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Özet 

Bu çalıĢma, mısır bitkisinin erken vejetatif döneminde potasyum eksikliğinin ve tuz stresi koĢullarında 

uygulanan potasyum düzeylerinin bazı agronomik özelliklere, biyokütleye, yaprak su göstergelerine ve spektral 

karakteristiklerine etkisini belirlemek amacıyla 2012 yılında laboratuar koĢullarında yürütülmüĢtür. Denemede 

mısıra 2 farklı tuz (0,5 ve 4,0 ds m
-1

) ve 4 farklı potasyum seviyesi (14 kg da
-1

, 28 kg da
-1

, 56 kg da
-1

, 84 kg da
-1

) 

uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada, agronomik ölçümler (bitki boyu, taç geniĢliği, gövde çapı), biyokütle verimleri 

(toprak üstü yaĢ ve kuru ağırlık) ve yaprak su göstergelerine ait parametrelerin (yaprak oransal su içeriği (YOSĠ), 

eĢdeğer su yüksekliği (ESY), yaprak su içeriği (YSĠ) yanı sıra; spektral ölçümlere dayalı bazı indeksler 

hesaplanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, mısır bitkisinde erken döneminde yeterli potasyum uygulanması durumunda 

tolerans seviyesinden daha fazla uygulanan tuz konusunda (4,0 ds m
-1

) bitki taç geniĢliği, bitki boyu ve gövde 

çapı değerlerinin etkilenmediği görülmüĢtür. En yüksek yaprak su gösterge değerleri 0,5 ds m
-1

 tuz ve 14 kg da
-1 

potasyumun uygulandığı bitkilerde elde edilmiĢtir. Ayrıca, yüksek tuz uygulamalarında yaprak su içeriğinin 

azaldığı ancak yüksek potasyum uygulanması ile tekrar artıĢ olduğu gözlenmiĢtir. Buna karĢın, biyokütle 

değerleri su içeriğinin tersine bir eğilim göstermiĢtir. Spektral indekslerden yalnızca PRI (fotokimyasal yansıma 

indeksi) için uygulamalar arasında fark önemli bulunmuĢtur. Korelasyon analizi sonuçları da PRI ile yaprak su 

göstergeleri arasında pozitif yönde (0,58–0,75) bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Tuz, Potasyum, Mısır, Spektral Ġndeks. 

 

Abstract 

Effects of Salt and Potassium Applications on Some Agronomic and Reflectance 

Characteristics along with Leaf Water Status of Maize 
This study was conducted to determine the effects of potassium deficiency and different potassium 

levels applied under salt stress conditions on some agronomic features, biomass, leaf water indicators and 

spectral characteristics at early growth period of maize in vitro conditions in 2012. In this experiment, two 

different salinity (0.5 and 4.0 ds m
-1

) and four different potassium levels (14 kg da
-1

, 28 kg da
-1

, 56 kg da
-1

 84 kg 

da
-1

) were applied. Agronomic measurements (plant canopy width, plant height and trunk diameter), biomass 

(fresh and dry weight), leaf water indicators (relative water content (RWC), equivalent water thickness (EWT), 

leaf water content (LWC)) and some indices based on spectral measurements were also calculated. It was seen 

that plant canopy width, plant height and trunk diameter were not affected by salinity level which applied over 

the level of tolerance, if sufficient potassium levels are applied at early growth period of maize. The highest 

values of leaf water indicators were obtained at 0.5 ds m
-1

 salinity and 14 kg da
-1

 potassium rates. It was seen 

that leaf water content was decreased at higher salinity levels but it was increased again at higher potassium 

levels. On the other hand, biomass values showed a trend in contrast to water content. The difference between 

the treatments was found to be significant at PRI (photochemical reflectance index). Correlation analysis results 

showed that there was a meaningful relationship (0.58–0.75) between leaf water indicators and PRI. 

Key Words: Salinity, Potassium, Maize, Spectral Index. 

 

Giriş 

 Bitkilerde tuz stresi, çözünmüĢ tuzların bitki kök bölgesinde bulunması sonucu ozmotik 

potansiyel ve toksik etki yapan iyon konsantrasyonlarının yüksekliğinden kaynaklanır. Larcher (1995) 

aĢırı tuz stresinin bitkilerde bodur büyümeye ve kök büyümesinde gerilemeye neden olduğunu 

belirtmiĢtir. Stresli bitkilerde tomurcuk oluĢumu azalır, toprak üstü geliĢme olumsuz Ģekilde etkilenir 

ve yapraklar küçük kalır (Kacar ve ark., 2009). Topraktaki tuz oranındaki artıĢa bağlı olarak su 

potansiyeli düĢmekte, buna bağlı olarak da bitki var olan sudan daha az yararlanabilmektedir. Böyle 

topraklarda bitkinin potasyum (K) alımı da önemli derecede azalmaktadır (Taban ve Katkat, 2000). 

Potasyum bitkilerdeki su dengesi üzerine oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Yeterli derecede K 
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bulunmaması durumunda hücre büyüklüğü ve bitkide büyüme oranının azalmasına paralel olarak bitki 

dokularında su miktarı da azalmaktadır. Genç bitki dokularında hücre büyümesi ve turgor oluĢumunda 

K önemli rol oynar. Dolayısıyla K eksikliğinde bitkide turgor basıncı düĢer ve bitki dokularında ve 

hücre organellerinde anormal geliĢmeler görülür (Kacar ve Katkat, 2006). 

Potasyum, bitkinin tuz ve su stresine karĢı koyabilme yeteneğini ve toleransını arttırmaktadır. 

Bu element bitkide yeterli düzeylerde ise transpirasyon kontrol altına alınmaktadır. Mekanizma, 

özelleĢmiĢ stoma kapatma hücrelerinde K birikmesi sonucu su potansiyelinin düĢmesi ve buna bağlı 

olarak hücreye su girmesi ve yine bu hücrelerde K eksilmesi sonucu Ģeker ve niĢasta birikmesi 

nedeniyle su potansiyelinin artmasına dayanmaktadır. Tuzlu koĢullarda bu mekanizma ozmotik 

basınçtan dolayı aksamakta, ancak ilave K verilmesi durumunda, sodyum (Na) ile rekabet edecek K 

miktarı artmakta ve bozulmuĢ olan hücre içi Na/K dengesi yeniden ayarlanarak metabolik faaliyetler 

düzene girebilmektedir (Kaya ve Tuna, 2005). Yakıt ve Tuna (2006) tuz stresi altındaki mısır bitkisine 

verilen kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve K bileĢiklerin membran geçirgenliği ve oransal su içeriği 

üzerine olumlu etki yaptığını ve tuzun olumsuz etkisinin azaldığını belirtmiĢlerdir. Beringer ve 

Trolldenier (1978) fasulye bitkisinde, Bohra ve Doerffling (1993) çeltikte, Anaç ve ark. (1979) 

mandarinde, Kaya ve ark. (2001) ıspanakta, Kaya ve Higgs (2003) biberde, yaptıkları çalıĢmalarda, K 

uygulamalarının tuz stresini iyileĢtirici yönde etki yaptığını belirtmiĢlerdir. 

Mısır, tuza karĢı orta derecede toleranslı bitki grubunda yer almaktadır. Sulama suyunun 

elektriksel iletkenliği 1,1 dS m
-1

‟ye kadar verimde bir azalma olmamakta ancak 3,9 dS m
-1

‟ye 

ulaĢtığında verimde yaklaĢık %50 oranında kayıplar meydana gelmektedir (Ayers ve Wescot, 1976). 

Mısır bitkisinde sulama suyundaki tuz miktarının verimi azalttığı (Bar–tal ve ark., 1991; Shani ve 

Dudley, 2001; Malkoç ve Aydın, 2003), bununla birlikte tuzun bu olumsuz etkisinin potasyum 

uygulaması ile giderildiğini bildirmiĢlerdir (Bar–tal ve ark., 1991).  

Bitkilerde tuz stresi durumunda ve potasyum düzeylerine bağlı olarak yapraklarda meydana 

gelen değiĢimler bitkilerin yansıma özelliklerini de değiĢtirmektedir. Buna bağlı olarak bitkilerde tuz 

stresi veya K eksikliği uzaktan algılama teknolojisiyle belirlenebilmektedir. Leone ve ark. (2000), 

spektral yansıma özelliklerinden yararlanarak toprak tuzluluğunun biber bitkisine etkisini belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalıĢmada; klorofil içeriği, yaprak su potansiyeli ve kuru biyokütle ile spektral 

indeksler (REP, NDVI, WBI) arasında istatistiksel olarak önemli iliĢkiler olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Turhan ve ark. (2006) ayçiçeğinde tuz stresine bağlı olarak klorofilin olumsuz etkilendiğini ve buna 

bağlı olarak NDVI değerlerinin düĢtüğünü bildirmiĢlerdir. Smart ve ark. (2007) bağda yaptıkları bir 

çalıĢmada, hiperspektral yansıma verilerinin K eksikliğinin gözlenmesinde kullanıĢlı bir araç olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ke ve ark. (1993) çeltikte ve Shi–lai ve ark. (2010) portakalda yaptıkları çalıĢmalarda 

farklı düzeylerdeki K bağlı olarak bitkilerin yansıma özelliklerinin değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. 

ÇalıĢma, farklı potasyum ve tuz konsantrasyonları kombinasyonlarının uygulandığı mısır 

bitkisinin erken geliĢim döneminde bazı agronomik özellikler, biyokütle verimi, yaprak su durumu ve 

yansıma özelliklerindeki değiĢimin incelenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. 

 
Materyal ve Yöntem 

Deneme, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama 

Bölümü, Tarımsal Sensör ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı bitki yetiĢtirme ünitesinde üç tekerrürlü 

olarak yürütülmüĢtür. Sekiz litre hacmindeki saksılarda yetiĢtirme ortamı olarak bitki besin elementleri 

içermemesi nedeniyle yıkanmıĢ ve elenmiĢ kum+perlit (1:1 oranında) karıĢımı kullanılmıĢtır. Bu 

durumda bir saksının ağırlığı 4,5 kg olmuĢtur. 

Denemede ortam Ģartları olarak oda sıcaklığı 25ºC, ıĢık Ģiddeti 4.000 lüks ve fotoperiyod 16–8 

saat/gün olarak belirlenmiĢtir.  

Mısır bitkisi için ihtiyaç duyulan gübre miktarları N için 25 kg da
-1

, P2O5 formunda fosfor (P) 

için 13 kg da
-1

 ve K2O formunda K için 28 kg da
-1

‟dır.
 
Fosfor ve diğer mineral madde ihtiyacını 

karĢılamak için saksı baĢına 12 mL sıvı organomineral gübre damla sulama sistemiyle uygulanmıĢtır. 

Kalan N ihtiyacının yarısı ekimden önce diğer yarısı da ekimden 2 hafta sonra CaNH4NO3 formunda 

uygulanmıĢtır.  

Bitkiler damla sulama sistemiyle sulanmıĢtır. Sistem, her bir saksıya bir damlatıcı gelecek 

Ģekilde dizayn edilmiĢtir. Debisi 2 L h
-1

 olan damlatıcılar Ø16 çapında PE borulara monte edilmiĢtir. 

Her bir konunun baĢına, yeterli yüksekliğe, 19 lt hacminde su depoları yerleĢtirilmiĢtir. Besin çözeltisi 
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ve tuz uygulaması bu depoların içine koyularak yapılmıĢtır. Sulama uygulamaları her gün olmak üzere 

tarla kapasitesi nem düzeyine gelecek Ģekilde yapılmıĢtır. 

Tuz uygulanmayan konuların sulanmasında Ģebeke suyu kullanılmıĢtır. Tuz uygulanan 

konularda sulama suyuna gübre solüsyonu konduktan sonra EC metre yardımıyla 4 dS m
-1

 değerine 

gelinceye kadar NaCl formunda eritilmiĢ tuz eklenmiĢtir. Deneme konuları Çizelge 1.‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 1. Denemede uygulanan konular 
Konu ECw (dS m

-1
) K2O (mg kg

-1
) 

T0K1 0,5 100 (14 kg da
-1

) 

T0K2  0,5 200 (28 kg da
-1

) 

T1K2 4,0 200 (28 kg da
-1

) 

T1K3 4,0 400 (56 kg da
-1

) 

T1K4 4,0 600 (84 kg da
-1

) 
EC: Suyun elektriksel iletkenliği. 

 

20.10.2012 tarihinde her bir saksıya 3 tohum ekilmiĢ ve ekimden sonraki 7. günde (ESG7) en 

iyi çıkıĢ yapan bir bitki bırakılmıĢtır. Ortalama bitki boyunun 25 cm olduğu ekimden 2 hafta sonra 

konulara göre sulamalara baĢlanmıĢtır. Uygulamaların baĢlamasından 1 hafta sonra agronomik ve 

spektral ölçümlere baĢlanmıĢ ve 6. haftada bitkiler hasat edilerek deneme sonlandırılmıĢtır. Hasat 

edilen bitkilerde biyokütle ve yaprak su gösterge ölçümleri yapılmıĢtır. 

 

Bitkilerden Yapılan Ölçümler 

Agronomik Ölçümler 

Mısır bitkisinin agronomik özelliklerinden taç hacmini belirlemek için bitki serbest 

durumdayken en uç iki yaprak arasındaki mesafe; bitki boyu için toprak seviyesinden itibaren bitkinin 

en üst kısmına kadar olan mesafe ölçülmüĢtür. Gövde çapı toprak yüzeyi ile ilk yaprak arasındaki orta 

noktadan kumpas yardımıyla belirlenmiĢtir. Agronomik ölçümler ESG29, ESG36, ESG43 günde 

yapılmıĢtır. 

 

Biyokütle Ölçümleri 

Hasat sonrası bitkilerin toprak üstü aksamı kesilip tartılarak yaĢ biyokütle, etüvde 48 saat 70 

°C bekletildikten sonra çıkarılıp tekrar tartılarak kuru biyokütle elde edilmiĢtir. 

 

Yaprak Su Göstergesi Ölçümleri 

 Hasat öncesinde her bir tekerrürdeki bir bitkinin üç farklı noktasından alanı bilinen diskler 

yardımıyla yaprak örnekleri alınmıĢtır. Alınan örnekler hassas terazi yardımıyla tartılarak yaĢ ağırlık 

(YA), 24 saat süre ile saf suda bekletilip doygun durumuna getirilerek turgor ağırlık (TA) ve ardından 

etüvde 70°C‟de 24 saat süreyle bekletilerek kuru ağırlık (KA) değerleri elde edilmiĢtir. Söz konusu 

değerlerden yararlanılarak EĢitlik 1 yardımıyla yaprak oransal su içeriği (YOSĠ) (Bowman, 1989), 

EĢitlik 2 yardımıyla eĢdeğer su yüksekliği (ESY) (Tucker, 1980) ve EĢitlik 3 yardımıyla yaprak su 

içeriği (YSĠ) (Garnier ve Laurent, 1994) hesaplanmıĢtır. 

 

         (1) 

         (2) 

         (3) 

 

Spektral Ölçümler 

Spektral ölçümler her bitkinin geliĢimini tamamlamıĢ bir yaprağın ġekil 1.‟de koyu renkle 

gösterilen üç farklı noktasında 1 derecelik lens kullanılarak yaprak düzeyinde yapılmıĢtır. Spektral 

ölçümler agronomik ölçümler ile aynı zaman dilimlerinde yapılmıĢtır. Ölçümlerde, 325–1075 nm 

spektral aralıkta ölçüm yapan el spektroradyometresi (Analytical Spectral Devices Inc, Boulder, CO, 

100(%) x
KATA

KAYA
YOS Ġ






Alan

KAYA
cmgrESY


)/(

2

100(%) x
YA

KAYA
YS Ġ
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USA) ve ıĢık kaynağı olarak da 12 volt DC kullanılmıĢtır. Lens, yaprağa yaklaĢık 15 cm‟lik mesafede, 

ıĢık kaynağı ise bitkiye 45°‟lik açı yapacak Ģekilde tutulmuĢtur. Bu üç noktadan alınan değerlerin 

ortalaması alınmıĢtır. Alınan spektral ölçümlerden yararlanılarak Çizelge 2.‟de belirtilen formüllere 

göre spektral indeksler hesaplanmıĢtır. 

 
ġekil 1. Yaprakta spektral ölçümler ve ölçümlerin alındığı noktalar. 

 

Çizelge 2. Denemede ele alınan spektral indeksler 
Spektral Ġndeks EĢitlik Kaynak 

Su İndeksi (WBI) 

 

Penuelas ve ark. (1997) 

Basit oran (SR) 

 

Jackson ve ark. (1980) 

Normalize edilmiş vejetatif değişim 

indeksi (NDVI) 
 

Penuelas ve ark. (1997) 

Normalize edilmiş pigment klorofil 

indeksi (NPCI) 
 Penuelas ve ark. (1994) 

Yapısal Bağımsız Pigment İndeksi (SIPI) 

 

Penuelas ve ark. (1995) 

Fotokimyasal yansıma indeksi (PRI) 

 

Gamon ve ark. (1992) 

Kırmızı/Yeşil yansıma oranı (RGI)  Gamon ve Surfus (1999) 

 

İstatistiksel Analiz 

Mısır bitkisinde agronomik ölçümler, yaprak su göstergeleri ve biyokütle verileri SPSS 13.0 

paket programında tek yönlü varyans analizi (One–Way ANOVA) ile değerlendirilmiĢtir. Ġstatistiki 

açıdan konular arasında varyans analizi sonuçlarına göre önemli bulunan farklar LSD testi ile 

kıyaslanmıĢtır. Spektral indekslerle ilgili veriler boxplot olarak sunulmuĢtur ve yaprak su göstergeleri 

ile spektral indeksler arasındaki iliĢkiler korelasyon analizi ile incelenmiĢtir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Agronomik Ölçümler 

Mısır bitkisine iliĢkin yapılan taç geniĢliği, bitki boyu ve gövde çapı ölçüm değerleri Çizelge 

3.‟te gösterilmiĢtir. Ölçümler, ESG29, ESG36 ve ESG43‟de yapılmıĢtır. Taç geniĢliği değerleri 

incelendiğinde, ESG29‟da uygulamalar arasında farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı 

görülmektedir. ESG36 ve ESG43‟lerde en düĢük değerler tuzsuz ve potasyumun en az uygulandığı 

konudan (T0K1) elde edilmiĢtir. Birbirine yakın diğer uygulamalar arasındaki farklılık önemli 

olmadığı görülmüĢtür. Bitki boyu ve gövde çapı değerleri, taç geniĢlik değerlerine (ESG29 dıĢında) 

benzer bir sonuç göstermiĢtir. Bu çalıĢmada incelenen agronomik özellikler birlikte 
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değerlendirildiğinde, tuzsuz koĢullarda potasyum noksanlığı ve tuzlu koĢullarda ise potasyumun aĢırı 

uygulanmasında söz konusu değerlerin genel olarak düĢük çıktığı görülmüĢtür. Hofner ve Krantz 

(1951) genç mısır bitkisinde potasyum eksikliğinin büyümeyi azalttığını bildirmiĢlerdir (Kacar ve 

Katkat, 2006). Karakullukçu ve Adak (2008) farklı nohut çeĢitlerinde yaptıkları çalıĢmada, tuz miktarı 

arttıkça bitki boyunda azalmalar olduğunu belirtmiĢlerdir. Yakıt ve Tuna (2006) mısır bitkisinde tuz 

stresinin bitki boyu ve gövde çapına yaptığı olumsuz etkinin Ca, M ve K uygulamalarını ile olumlu bir 

etkiye dönüĢtüğünü belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda da bu bulguları doğrulayan sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Ancak, bitki geliĢimi açısından tuz konsantrasyonunun arttığı konularda fazladan potasyum 

uygulanmasının bitki geliĢimine olumsuz etki ettiği görülmüĢtür. 

 
Çizelge 3. Mısır bitkisine iliĢkin bazı agronomik özellikler 

Not: Aynı tarihte farklı küçük harflerle gösterilen uygulamalar arasındaki fark istatistiki olarak %5 düzeyinde önemlidir. 

 
Biyokütle ve Yaprak Su Göstergeleri 

Mısır bitkisine farklı uygulamalara iliĢkin yaĢ ve kuru biyokütle, YOSĠ, ESY ve YSĠ değerleri 

Çizelge 4.‟te verilmiĢtir. Tuzsuz koĢullarda ve potasyum eksikliğinde (T0K1) biyokütle değerlerinin 

düĢük çıktığı görülmüĢtür. Mısırın erken döneminde potasyum uygulamasının belli bir seviyeye kadar 

biyokütle değerini arttırdığı, söz konusu sınır değerinden fazla uygulanmasında ise biyokütle verimini 

olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. Mısır ile yapılmıĢ çalıĢmalarda; Bar–tal ve ark. (1991) mısır 

bitkisinde sulama suyundaki tuz miktarının verimi azalttığı, bununla birlikte tuzun bu olumsuz 

etkisinin potasyum uygulaması (kumlu toprak hariç) ile giderildiğini bildirmiĢlerdir. Shani ve Dudley 

(2001) mısır, kavun ve yonca üzerine yaptıkları çalıĢmada tuzun verim üzerine etkisinin kısıtlı sulama 

koĢullarında etkilenmediği, fazla sulamadan ise etkilendiğini bildirmiĢlerdir. Malkoç ve Aydın (2003) 

mısır ve fasulye bitkisinde uygulanan tuz dozu arttıkça bitki kuru madde miktarlarında azalma 

olduğunu belirtmiĢlerdir. GüneĢ ve AktaĢ (2008) su stresi altında yetiĢtirilen genç mısır bitkisinde 

potasyum dozları arttıkça toprak üstü kuru madde miktarının da arttığını bildirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar 

farklı bitkilerde tuz ve potasyum interaksiyonun verim üzerindeki etkisinin önemli olduğunu 

vurgulamıĢlardır (Asch ve ark., 2000; Erdal ve ark., 2000; Yağmur ve ark., 2003, Yurtseven ve ark., 

2005; Yağmur ve ark., 2006). 

 

Çizelge 4. Mısır yapraklarına iliĢkin biyokütle ve yaprak su gösterge değerleri 

Konu 
Yaş biyokütle 

(gr bitki
-1

) 

Kuru biyokütle 

(gr bitki
-1

) 

YOSİ 

(%) 

ESY 

(g cm
-2

) 

YSİ 

(%) 

T0K1 12,3c         1,0c 93,7a 1,21a 90,1a 

T0K2 64,7a         5,5a 92,4bc 1,19a 86,5bc 

T1K2 66,7a         5,9a 91,8c 0,96b 84,8cd 

T1K3 66,8a         6,0a 90,6d 0,95b 83,7d 

T1K4 27,4b         2,3b 93,4ab 1,02b 87,3b 

 
Çizelge 4 incelendiğinde, YOSĠ, ESY ve YSĠ değerleri konulara göre paralellik göstermiĢtir. 

YOSĠ ve YSĠ‟de en yüksek değerler tuzsuz olan ve potasyumun en az uygulandığı konudan elde 

edilmiĢtir. Konulara uygulanan tuz miktarının artmasıyla YOSĠ, ESY ve YSĠ değerlerinde bir azalma 

görülmüĢtür. Bununla birlikte, potasyum uygulamasının artmasıyla K4 uygulamasında (84 kg da
-1

) söz 

konusu değerlerde tekrar bir artıĢ gözlenmiĢtir. Bu konuda yapılmıĢ diğer çalıĢmalarda; Umar (2006) 

sorgum, hardal ve yerfıstığında su stresinin olumsuz etkisini gidermek için potasyum uygulaması 

yapmıĢ ve araĢtırma sonucunda yaprak oransal su içeriğine etkisinin normal koĢullarda %14,7–22,8, su 

Konu 

ESG ESG ESG 

29 36 43 29 36 43 29 36 43 

 Taç genişliği Bitki boyu Gövde çapı 

T0K1 34 b 40 b 45 c 34,0 b 39,0 c 49,7 c 3,5 c 3,8 b 5,8 b 

T0K2 58 a 67 a 75 a 58,0 a 68,0 a 74,0 a   6,4 ab 7,9 a 9,8 a 

T1K2 56 a 63 a 78 a 62,0 a 70,7 a 80,0 a 6,0 b 8,4 a 9,5 a 

T1K3 53 a 64 a 69 ab 61,5 a 71,5 a 78,5 a 7,4 a 8,5 a 9,5 a 

T1K4 39 b 48 b 60 b 42,0 b 54,5 b 59,5 b 3,6 c 3,9 b 5,7 b 
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stresi koĢullarında %8,7–19,9 oranında arttığını bildirmiĢtir. Yakıt ve Tuna (2006) mısır bitkisinde tuz 

stresinin yaprak oransal su içeriğine olumsuz etkisinin Ca, M ve K uygulamalarını ile giderildiğini 

belirtmiĢlerdir. Bu durumda, bitkilerde tuz miktarının su içeriğine karĢı olumsuz etkisinin potasyum 

uygulaması ile tölere edilebileceği söylenebilir. 

 

Spektral İndeksler 

ÇalıĢmada hesaplanan spektral indekslerden NPCI, RGI, NDVI, SIPI ve SR‟de uygulamalara 

göre önemli bir değiĢim meydana gelmemiĢtir (ġekil 2.). PRI indeksine ait hesaplanan değerler 

bakımından konular arasında önemli farklar olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmada yer alan konulardan T1K2 

uygulamasında PRI indeks değerinin önemli ölçüde arttığı ve bu uygulama ile T1K4 ve T0K1 

uygulamaları arasında istatistiki açıdan önemli bir fark olduğu görülmüĢtür (ġekil 2.). Boxplot 

grafiklerinde en düĢük ve yüksek değerlere ait kesim noktaları dikkate alındığında, PRI indeksinin 

T1K2 ve T0K1 uygulamalarının ayrımında baĢarılı Ģekilde kullanılabileceği görülmüĢtür. Krezhova ve 

ark. (2009) farklı tuz uygulamaları altında yetiĢtirdikleri soya fasulyesinde erken dönemde yaptıkları 

spektral ölçümlerde görünür ve yakın kızılötesi (450–850 nm) dalga boylarının en iyi sonuç 

gösterdiğini bildirmiĢlerdir. Arkimaa ve ark. (2009) yosun bitkisinde yaptıkları çalıĢmada, potasyum 

ile spektral indeksler arasındaki iliĢkileri incelemiĢler ve korelasyon katsayılarını 0,53–0,61 arasında 

değiĢtiğini belirtmiĢlerdir. 

 

 

 
     ġekil 2. ÇalıĢmada hesaplanan spektral indekslerin konulara göre elde edilen değerleri. 

 

Yaprak Su Göstergeleri ve Spektral İndeksler Arasındaki İlişkiler 

Yaprak su göstergeleri olan YOSĠ, ESY ve YSĠ değerleri ile çalıĢmada incelenen spektral 

indeksler arasındaki korelasyon katsayıları Çizelge 5.‟te verilmiĢtir. Mısırın erken döneminde söz 
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konusu parametrelerle en iyi iliĢki PRI indeksinden elde edilmiĢtir. Ayrıca, ġekil 2.‟de gösterilen 

Boxplot grafiklerinde konuların ayrımında en iyi sonucu veren PRI indeksi olmuĢtur. Bu nedenle, söz 

konusu indeksin mısır bitkisinde erken döneminde tuz ve potasyum iliĢkisinin ortaya konmasında 

kullanılabileceği söylenebilir. Farklı bitkilerde yapılmıĢ çalıĢmalarda; Çamoğlu ve ark. (2013) zeytin 

fidanlarında yaptıkları çalıĢmada, PRI indeksi ile YOSĠ arasındaki belirtme katsayısını (R
2
) 0.70 

olduğunu bildirmiĢlerdir. Penuelas ve Inoue (1999) yerfıstığında WBI/NDVI spektral indeksinin YOSĠ 

tahmininde en iyi indeksler olduğunu belirtmiĢlerdir. Strachan ve ark. (2002) mısır bitkisinde YSĠ ile 

fWBI spektral indeksi ile arasındaki R
2
 değerini 0,78 olarak elde etmiĢlerdir.  

 

Çizelge 5. Yaprak su göstergeleri ve spektral indeksler arasındaki korelasyon katsayıları 

  WBI NPCI PRI RGI SR SIPI NDVI YOSİ ESY YSİ 

WBI           

NPCI 0.43
ns 

         

PRI 0.38
ns 

–0.20
ns 

        

RGI 0.58
* 

0.26
ns 

0.15
ns 

       

SR –0.28
ns 

–0.08
ns 

0.20
ns 

–0.73
** 

      

SIPI –0.10
ns 

0.64
* 

–0.13
ns 

–0.26
ns 

0.34
ns 

     

NDVI –0.34
ns 

–0.17
ns 

0.30
ns 

 –0.64
* 

0.94
** 

0.28
ns 

    

YOSİ –0.48
ns 

0.31
ns 

–0.61
* 

–0.30
ns 

–0.17
ns 

0.43
ns 

–0.22
ns 

   

ESY –0.23
ns 

–0.02
ns 

–0.58
* 

–0.34
ns 

–0.13
ns 

–0.10
ns 

–0.27
ns 

0.50
ns 

  

YSİ –0.57
* 

0.10
ns 

–0.75
** 

–0.39
ns 

–0.13
ns 

0.25
ns 

–0.21
ns 

0.73
** 

0.66
** 

 

 
Sonuç ve Öneriler 

ÇalıĢmada, mısır bitkisinde erken döneminde uygulanan tuz ve potasyum düzeylerinin 

biyokütle verimine, agronomik özelliklere, yaprak su göstergelerine ve spektral indekslere etkileri 

incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, potasyum uygulamasının belli bir seviyeye kadar biyokütle değerini 

arttırdığı, söz konusu sınır değerinden sonra biyokütle verimini olumsuz yönde etkilediği görülmüĢtür. 

Ayrıca, bitkiye yeterli potasyum seviyesi uygulanması durumunda bitki boyu, çapı ve gövdesi gibi 

agronomik özelliklerin etkilenmediği görülmüĢtür. Yaprak su göstergelerinin tuz miktarına bağlı 

olarak azaldığı ancak belirli bir değerden sonra tekrar arttığı gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢmada incelenen 

spektral indekslerden PRI indeksi ile yaprak su göstergeleri arasındaki iliĢkinin kuvvetli olduğu ve 

PRI spektral indeksin mısır bitkisinin erken döneminde stresin belirlenmesinde kullanılabilecek 

potansiyelde olduğu görülmüĢtür. Ancak, bu indeksin kullanımının daha sağlıklı değerlendirilmesi için 

daha fazla sayıda örnekle çalıĢılan ve arazide yürütülen denemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Ġleriki 

çalıĢmalarda, potasyumun stresi azaltıcı etkisi göz önüne alınarak, söz konusu besin elementinin farklı 

su ve tuz stresi koĢullarında yetiĢtirilen bitkiler üzerine etkilerinin araĢtırılması önerilmektedir. 
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Özet 

Bu çalıĢma, Çanakkale ili mısır ekim alanlarında zararlı olan mısır kurtlarının bazı biyolojik 

özelliklerini belirlemek amacıyla 2012–2013 yıllarında yürütülmüĢtür. Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides 

Lefebvre ile S. cretica Lederer (Lepidoptera: Noctuidae)) ve Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hübner 

(Lepidoptera: Crambidae)‟nun feromon tuzakları belirlenen örnekleme parsellerine 1,5 metre yükseklikte hakim 

rüzgarın yönü göz önüne alınarak yerleĢtirilmiĢtir. Tuzaklar haftalık olarak kontrol edilmiĢ ve yakalanan erginler 

sayılmıĢtır. Ġki yıl boyunca Batak ovasındaki örnekleme parselinde her hafta 100 bitki incelenerek zararlı ile 

bulaĢık olup olmadığı kaydedilmiĢtir. Zararlıların kıĢlama durumunu belirlemek için kıĢ aylarında tarlada kalan 

bitki sapları incelenmiĢ ve larva ile bulaĢık bitki sapları kafese alınarak ilk ergin uçuĢu belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın 

sonucunda örnekleme yapılan tüm alanlarda S. nonagrioides ve O. nubilalis erginleri feromon tuzaklarına 

yakalanmıĢtır. Ancak S. cretica erginleri tuzaklardan elde edilememiĢtir. Batak ovasında ilk yıl bitkilerin 

%27,48‟i ve 2. yıl ise %8,4‟ü mısır kurtları ile bulaĢık olduğu tespit edilmiĢtir. Ġlk yılki bulaĢık bitkilerin 

çoğunda O. nubillais larvaları elde edilmiĢtir. Ġki yılda da feromon tuzaklarına düĢen ergin sayısı düĢük kalmıĢ 

ve mevsim içindeki ergin uçuĢ sayısı ortaya çıkmamıĢtır. S. nonagrioides ve O. nubilalis‟in kıĢı tarlada kalan 

bitki saplarında larva olarak geçirdiği belirlenmiĢtir. S. nonagrioides erginlerinin nisan ayı ortalarından itibaren 

uçmaya baĢladığı ve O. nubilalis erginlerinin ise yaklaĢık 20–25 gün sonra çıkıĢ yaptığı belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Mısır, Sesamia nonagrioides, Ostrinia nubilalis, KıĢlama, Ergin uçuĢu. 

 

Abstract 

Determination of Some Biological Properties of Corn Borers (Sesamia nonagrioides 

Lefebvre and Ostrinia nubilalis Hübner) in Çanakkale Maize Planting Areas 
This study was conducted with the aim of determining of the some biological properties of corn borer in 

maize fields of Çanakkale province in 2012–2013. Pheromone traps for Sesamia nonagrioides Lefebvre, S. 

cretica Lederer (Lepidoptera: Noctuidae) and Ostrinia nubilalis Hübner. (Lepidoptera: Crambidae) which are 

important pests of the maize plant, were placed at 1.5 m height with considering wind direction in maize 

growing period. Traps were checked weekly and number of adults was recorded. Also, randomly selected 100 

plants in sampling plot of Batak plain were examined a weekly for pest infestation during two years.  The maize 

stems infested with larvae in fields from the previous year were investigated to determine the hibernation of both 

pests. The infested stems with larvae were collected and later placed in cages to determine first adult flight. As a 

result of the study S. nonagrioides  and  O. nubilalis  adults are caught in pheromone traps in all the sampling 

plots. But, S. cretica adult could not be obtained in traps.  In the first year, 27.48% of the plants and second year, 

8.4% were found to be infested with corn borer. In the first years Ostrinia  nubilalis larvae  was obtained  from e 

most of infested plants. The number of adults captured in the traps was low for both species, thus the exact flight 

number couldn‟t be found. It was determined that, both pests hibernates in larval stage and adults of                   

S. nonagrioides has started their flight at the mid of April. But the emergence of O. nubilalis adults was 

determined 20–25 days later than S. nonagrioides. 

Key Words: Çanakkale, Maize, Sesamia nonagrioides, Ostrinia nubilalis, Hibernation, Adult flight. 

  
Giriş 

Mısır, binlerce yıldan beri tarımı yapılan ender bitkilerden biridir. Yeni dünyanın keĢfedildiği 

yıllarda, Amerika kıtasının pek çok bölgesinde mısır tarımı yapıldığı bilinmektedir (Jugenheimer, 

1958). Kolomb, 1493 yılında, beraberinde getirdiği mısır materyali ile Ġspanya‟ya döndüğünde, mısır 

bitkisi ilk defa anavatanından Avrupa‟ya getirilmiĢtir. Kısa sürede Avrupa ve Kuzey Afrika‟nın geniĢ 

alanlarında kendine yer bulmuĢtur (Dowswell ve ark., 1996). Mısır bitkisinin ülkemize giriĢi ise, 

Kuzey Afrika üzerinden olmuĢtur. Bu bitkiye mısır adının verilmiĢ olması, ülkemize Mısır ve Suriye 

üzerinden girdiğinin bir göstergesidir (Kün, 1985; Kırtok, 1998). 

Mısır, dünyada buğday ve çeltikten sonra en fazla tarımı yapılan tahıl bitkisidir. Birim 

alandaki verimi buğday ve arpanın yaklaĢık iki katıdır. Dünya mısır üretiminin yaklaĢık %60‟ı hayvan 
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yemi olarak, %40‟ı ise gıda ve diğer sanayi kollarında kullanılmaktadır (Özcan, 2009). Ülkemiz mısır 

üretimi bakımında dünyada 6. sırada yer almaktadır (FAO, 2012). Tahıllar içerisinde buğday ve 

arpadan sonra en çok yetiĢtirilen bitkidir (TUĠK, 2012). Türkiye‟de özellikle ülkesel ikinci ürün 

projesiyle mısır üretimi,  büyük oranda Akdeniz Bölgesi‟ne kaymıĢtır.  

Son yıllarda mısır ekim alanlarının artıĢ göterdiği Çanakkale ilinde, 2012 yılında 39.557 dekar 

danelik ve 126.374 dekar silajlık olmak üzere toplam 165.931 dekara ulaĢmıĢtır (Anonim, 2013). 

Çanakkale ilinde tarla tarımının yoğun olarak yapıldığı Biga ilçesinde silajlık mısır ve Merkez ilçede 

ise danelik mısır ağırlıktadır. Dane mısır üretimi tohumculuk Ģirketlerinin sözleĢmeli üretici sistemiyle 

yapmıĢ olmaları üretim alanlarının her yıl artmasına neden olmuĢtur. Böylece Merkez ilçede Batak 

ovasında mısır bitkisi ürün deseni içinde yerini almıĢtır.  

Mısır bitkisinde çok sayıda zararlı tür tespit edilmiĢtir. Bunların bir kısmı ekolojik istekleri 

nedeniyle bölgesel niteliktedir. Ancak, mısır kurtları olarak bilinen Mısırkurdu, [Ostrinia nubilalis 

Hübner (Lepidoptera: Crambidae)] ve Mısır koçankurdu [Sesamia nonagrioides Lefebvre  

(Lepidoptera: Noctuidae)] ana zararlı konumundadır (Öztemiz ve ark., 2004). Bu türler, bitkinin kök 

bölgesi hariç diğer tüm aksamlarında zararlı olmaktadır (Malvar ve ark., 2002). Akdeniz‟e kıyısı olan 

ülkelerde S. nonagrioides, birinci üründe %0–10, ikinci üründe %100‟e yaklaĢan bir zarar meydana 

getirmekte ve aflatoxin nedeniyle de dane tüketimi olanaksız hale gelmektedir (Tsitsipis, 1988). 

Çukurova Bölgesi‟nde 2002 ve 2003 yıllarında %70 oranında ikinci ürün mısır üretimi yapılırken, 

bugün Mısırkurdu ve Mısır koçankurdu zararından dolayı bu oran %30‟a kadar gerilemiĢtir (Cerit ve 

ark., 2006). 

Mısır kurtlarıyla mücadelenin baĢarısı büyük oranda uygulama zamanına bağlıdır. S. 

nonagrioides‟e karĢı yapılan kimyasal mücadelede yumurtadan çıkan larvaların sapa giriĢ yaptığı 3–4 

günlük süre önemlidir (Tsitsipis ve ark., 1987). Bu çalıĢmada Çanakkale ilinde mısır ekim alanlarında 

görülen artıĢla birlikte sorun olan mısır kurtlarının tespitinin yanısıra kıĢlama durumu, mevsimsel 

uçuĢu ve zarar oranının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Mısır kurtlarının yayılışı ve türlerinin tespiti 

ÇalıĢma, Çanakkale ili Merkez (Batak ovası), Bayramiç ve Biga ilçelerinde 2012 ve 2013 

yıllarında yürütülmüĢtür. Bu amaçla Batak ovasında üç,  Bayramiç ve Biga ilçesinde ise birer adet, her 

biri 10 dekardan büyük üretici parselleri belirlenmiĢtir.  Bu parsellere ilk yıl 06.06.2012 tarihinde ve 2. 

yıl ise 31.05.2013 tarihinde S. nonagrioides, S. cretica ve O. nubilalis‟in feromon tuzakları aralarında 

belirli bir mesafe olacak Ģekilde yerden yüksekliği 1,5 metrelik demir çubuklara rüzgar yönü dikkate 

alınarak asılmıĢtır (ġekil 1.). Tuzaklara yakalanan erginler haftada bir kez kaydedilmiĢ ve yapıĢkan 

tabla bir sonraki sayım için temiz bırakılmıĢtır. Feromon kapsülleri 4 hafta arayla ve yapıĢkan tabla ise 

kirlendiği zaman yenileriyle değiĢtirilmiĢtir.  

Batak ovasındaki mısır parsellerinde ayrıca her hafta rasgele seçilen 100 bitki incelenerek 

zararlılarla bulaĢık olup olmadığı kaydedilmiĢtir. Zararlıyla bulaĢık bitkiler ergin çıkıĢı için kültüre 

alınmak üzere laboratuvara getirilmiĢtir.   

 

Sesamia nonagrioides ve Ostrinia nubilalis‟in kışlama durumu ve ergin uçuşu  

Mısır kurtlarının kıĢlama durumunu belirlemek için Çanakkale ili Batak ovasında 2012–2013 

kıĢ döneminde ġekil 2.‟deki tarlalarda zararlı ile bulaĢık 100 bitki sapı incelenmiĢtir. Örnekleme kıĢ 

aylarında en az ayda bir kez yapılmıĢ ve bitki sapları bıçak yardımıyla açılarak S. nonagrioides ve O. 

nubilalis‟in larva ve pupaları kaydedilmiĢtir. ġubat ayında zararlıyla bulaĢık bitki sapları ergin 

uçuĢunu belirlemek amacıyla ÇOMÜ, Dardanos AraĢtırma ve Uygulama arazisinde bulunan 1,5x1,5x1 

metre ebatlarındaki böcek yetiĢtirme kafeslerine alınmıĢtır (ġekil 2.). Mart ayı baĢından itibaren 2–3 

gün arayla kafeslerde her iki zararlıya ait bulaĢık bitki sapları incelenerek pupa oluĢ ve ergin uçuĢ 

tarihleri kaydedilmiĢtir. Ġlave olarak Batak ovası ve Biga ilçesinde tarlada kalan bitki saplarında 

zararlının durumunu belirlemek için örnekleme yapılmıĢtır. Diğer taraftan Mısır koçankurdu‟nun 

kıĢlayan döle ait ergin uçuĢu 2013 yılında feromon tuzaklarıyla da incelenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın yürütüldüğü süre boyunca Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü‟nün en yakın iklim istasyonlarından, iklim verileri alınarak elde edilen bulgularla 

iliĢkilendirilmiĢtir. 
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                            ġekil 1. Sesamia nonagrioides (A) ve Ostrinia nubilalis (B)‟ in feromon tuzakları.  

 

 

                      ġekil 2. Sesamia nonagrioides ve Ostrinia nubilalis‟in incelendiği tarlalar ve böcek kafesleri. 

 

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Mısır kurtlarının yayılışı ve türleri   

Çanakakle ilinde örnekleme yapılan tüm alanlarda feromon tuzaklarında Mısır koçankurdu, 

(Sesamia nonagrioides Lefebvre) ve Mısırkurdu (Ostrinia nubialis Hübner)  erginleri elde edilmiĢtir. 

Ancak, çalıĢma süresince Mısır koçankurdu‟nun diğer bir türü olan S. cretica Lederer erginleri ise 

feromon tuzaklarına yakalanmamıĢtır. Ayrıca bu durum, 2013 yılında Mısır koçankurdu‟nun kıĢlayan 

dölüne ait ergin uçuĢunun incelendiği feromon tuzakları ile de teyit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada sadece S. 

nonagrioides erginleri tuzaklara yakalanmıĢtır. Kavut (1985), Ege Bölgesi‟nde S. nonagrioides ve S. 

cretica‟nın bir arada bulunduğunu ve özellikle Balıkesir ve Çanakkale illerinde S. cretica„nın mevcut 

olduğuna iĢaret etmiĢtir. Yürüten (1971), Çanakkale ilinin yer almadığı Marmara Bölgesi‟nde yapmıĢ 

olduğu bir çalıĢmada S. cretica‟nın varlığını bildirmiĢtir. Ülkemizde yapılan çalıĢmalardan S. 

nonagrioides‟in Akdeniz Bölgesi‟nde S. cretica‟nın ise iç bölgelerde yaygın olduğu ifade edilmiĢtir 

(Ergül ve Adıgüzel, 1969; Teoman, 1979). Malvar ve ark. (2002) ise Akdeniz ülkelerinde mısır 

bitkisinin ana zararlılarının S. nonagrioides ve O. nubilalis olduğunu ifade etmiĢlerdir. Sonuç olarak 

örnekleme yapılan yerlerdeki feromon tuzaklarından ve incelenen bulaĢık bitkilerden de sadece S. 

nonagrioides ve O. nubilalis erginleri elde edilmiĢtir.   

 

Sesamia nonagrioides‟in kışlama durumu ve ilk ergin uçuşu 

Çanakkale ilinde mısır bitkisinde zararlı olan S. nonagrioides‟in kıĢı tarlada kalan bitki 

saplarında farklı larva dönemleri halinde geçirdiği belirlenmiĢtir. S. nonagrioides larvalarının iklim 

koĢullarına bağlı olarak sap içinde aktif oldukları ve bazen beslendikleri görülmüĢtür. Kavut (1987), 

10
o
C‟nin üzerindeki sıcaklıklarda larvaların %50–60‟nın aktif olduğunu ve 0

o
C‟nin altındaki 

sıcaklıklarda ise larva ölümlerinin arttığını bildirmiĢtir. Yapılan incelemelerde ani sıcaklık 

düĢüĢlerinde larva ölümlerinin arttığı ve örnekleme tarlalarına bağlı olarak bu oranın %30–35 arasında 

değiĢtiği tespit edilmiĢtir. Galichet (1982), Mısır koçankurdu larvalarının sıcaklık düĢüĢlerine karĢı 

A B 
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hassas olduğunu ve kıĢ süresince tüm bireyler üzerindeki ölüm oranının yıllara bağlı olarak %29–79 

arasında değiĢtiğini bildirmiĢtir.  

Batak ovasında tarlada kalan bitki sapları incelenmiĢ olup, sıcaklığın 14–15
o
C olduğu 

18.04.2013 tarihinde 8 adet S. nonagrioides pupası tespit edilmiĢtir (ġekil 3.). Bir sonraki gün 

(19.04.2013) ise 44 pupa ve 3 pupa gömleği bulunmuĢtur (Çizelge 1). Ayrıca, 26.04.2013 tarihinde 

Biga ilçesi Karabiga beldesinde 1 larva, 7 pupa ve 1 pupa gömleği ve GümüĢçay beldesinde ise 7 pupa 

kaydedilmiĢtir. Bu tarihlerde tespit edilen pupa gömleklerinden S. nonagrioides‟in ergin uçuĢunun 

baĢladığı görülmüĢtür. 

 

Çizelge 1. Merkez (Batak ovası) ve Biga ilçesinde 2013 yılında tarlada kalan mısır saplarında Sesamia 

nonagrioides ve Ostrinia nubilais ‟in kıĢlama durumu ve ergin uçuĢu  

Tarih Yer 

Sesamia nonagrioides Ostrinia nubilais 

Larva Pupa 
Pupa 

gömleği 
Larva Pupa 

Pupa 

gömleği 

18.04.2013 Merkez–Taştepe1 0 8 0 15 0 0 

19.04.2013 Merkez–Halileli 0 16 1 20 3 0 

19.04.2013 Merkez–Kumkale 0 3 0 2 0 0 

19.04.2013 Merkez–Setüstü 0 0 0 1 0 0 

19.04.2013 Merkez–Kalafatlı 0 0 0 40 10 0 

19.04.2013 Merkez–Tevfikiye 0 0 0 61 7 0 

19.04.2013 Merkez–Taştepe1 0 7 0 34 2 0 

19.04.2013 Merkez–Taştepe2 0 10 0 7 1 0 

19.04.2013 Merkez–Akçapınar 0 8 2 4 1 0 

26.04.2013 Biga/Karabiga 1 7 1 0 1 0 

26.04.2013 Biga/Gümüşçay 0 7 0 0 1 0 

 

Kafes altında ise ilk ergin uçuĢu (6 adet) 25.04.2013 tarihinde %74 orantılı nem ve 24°C 

sıcaklıkta baĢlamıĢtır. Daha sonra 01.05.2013 tarihinde %68 orantılı nem ve 19°C sıcaklıkta 2 ergin ve 

13.05.2013 tarihinde %89 orantılı nem ve 16°C sıcaklıkta da 2 ergin kaydedilmiĢtir (Çizelge 2.). 

Ayrıca feromon tuzaklarına da 01.05.2013 tarihinde 8 adet 04.05.2014, 10.05.2014 ve 15.05.2014 

tarihlerinde ise 1‟er adet S. nonagrioides ergini yakalanmıĢtır. Bu tarihlerde S. cretica tuzaklarında 

ergin elde edilmemiĢtir. Bu veriler doğrultusunda S. nonagrioides ergin uçuĢunun nisan ayı 

ortalarından itibaren baĢladığı görülmüĢtür.  

Nitekim Kavut (1985), Ġzmir‟de S. nonagrioides‟in kıĢlayan dölün erginlerinin 24 Nisan‟da 

uçmaya baĢladığını belirtmiĢtir.  Kayapınar ve KornoĢor (1988), ise Çukurova‟da S. nonagrioides‟in 

kıĢlayan dölün erginlerinin nisan ayında uçtuğunu belirlemiĢlerdir. Tsitsipis ve ark. (1984), 

Yunanistan‟da yaptıkları çalıĢmada ilk ergin uçuĢu mayıs ayı baĢında gerçekleĢmiĢtir. Bölgelere göre 

ilk dölün ergin uçuĢunun farklı tarihlerde olması ilkim koĢullarına bağlı olarak değiĢmiĢtir. 

 

Ostrinia nubialis‟in kışlama durumu ve ilk ergin uçuşu 

Merkez ilçede (Batak ovası) tarlada kalan bitki saplarında 2013 yılında yapılan incelemede, O. 

nubilalis‟in kıĢı olgun larva (ġekil 3) halinde geçirdiği görülmüĢtür. Günlük ortalama sıcaklığın 14
o
C 

olduğu 18.04.2013 tarihinde 15 larva, 19.04.2013 tarihinde örnekleme yapılan tüm yerlerde toplam 

169 larva ve 24 pupa bulunmuĢ ve pupa gömleğine rastlanılmamıĢtır. Bu dönemde henüz ergin 

uçuĢunun baĢlamadığı görülmüĢtür (Çizelge 1.). Yine Biga ilçesinde 2013 yılında yapılan sürveyde 

26.04.2013 tarihinde 2 adet pupa tespit edilmiĢtir. Kafes altında ise 25.04.2013 tarihinde 24
o
C ve %74 

orantılı nemde bir ergin çıkıĢı tespit edilmiĢtir (Çizelge 2.). Ergin uçuĢu 15 Mayıs‟tan sonra artıĢ 

göstermiĢ olup, halen pupa döneminin devam ettiği gözlenmiĢtir. Nitekim, KornoĢor ve Kayapınar 

(1989), Çukurova Bölgesi‟nde O. nubilalis‟in kıĢı diyapoz durumunda mısır sap ve koçanları 

içerisinde geçirdiğini, ilk pupaların nisan baĢında görülmeye baĢladığını belirtmiĢlerdir. 
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ġekil 3. Mısır kurtlarının bitki saplarındaki giriĢ delikleri (A) Sesamia nonagrioides‟in pupası (B) ve Ostrinia 

nubialis‟in kıĢlayan larvası (C). 

 

Çizelge 2. Merkez ilçe (Dardanos)‟de 2013 yılında kafeslerde Sesamia nonagrioides ve Ostrinia 

nubialis‟in kıĢlayan dölüne ait ergin uçuĢu 

Tarih S. nonagrioides 
O. nubilalis 

 
Sıcaklık (°C) Nisbi nem(%) 

21.04.2013 0 0 19 82 

25.04.2013 6 1 24 74 

29.04.2013 0 1 26 67 

30.04.2013 0 1 19 68 

01.05.2013 2 1 19 68 

02.05.2013 1 1 19 74 

04.05.2013 1 0 18 70 

07.05.2013 1 0 18 76 

08.05.2013 0 0 17 84 

13.05.2013 2 1 16 89 

15.05.2013 0 5 17 75 

04.06.2013 0 15 19 72 

 

Kafeslerde gözlenen O. nubilalis erginleri çıkıĢ zamanları ve araziden toplanan örnekler 

incelendiğinde S. nonagrioides‟in O. nubilalis erginlerine göre yaklaĢık 20 gün daha erken çıkıĢ 

yaptığı görülmektedir.  

 

Sesamia nonagrioides ve Ostrinia nubilalis‟in bitkideki zararı ve tuzaklarda yakalanan 

ergin sayısı 

Her iki zararlının bitkideki zararı bitkinin içinde bulunduğu döneme bağlı olarak değiĢmiĢtir. 

ġekil 4.‟te görüldüğü üzere, bitkinin erken dönemlerinde S. nonagroiodes‟in zararı önemli olmasına 

rağmen bitki generatif geliĢmeye geçtikten sonra O. nubilalis‟in zararı artmaktadır. Her iki zararlı 

bitkinin kök bölgesi hariç tüm aksamlarında zarar oluĢturmaktadır. Ağır bulaĢmalarda bitkide ürün 

elde etmek veya hasat olanaksızlaĢmaktadır.  

 

A B C 
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ġekil 4. Mısır kurtlarının mısır bitkisindeki zararı: Ostrinia nubilalis  (A) ve Sesamia nonagrioides‟in 

(B) koçandaki larva zararı. 

 

Çizelge 3‟te görüldüğü üzere 2012 ve 2013 yılında feromon tuzaklarıyla örnekleme yapılan 

parsellerde haftada bir kez 100 bitki incelenmiĢ ve bitkide bulaĢık olan larvalar laboratuvarda kültüre 

alınarak ergin çıkıĢı sağlanmıĢtır.  Bitkilerin %27,48 (14–39)‟nin zararlıyla bulaĢık olduğu ve kültüre 

alınan larvalardan çoğunlukla O. nubilais erginleri elde edilmiĢtir. Benzer durum feromon 

tuzaklarında da görülmüĢtür. Ġkinci yıl 2013 yılında ise tuzaklara yakalanan O. nubilalis ergin sayısı 

azalmıĢtır. Buna paralel olarak zararlı ile bulaĢık bitki oranı da %8,4‟e inmiĢtir. Ayrıca zararlıların 

mevsim içindeki popülasyon yoğunluğuna bakıldığında O. nubilalis‟in temmuz ve ağustos aylarında S. 

nonagrioides‟in ise daha sonraki dönemlerde artıĢ göstermiĢtir. Bağlantılı olarak S. nonagrioides‟in 

daha ziyade 2. ürün mısırlarda sorun yaratacağı düĢünülmektedir.  

Tsitsipis (1988), Yunanistan‟da S. nonagrioides‟in birinci üründe %0–10, ikinci üründe 

%100‟e yaklaĢan bir zarar meydana getirdiğini belirtmiĢtir. Raspudic ve ark. (2003), Hırvatistan‟da O. 

nubilalis‟in bitkideki zarar oranı %34,2 olduğunu ve en düĢük bulaĢmanın ise %9,6 olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Bereś (2012), Güneydoğu Polonya‟da O. nubilalis zarar oranının tatlı mısırda,        

%34,7–%66,7 ve yemlik mısırda %29,7–52,5 arasında değiĢtiğini; meydana gelen zararın bitki türü ve 

iklim koĢullarına bağlı olduğunu belirtmiĢtir.  

ġimĢek ve Güllü (1996), yaptıkları çalıĢmada birinci ürün mısırda mücadeleye gerek 

olmadığını, ikinci ürün mısırda zararlıların mücadelelerine yönelik kritik tarihlerin 9 Temmuz–13 

Ağustos arasında olduğunu belirtmiĢlerdir. Derin (1992), Ġzmir ili ve çevresinde O. nubilalis‟in 

özellikle ikinci ürün mısırda ekonomik önem taĢıdığını ortaya koymuĢtur. Baca ve ark. (2008), O. 

nubilalis‟in her iki dölünün bulaĢması, ekim tarihine bağlı olarak %47–70 arasında değiĢtiğini ve en 

uygun ekim tarihini nisan ayının 3. haftası olarak belirtmiĢlerdir. Stepanek ve ark. (2008), Çek 

Cumhuriyeti‟nde ekim tarihinin, O. nubilalis yoğunluğu üzerinde etkili olduğunu, birinci ekim 

tarihinde bulaĢma oranı %15,3 ve ikinci ekim tarihinde ise %53,9 olduğunu bulmuĢlardır. Malvar ve 

ark. (2007), Avrupa‟da yaptığı çalıĢmada O. nubilalis‟in Avrupa‟nın kuzeyinde ve iç kesimlerinde, 

A 

B 

A B 
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diğer taraftan S. nonagrioides‟in ise daha çok Avrupa‟nın sıcak olan güneyinde hakim olan tür 

olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

Çizelge 3. Merkez (Batak ovası) ilçede feromon tuzaklarına yakalanan Sesamia nonagrioides (S.n.) ve 

Ostrinia nubilalis (O.n.) ergin sayısı ve bitkilerdeki larva zararı (%) 

Tarih S.n O.n Zarar (%)  Tarihi S.n O.n Zarar(%) 

13.06.2012 0 0 14 07.06.2013 0 0 1 

20.06.2012 0 0 21 14.06.2013 1 2 2 

27.06.2012 0 0 4 O.n /27* 21.06.2013 0 2 6 

04.07.2012 1 0 15 O.n/30* 28.06.2013 0 0 7 

11.07.2012 1 0 12 O.n/32* 05.07.2013 6 0 4 

18.07.2012 0 0 27 12.07.2013 3 0 12 

25.07.2012 0 10 8 O.n./29* 19.07.2013 4 1 10 

01.08.2012 0 7 33 26.07.2013 0 0 14 

08.08.2012 0 2 28 02.08.2013 0 0 11 

15.08.2012 4 1 14 09.08.2013 0 0 13 

22.08.2012 10 0 15 16.08.2013 2 0 9 

29.08.2012 2 0 24 23.08.2013 0 0 10 

05.09.2012 0 0 
13 O.n/27*  

 1 S.n 
30.08.2013 0 0 6 

12.09.2012 0 0 32 06.09.2013 2 0 10 

19.09.2012 0 0 39 13.09.2013 0 0 9 

26.09.2012 0 0 35 20.09.2013 0 0 11 

03.10.2012 0 0 32 27.09.2013 2 0 8 

10.10.2012 0 0 34 04.10.2013 3 0 10 

17.10.2012 0 0 33 11.10.2013 0 0 7 

24.10.2012 0 0 32 18.10.2013 0 0 9 

31.10.2012 0 0 27 25.10.2013 3 0 11 

    01.11.2013 0 0 5 

*Kültüre alınan örneklerden elde edilen (O.n) Ostrinia. nubilalis ve (S.n) Sesemia nonagrioides erginleri. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalıĢma sonucunda Çanakkale ili mısır ekim alanlarında S. nonagrioides ve O. nubilalis 

türleri tespit edilmiĢtir. Ancak Mısır koçankurdu türlerinden S. cretica feromon tuzaklarında 

yakalanmamıĢtır. S. nonagrioides‟in kıĢı farklı larva dönemlerinde tarlada kalan bitki saplarında 

geçirdiği ve düĢük sıcaklıklarda larva ölümlerinin arttığı tespit edilmiĢtir. Mart ayında sıcaklıkların 

13–14
o
C‟nin üzerine çıkmasıyla larvaların pupa olmaya baĢladığı görülmüĢtür. Ergin uçuĢunun ise 

nisan ayı ortalarından itibaren gerçekleĢtiği tespit edilmiĢtir. 

O. nubilalis‟in kıĢı olgun larva halinde tarlada kalan mısır bitkisi saplarında geçirdiği ve ilk 

ergin uçuĢunun nisan ayının sonunda baĢladığı ve mayıs ayının 2. haftasında yüksek düzeye ulaĢtığı 

görülmüĢtür.  
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Her iki zararlı erginleri mevsim boyunca feromon tuzaklarında yakalanmıĢ, ancak popülasyon 

yoğunluğu düĢük olduğundan uçuĢ sayıları belirlenememiĢtir. O. nubilalis‟in ergin popülasyon 

yoğunluğu 2012 yılında yüksek çıkmıĢtır. Bu durum zarar gören bitkilerden kültüre alınan larvalardan 

çıkıĢ yapan ergin sayısına da yansımıĢtır. Zira 2012 yılında bitkilerdeki zarar oranı %27,8 iken; 2013 

yılında %8,4 olarak belirlenmiĢtir.  

Yapılan araĢtırmalardan, bu iki zararlının birlikte bulunduğu durumlarda aralarındaki rekabet 

nedeniyle popülasyon dalgalanmalarının mevsim içinde farklı dönemlerde gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. 

Akdeniz‟e kıyı olan ülkelerin zararlısı olan S. nonagrioides‟in ılıman iklim isteği nedeniyle 2012 yılı 

kıĢ aylarındaki düĢük sıcaklıklardan olumsuz etkilendiği ve daha dayanıklı olan O. nubilais‟in 

popülasyon yoğunluğunun bu nedenle artmıĢ olabileceği düĢünülmektedir. Ancak, bu tür 

değiĢikliklerin sonuçları hakkında kanaat sahibi olabilmek için henüz bölge için yeni olan mısır 

bitkisindeki bu zararlılar hakkında ayrıntılı incelmeye ihtiyaç bulunmaktadır.  

 
Not: Bu çalıĢma ÇOMU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalında 24 Ocak 2014 tarihinde kabul 

edilen Yüksek Lisans Tezinden üretilmiĢtir. 
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Abstract 

This research was conducted in Çanakkale, Turkey aimed to study the effects of cluster tipping 

applications on the yield and quality of Uslu (V. vinifera L.) and Cardinal (V. vinifera L.) grape cultivars. When 

the berries were 5–7 mm, the clusters were tipped at 1/3
rd

, 1/6
th

 and 1/12
th

 of the cluster length. In Uslu, cluster 

length (cm), cluster width (cm), cluster compactness (1–9), number of berries/cluster (n), berry weight (g) and 

titratable acidity (TA) (%) parameters were affected by the applications. In Cardinal, cluster length (cm), cluster 

compactness (1–9), number of berries/cluster (n), berry weight (g), total soluble solid (TSS) (%), titratable 

acidity (TA) (%) and maturity index parameters were affected by the applications. Yield was not affected by 

cluster tipping in Uslu and Cardinal grape cultivars. It was concluded that the cluster tipping applied to the Uslu 

in a proportion of one–third and to the Cardinal in a proportion of one–sixth of the cluster length would be 

positively sufficient in terms of increasing the grape quality. 

Key Words: Vitis vinifera L., Cluster tipping, Yield, Quality, Çanakkale. 

 

Özet 

Salkım Ucu Kesme Uygulamalarının Uslu ve Cardinal Üzüm Çeşitlerinin  

Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri 
 Bu araĢtırma, Uslu ve Cardinal üzüm çeĢitlerinin verim ve kalitesi üzerine salkım ucu alma 

uygulamalarının etkilerinin saptanması amacıyla,  Çanakkale/Türkiye‟de yürütülmüĢtür. Tane çapları 5–7 mm 

olduğunda, mevcut salkımların uçları 1/3, 1/6 ve 1/12 oranında kesilmiĢtir. Uslu üzüm çeĢidinde, salkım 

uzunluğu (cm), salkım eni (cm), salkım sıklığı (1–9), tane sayısı/salkım (adet), tane ağırlığı (g) ve titre edilebilir 

asitlik (%) parametreleri uygulamalardan etkilenmiĢtir. Cardinal üzüm çeĢidinde, salkım uzunluğu (cm), salkım 

sıklığı (1–9), tane sayısı/salkım (adet), tane ağırlığı (g), suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) (%), titre 

edilebilir asitlik (%) ve olgunluk indisi parametreleri uygulamalardan etkilenmiĢtir. Uslu ve Cardinal üzüm 

çeĢitlerinde salkım ucu alma uygulamalarının üzüm verimine önemli bir etkisi olmamıĢtır. Salkım ucu alma 

uygulamalarının, Uslu üzüm çeĢidinde salkım uzunluğunun 1/3‟ü, Cardinal üzüm çeĢidinde ise 1/6‟sı oranında 

gerçekleĢtirilmesinin, üzüm kalitesini arttırıcı yönde pozitif ve yeterli bir etki sağladığı belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., Salkım ucu kesme, Ürün, Kalite, Çanakkale.   

 

Introduction 

Winkler et al. (1974) stated that good quality in table grapes represents a combination of 

medium sized clusters of uniformly large, perfect berries with the characteristic colour, pleasing 

flavour, and the texture of the variety. In addition to soil management, training and pruning, 

fertilization and irrigation that have an influence on the quality of grapes, several other cultural 

practices can also be used to achieve quality e.g.; crop regulation, canopy management, and plant 

growth regulators to improve berry size and color.  

Pruning, shoot thinning, and crop thinning imposed on vine, inflorescences, clusters or berries 

provide a tool for adjusting crop load levels. Cirami et al. (1992) stated that thinning provides best 

choice for selectivity and quality improvement on berries. Inflorescence thinning is carried out before 

flowering and results in more nutrients for the remaining clusters; therefore more attractive bunches. 

In cluster thinning, entire clusters are removed after the berries have set. It is the easiest and best way 

of reducing crop on overloaded vines in order to that the remainder of the crop may develop and ripen 

properly (Winkler et al., 1974). Berry thinning consists of removal of parts of clusters after the setting 

of  berry. It prevents compactness and has different size effects depending on the timing it has been 

done (Cirami et al., 1992). Cluster or berry thinning procedures have also influence on the severity of 

fungal diseases in the fruiting zone and/or in a cluster (Palliotti and Cartechini, 2000), and on berry 

composition (Guidoni et al., 2002; Cus et al., 2004). 
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Researchers mostly studied the effect of cluster thinning and berry thinning either done 

manually or chemically on different table grape cultivars (Dokoozlian and Hirschfelt, 1995; Gao and 

Cahoon, 2000; Çoban, 2001; Dardeniz and Kısmalı, 2002; Ezzahouani and Williams, 2003; Ikeda et 

al., 2004; AteĢ and Karabat, 2006) on different wine grape cultivars (Morando et al., 1991; Bavaresco 

et al., 1991; Ozaki and Ichii, 1992;  Arfelli et al., 1996; Palliotti and Cartechini, 2000; Guidoni et al., 

2002; Naor et al., 2002; Cus et al., 2004) or French–American hybrids (Morris et al., 2004). The 

results showed that grape cultivars act differently depending on the level and timing of the thinning 

applications. 

This research was performed for two consecutive years to determine the effects of cluster 

tipping (removing parts of clusters after setting of berries) on the yield and quality of Uslu and 

Cardinal cultivars of table grape. 

  

Material and Methods 

Cardinal (V. vinifera L.), hybrid of Flame Tokay and Alphonse Lavallée, is a dark black–

purple colored and large sized grape cultivar with firm skin and flesh, and having very sweet flavor. It 

ripens early and has been favorably grown in many parts of the world. Uslu (V. vinifera L.) cultivar of 

grape  was introduced  in 1998 as a hybrid of Hönüsü and Siyah Gemre in Turkey. It has large clusters 

with big, dark red and oval berries. It ripens 7–8 days earlier than Cardinal and is recommended for 

Mediterranean regions (Çelik, 2006).  

The experiment was carried out in the vineyards located in Umurbey Fruit Production  Station, 

Çanakkale, Turkey. The vines of above mentioned cultivars were 12 years old grafted onto 41B 

American grape rootstock. Vines were trained to unilateral cordon system and spur pruned. The 

spacing in between rows and within rows were  2.25 m and 1.80 m; respectively. The soil was loamy 

clay, slightly alkaline, medium calcareous with low phosphorus and organic matter having adequate 

potassium. Cultural practices were performed in accordance with standard commercial practices for 

Cardinal and Uslu varieties of  table grape. The vines were grown under dry land conditions. 

Vines were selected on the basis of uniform vigor and fruit development. Cluster tipping 

treatments were done when berries were in the size of 5–7 mm. After calculation of the average cluster 

length of each cultivar, all cluster tips were cut at 3 different levels i.e.; 1/12
th
, 1/6

th
 and 1/3

rd
 of cluster 

length. Control vines were left untouched. In harvesting time, cluster length (cm), cluster width (cm), 

and cluster compactness were measured according to OIV 204 (Anonymous, 1983). Weight (g), total 

soluble solids content (TSS, %), titratable acidity (TA, %), and maturation index (TSS/TA) of berries 

were also determined during this research work. The yield (kg/vine) was calculated as the total weight 

of clusters divided by the total number of vines. Mean cluster weight (g) was obtained from the 

division of total cluster weight to total cluster number.  

 The pruning weight of each cultivar has been  taken after winter pruning in the month of 

February. Inflorescences and shoots were counted in the following season. Moreover, the values  of 

flower clusters per shoot were also calculated.  

The experiment was  conducted by using  Randomized Complete Block Design (RCBD). 

Same set of vines were treated for two consecutive years. Repeated measurement analysis of variance 

was used to compare the treatments and year effects (Keskin and MendeĢ, 2001; Winner et al. 1991). 

Bonferroni multiple comparison test was used determining the differences  among treatments. All of 

the data analyses were done with SPSS for Windows (ver. 12) statistical package program. 

 

Results and Discussion 

The characteristics of cluster were found under the influence of treatments during this research 

work. Cluster tipping levels were effective on the cultivars‟ cluster length depending on the year of 

application (Table 1, 2). Control vines  produced the longest clusters. Cluster width of Cardinal was 

independent of the treatments although it was affected by the years. Cardinal  was found with wider 

clusters in the second year while Uslu with smaller ones. Cluster compactness significantly increased 

by the tipping level, and clusters were tighter as the level increased. On the other hand, cluster weight 

of the cultivars of the treatments acted independently. It was noted that the year differences were more 

important on this character. 
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Table 1. Effects of cluster tipping on the main characteristics of Uslu grape cultivar  

 

 

 

 

 

Applications 
Cluster length (cm) Cluster width (cm) Cluster compactness (1–9) Number of berries/cluster (n) 

Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean 

Control 24.11 19.29 21.70 A 11.14  8.29   9.72  C 3.56 3.47 3.52 B 77.52 30.43 53.98 A 

1/12 tipping 22.23 20.32 21.28 A 11.25  9.85  10.55 BC 3.65 3.62 3.64 B 69.31 35.31 52.29 AB 

1/6  tipping 21.53 16.88 19.21 BC 12.27  9.21  10.74 AB 3.76 3.83 3.80 AB 63.60 24.11 43.85 B 

1/3  tipping 18.45 16.51 17.48 C 13.28  9.76  11.52 A 4.14 3.99 4.07 A 61.77 25.10 43.44 B 

Mean 21.58 a 18.25 b  11.99 a 9.28 b  3.78 3.73  68.05 28.74  

Applications 
Main cluster weight  (g)  Berry weight (g) TSS(%) Titratable acidity (%) 

Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean 

Control 247.7 110.6 179.1 3.20 3.63 3.42 C 12.55 14.05 13.30 0.722 0.658 0.690 AB 

1/12 tipping 241.0 139.6 190.3 3.49 3.92 3.70 BC 12.69 14.21 13.45 0.750 0.673 0.711 A 

1/6  tipping 242.2 104.3 173.2 3.81 4.33 4.07 AB 12.90 14.75 13.83 0.688 0.618 0.653 AB 

1/3  tipping 255.4 110.4 182.9 4.13 4.45 4.29 A 13.29 14.44 13.87 0.658 0.625 0.642 B 

Mean 246.6 a 116.2 b  3.66 b 4.08 a  12.86 14.36  0.704 0.644  

Applications 

Maturity index 

(TSS/titratable acidity) 
Yield  (kg/vine) Inflorescence/shoot (n) Pruning weight (g) 

Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean 

Control 17.38 21.39 19.39 3.086 0.712 1.899 0.67 1.26 0.96 584.2 775.4 679.8 

1/12 tipping 16.96 21.16 19.06 3.085 1.007 2.046 0.81 1.34 1.08 672.2 922.6 797.4 

1/6  tipping 18.77 24.06 21.42 3.096 0.629 1.862 0.69 1.56 1.13 602.2 818.8 710.5 

1/3  tipping 20.19 23.11 21.65 2.630 0.715 1.673 0.78 1.46 1.12 650.6 866.9 758.8 

Mean 18.33 b 22.43 a  2.974 a 0.766 b  0.74 b 1.41 a  627.3 845.9  
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Table 2. Effects of cluster tipping on the main characteristics of Cardinal grape cultivar 

 
 

 

 

 

 

Applications 
Cluster length (cm) Cluster width (cm) Cluster compactness (1–9)  Number of berries/cluster (n) 

Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean 

Control 19.93 20.31 20.12 A  9.68 10.70 10.19 3.91 4.09 4.00 B 56.98 54.51 55.75 A 

1/12 tipping 18.86 18.64 18.75 A  9.95 10.64 10.30 4.02 4.01 4.02 B 49.04 47.30 48.16 AB 

1/6  tipping 16.65 16.71 16.68 B 10.05 11.11 10.58 4.37 4.27 4.32 AB 44.81 41.33 43.07 B 

1/3  tipping 16.76 15.28 16.02 B 10.83 11.55 11.19 4.28 4.36 4.33 A 43.44 40.24 41.84 B 

Mean 18.05 a 17.74 b  10.13 b 11.00 a  4.15 4.18  48.57 45.85  

Applications 
Main cluster weight  (g) Berry weight (g) TSS(%) Titratable acidity (%) 

Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean 

Control 250.9 314.4 282.7 4.39 5.76 5.08 B 13.33 13.69 13.51 B 0.603 0.610 0.607 A 

1/12 tipping 224.7 281.8 253.3 4.59 5.99 5.29 AB 13.69 13.61 13.65 AB 0.567 0.583 0.575 AB 

1/6  tipping 213.5 254.5 234.0 4.76 6.16 5.46 AB 14.10 14.53 14.32 AB 0.583 0.510 0.547 AB 

1/3  tipping 229.4 259.7 244.5 5.29 6.45 5.87 A 14.71 14.82 14.77 A 0.541 0.530 0.536  B 

Mean 229.6 b 277.6 a  4.76 b 6.09 a  13.96 14.16  0.574 0.558  

Applications 

Maturity index 

(TSS/titratable acidity) 
Yield  (kg/vine) Inflorescence/shoot (n) Pruning weight (g) 

Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2 Mean Year 1 Year 2  Mean 

Control 22.13 22.79 22.46 B 5.038 3.655 4.346 1.06 1.73 1.39 581.7 974.2 777.9 

1/12 tipping 24.21 23.41 23.81 AB 4.806 3.678 4.242 1.17 1.71 1.44 549.3 952.3 750.8 

1/6  tipping 24.20 28.67 26.44 AB 4.847 3.333 4.090 1.16 1.70 1.43 577.4 893.1 735.2 

1/3  tipping 27.32 28.03 27.68 A 4.639 3.416 4.027 1.27 1.72 1.49 650.0 1170.8 910.4 

Mean 24.47 25.73  4.832 a 3.521 b  1.17 b 1.72 a  589.6 997.6  
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Cluster tipping levels had significant effects on the weight and number of berry per cluster of  

both cultivars. An approximate increase of 1 g was observed in both cultivars when the tipping level  

rose up. However, number of berries/cluster showed an inverse relation to the applications by resulting 

the highest number in control treatment of vines. 

Quality characteristics were found generally under the influence of the applications but 

independent  to the years factor. Soluble solid contents and maturity index showed an increase  while 

the acidity had got lower  when the tipping was more severely applied. 

Yield was not affected by the applications but found under the more influence of years. The 

difference in Uslu was found more dramatic as compared to Cardinal. The yield of Uslu was almost  

decreased  in the rate of one third and/or one fourth  during the first year of research work. Although 

Cardinal did not show any kind of decrease to this extent even continued this declination  in the 

second year. The reason of this declination  was the adverse effect of climatic conditions. 

Effects of the applications on the inflorescences per shoot and pruning weight of the cultivars 

in the following seasons of the applications showed that treatments did not affect them and but the 

years were effective on inflorescences per shoot. Treatments resulted in 3–5 days early ripening in the 

cultivars. 

The grape cultivars in this study responded the similar way on the cluster tipping applications. 

Cluster characteristics of Uslu were more affected by the applications as compared to Cardinal, which 

showed no effects in cluster width and weight. The weight and number of  berry per cluster exhibited a 

dependence on the cluster tipping. Quality characteristics of the cultivars were also influenced by the 

applications, and cultivars ripened 3–5 days earlier. Yield was not affected by the treatments and it 

was compensated with the increased berry weight. 

Earliness in the cultivars  due to cluster tipping and berry thinning  practices were reported by 

Çoban (2001), AteĢ and Karabat (2006), and our results were also justified the results of them. 

Increase in berry weight was also in consistent with the findings of Morando et al. (1991), Moon and 

Lee (1996) and Ikeda et al. (2004). Cus et al. (2004) reported that the yield did not change as a result 

of the thinning applications and our results also supported  that. Morando et al. (1991) also stated that 

they have obtained lower yield in their study work due to the application date of tipping in Barolo and 

Barbaresco cultivars. Increase in soluble solid contents and decrease in total acidity along with the 

elevated intensity of tipping was consistent with the results of Cus et al. (2004) and Morando et al. 

(1991). 

 

Conclusions 

As a consequence, through the cluster tipping (1/12, 1/6, and 1/3 of the cluster length) 

performed in Uslu and Cardinal when berries were 5–7 mm, more uniform clusters with bigger berries 

were obtained. Removing the last flowering and setting part of a cluster resulted in shorter, wider, 

more uniform and attractive clusters with 3–5 days earliness. Finally,  it  is suggested that the cluster 

tipping on a level of 1/3 and 1/6 of cluster length could be applied in Uslu and Cardinal grape 

cultivars, respectively. 
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Özet 

Bu çalıĢma, Çanakkale kent merkezinde seçilen 5 alanda (Eski ve Yeni Kordon, Sarıçay ve çevresi, 

Halkbahçesi, Özgürlük Parkı) Çanakkale kent halkının rekreasyonel eğilim ve taleplerinin belirlenmesi temelinde 

kurgulanmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında; halkın rekreasyonel tutum ve istemleri ile rekreasyon olanaklarının bu 

istemler yönünde geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Genel ve ekonomik açıdan kullanıcıların davranıĢlarının ortaya 

konulması amacıyla yapılan anketin uygulama biçimi aktarılmıĢ, farklı rekreasyonel kullanımlar arasındaki 

iliĢkiler ve çevre üzerindeki baskılar ortaya konmuĢtur. ÇalıĢmanın sonucunda; kullanıcı özellikleri, kullanıcı–

kaynak iliĢkisi, rekreasyonel katılım, kentsel rekreasyonel alanlarda memnuniyet durumu hakkında veriler elde 

edilmiĢtir. Anket verileri ıĢığında %23,7„lik kesim evde dinlenerek vakit geçirdiklerini belirtseler de geri kalan 

%76,3‟lük kesim aktif veya pasif olarak rekreasyon etkinliklerine katılmaktadırlar. Kent halkının büyük 

çoğunluğu rekreasyonel etkinliklere katılmak için herhangi bir yere gittiğini belirtmiĢtir (%89,7). Rekreasyon 

amaçlı tercih edilen alanlara kolay ulaĢım (%43,2), halkın öncelikli tercihidir. 

Anahtar kelimeler: Çanakkale, Rekreasyon, Kentsel rekreasyon,  Kentsel parklar. 

 
Abstract 

Determination of Recreational Trend and Demands of the People of Çanakkale City 
This study has been planned on the basis to determine the recreational trend and demands of the people 

of five different selected locations namely, Old and New Kordon, Sarıçay and its vicinity, Public Park, and 

Liberty Parkin the city center of Çanakkale. Recreational demeanor and the demands of people along with the 

recreation facilities have been planned to be developed in the direction of these claims during this study. In order 

to bring up the behavior of users in general as well as economically was transferred to the surveyed 

questionnaire aimed to be revealed the relationships between different recreational users and pressures on the 

environment. According to the results, data were obtained regarding user characteristics, user–resource 

relationship, the state of satisfaction in urban recreational areas and participation in recreational. In the light of 

survey data if 23.7% of people could defined to have a relaxing time at home then the remaining part (76.3%) is 

involved in active or passive recreational activities. Consequently, it was stated that the large majority of the 

urban people (89.7%) go anywhere for participating recreational activities, and the preferred areas for easy 

access to recreation (43.2%) is the first preference of the people. 
Key words: Çanakkale, Recreation, Urban recreation, Urban parks. 

 

Giriş 

Endüstriyel ve teknolojik alandaki geliĢmelerin ortaya çıkarmıĢ olduğu plansız, sağlıksız 

kentleĢme ve yoğun iĢ temposu ile birlikte günlük yaĢamın monotonlaĢması, yaĢam ortamının her 

geçen gün kalabalıklaĢması ruhsal ve bedensel yıpranmaları arttırmaktadır (Arni ve Khairil, 2013). 

Bu yıpranmaların giderilmesi ve kiĢilerin yeni bir güne hazırlanmaları için gerekli unsurların 

baĢında rekreasyon gelmektedir. Rekreasyon, serbest zamanlar içinde yapılan bireyin kendi isteği 

sonucu oluĢan, onu fiziksel ve düĢünsel yönden yeniden canlandırmayı amaçlayan, yaĢadığı toplumun 

yapısına uygun olarak, kültürel ve ekonomik durumuna göre yaptığı fiziksel, düĢünsel etkinliklerin 

bütünüdür (Boman ve ark., 2013). YaĢamsal ihtiyaçlarını kazanma çabasında olan insanlar, sosyal, 

kültürel, ekonomik ve fizyolojik olanakları ile serbest zamanlarını değerlendirmek ve kaybettikleri 

enerjilerini yeniden kazanmak amacıyla rekreasyon alanına yönelmektedirler (Oktay, 2011). Bu 

nedenle kent insanının bu yöndeki gereksinmelerinin günlük yaĢam çevresi içinde karĢılanması ve 

bunu sağlayacak kentsel rekreasyon alanları büyük önem kazanmaktadır. Özellikle kentte bilinçsiz 

altyapı, yerleĢim ve yetersiz ulaĢım kaynakları gibi olumsuz durumların yarattığı sonuçlar, insan–

çevre iliĢkisinin sağlıklı biçimde yürümesini sağlayacak alanlara olan gereksinimi ve bu alanların 

planlamasının önemini arttırmaktadır (Karaküçük, 1999). 

Rekreasyonel faaliyet alanlarının planlanması ve tasarlanması aĢamasında kullanıcılarının 
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özellikleri ve isteklerinin bilinmesi, yapılacak çalıĢmaların kullanılabilir ve uzun vadeli olması sonucu 

doğurmaktadır. Tüm bu nedenlerle çalıĢmada, rekreasyonel faaliyetlerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesinde kullanıcıların rekreasyonel eğilim ve taleplerinin saptanması amaçlanmıĢtır.  

 

Materyal ve Yöntem 
AraĢtırmanın ana materyalini 40º 03' ve 40º 18' kuzey enlemleri ile 26º 34' ve 26º 47' doğu 

boylamları arasında konumlanan yaklaĢık 33,91 km² yüzölçümüne sahip bir alanı kaplayan Çanakkale 

kent merkezi oluĢturmaktadır. Çanakkale kent merkezinde halkın çoğunluklu olarak kullandığı 

rekreasyon alanları deniz kenarı ve park alanlarından oluĢmaktadır. Bu nedenle: 

AraĢtırma alanını temsil edecek Ģekilde rekreasyonel açıdan önemli 5 adet alan seçilmiĢtir 

(ġekil 1.). 

 

 
ġekil 1. AraĢtırma alanının (5 adet rekreasyon alanı) ülke ve Çanakkale içindeki konumu (google earth‟den 

değiĢtirilerek).  

 

Halkın Rekreasyonel İstemlerinin Ortaya Konulması (Anket Tekniği)  

Rekreasyonel analizler ve planlamada yapılacak bütün çalıĢmalarda ana ilkelerin saptanması 

amacıyla, öncelikli olarak doğal ve kültürel veriler, daha sonra da bu alanları kullanacak kitlenin 

tercihleri önemlidir. 

Yapılacak çalıĢmaların topluma yönelik olduğu dikkate alındığında bu kullanıcı grubun 

rekreasyonel eğilimleri, rekreasyonel tercihlerinin saptanması gerektiği düĢünülmüĢtür. Bu nedenle 

araĢtırmada kapsamlı bir anket çalıĢmasının yapılmasına gerek duyulmuĢtur. 

Buradaki temel amaç, araĢtırma alanı için oluĢturulacak uzun dönemli bir rekreasyon tasarı 

için geleceğe yönelik fiziksel içerikli verilerin elde edilmesidir. Buna yönelik kullanıcı araĢtırması ile 

kent halkının kamusal rekreasyon alan, mekan ve olanakları konusundaki istemleri ortaya 

konulmuĢtur. Bu istemler, uzun dönemli bir rekreasyon tasarının temel biçimlendiricileridir. Çünkü, 

halkın yeğlediği alan kullanım türleri, istemleri ve olası kullanım yoğunluğunun dikkate alınmadığı bir 

tasarın baĢarıya ulaĢma olasılığı azalmaktadır (Gold, 1980; English ve Cordell, 1993; Gilliland ve ark., 

2006). 

AraĢtırmada uygulanan anket süreci beĢ aĢamayı kapsamaktadır: 

a) Örneklem büyüklüğünün saptanması, 

b) Sorgulama tekniğinin seçimi, 

c) Anket formunun hazırlanması, 

d) Anketin ön testten geçirilmesi ve hataların düzeltilmesi, 

e) Anketin uygulanması ve değerlendirilmesi 
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Örneklem Büyüklüğünün Saptanması 
Örneklem, genel nüfus içerisinden hane halkını temsil eden bireylerin rastlantısal seçimi ile 

oluĢturulmuĢtur. Örneklem büyüklüğünün saptanmasında Arkin ve Colton‟un %5 hata payına göre 

100.000‟in üzerindeki nüfus için öngördüğü en az 400 denek sayısı temel alınmıĢtır (Sarikaya, 2013). 

Buna göre Çanakkale 2012 adrese dayalı nüfus sayımına göre 5 adet alanda uygulanacak anket 

sayıları Çizelge 1.‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 1. Çanakkale kent merkezinde uygulanacak anket sayıları dağılımı 

         Araştıma Alanı Denek Sayısı 

Eski Kordon 80 
Yeni Kordon 80 

Sarıçay ve Çevresi   80 

Halkbahçesi 80 

Özgürlük Parkı 80 

TOPLAM 400 

 

Sorgulama Tekniğinin Seçimi 
Yüz yüze görüĢme yoluyla sorgulamanın daha güvenli ve hızlı olması (Gold, 1980; Oğuz, 

2000, Uslu ve ark., 2008) nedeniyle, kent halkını oluĢturan bireylerin kent yaĢanabilirliliği açısından 

rekreasyonel tutum ve istemlerinin belirlenmesinde standart formlarla yerinde anket tekniği 

uygulanmıĢtır. 

Anket Formunun Hazırlanması 
Anket formu 31 soru içermekte ve üç ana bölümden oluĢmaktadır. Bölüm baĢlıkları: 

 A–Sosyo–ekonomik karakteristiklerin belirlenmesi, 

 B–Rekreasyonel etkinliklere katılmayanların anlayıĢ ve davranıĢlarının belirlenmesi, 

 C–Kullanıcıların rekreasyon tutum ve istemlerinin belirlenmesi (mevcut etkinlik ve katılım 

belirlemeleri). 

Sosyo–ekonomik karakteristikleri bölümünde; ankete katılan bireylerin cinsiyet, yaĢ, medeni 

durum, çocuk sahipliği, iĢ ve eğitim durumu, gelir düzeyi, konut tipi, aile bireyleri sayısı, konutun kaç 

kiĢi ile paylaĢıldığı sorgulanmıĢtır. 

Kullanıcıların rekreasyon tutum ve istemlerinin belirlenmesi bölümünde; öncelikle bireylerin 

gerçekleĢtirdikleri rekreasyon etkinlikleri, bu etkinlikleri hangi mekanlarda gerçekleĢtirmek istedikleri 

ile bu alanları tercih etme nedenleri sorgulanmıĢtır. Bireylerin bu etkinliklere katılım için kullandıkları 

ortalama süreler, ne zaman ve ne sıklıkla katılım gösterdikleri, nasıl ulaĢtıkları sorgulanmıĢtır. Ayrıca 

bu alanlardan yeteri kadar faydalanmayı etkileyen faktörleri belirtmeleri istenmiĢ, yaĢanabilir bir kent 

için rekreasyonel kaliteyi yükseltmek adına istenilen olanak ve özelliklerin neler olduğu 

sorgulanmıĢtır. 

Anketin Ön Testten Geçirilmesi ve Hataların Düzeltilmesi 
Hazırlanan standart anket formu, kullanıcı araĢtırmaları ve rekreasyonel planlama konusunda 

deneyimli uzmanlar tarafından içerik, Ģekil, değerlendirme ve anlam bakımından irdelenmiĢtir. Bu 

doğrultuda oluĢturulan ön anketler, rastlantısal olarak 30 bireye kiĢisel görüĢme tekniği ile 

uygulanmıĢtır. Bu bireylerden elde edilen görüĢler doğrultusunda Ģekillendirilen anket uygulama 

düzeyine yükseltilmiĢtir. 

Anketin Uygulanması ve Değerlendirilmesi 
Anketler, Çanakkale kent merkezinde seçilen 5 alanda bireylere rastlantısal olarak 

uygulanmıĢtır. Elde edilen ve derlenen veriler, SPSS 18,0 ve Microsoft Excel programı yardımıyla 

yüzdelik hesaplama yapılarak değerlendirilmiĢtir. 

 

Bulgular 

Kullanıcıların Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi 
AraĢtırma alanında, katılımcıların sosyo–ekonomik özelikleri, rekreasyon katılımı ve 

rekreasyon alanı tercihleri, alanları kullanımlarına iliĢkin bilgiler ve alanlardan memnuniyet durumları 

ile talepleri belirlenmiĢtir. Bu verilere dayanılarak, kent halkının rekreasyonel eğilimleri ortaya 

konmuĢ, kullanıcıların rekreasyonel tercihleri ve aralarındaki iliĢkiler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 
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Anketlerin analizleri sırasında oluĢturulan grafikler, her soruya yanıt veren katılımcı sayılarının 

dağılımı Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢ, bazı durumlarda yüzde olarak oranları da verilmiĢtir. 

 

Kullanıcıların Bireysel Özellikleri 
Bireylerin yaĢ, cinsiyet, eğitim, gelir gibi bireysel ve sosyo–ekonomik özellikleri rekreasyon 

alanı seçiminde ve yapılan rekreasyon türünde oldukça etkilidir. Bu özellikler rekreasyon katılımını 

sınırlandırmakta ya da artırmakta, yönlendirmekte, zevklerin oluĢmasını etkilemekte yani doğrudan ya 

da dolaylı olarak rekreasyonel alıĢkanlıklara etki etmektedir. Bu nedenle bireysel özelliklerin 

belirlenmesi önem taĢımaktadır.  

Ankete 238 (%59,5) kadın, 162 (%40,5) erkek katılmıĢtır. Ankette en çok 26–35 yaĢ grubunda 

yer alanlar (%38,7), en az 66 ve üstü yaĢ grubundakiler (%3,4) temsil edilmektedir. Yine aynı biçimde 

ankete katılan kadın ve erkeklerin büyük çoğunluğu 26–35 yaĢ grubunda yer almaktadır (Kadınların 

%35,3‟ü, erkeklerin %30,2‟si). 

Ankete katılanların büyük çoğunluğunun evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların %67‟si 

(268 kiĢi) evli, %33‟ü (132 kiĢi) bekar olduğunu belirtmiĢtir. Ankete katılan 238 kadının %76,5‟i, 162 

erkeğin %64,2‟si evlidir. 

Çocuğunuz var mı sorusuna katılımcıların %59,25‟ü (237 kiĢi) evet, %40,75‟i (163 kiĢi) ise 

hayır cevabını vermiĢtir. Çocuk sahibi olan katılımcılar arasında 2 çocuklu olanların çoğunlukta 

(%38,7) olduğu görülmektedir. Tek çocuk sahibi olanların oranı %21,4, 3 çocuk sahibi olanların 

%11,7, 4 çocuk sahibi olanların %2,3, 5 çocuk sahibi olanların oranı ise %0,2‟dir.  

Meslek grupları incelendiğinde ankete en fazla katılanları ev hanımlarının (%27,3) 

oluĢturduğu görülmektedir. Evli bireyler rekreasyon alıĢkanlıklarından bahsederken çoğu aktiviteye 

genellikle eĢi ile ya da ailece katıldıklarını belirtmektedir. Diğer meslek gruplarının dağılımı ise 

Ģöyledir; memurlar tüm katılımcıların %26,9‟unu, serbest meslek sahipleri %12,2‟sini, öğrenciler 

%7,1‟ini, iĢçiler %5,3‟ünü, emekliler %4,7‟sini, iĢsizler %2,3‟ünü, diğer cevabını verenler ise 

%5,2‟ini oluĢturmaktadır. Diğer cevabını verenlerin yöneticilik, iĢyeri sahipliği, teknisyenlik, satıĢ 

elemanlığı gibi mesleklerden özel sektörde çalıĢan kiĢiler olduğu görülmektedir.  

Ankete katılanların eğitim durumlarına bakıldığında %27,2 ile lise eğitimi alanların 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bunu %21,3 ile üniversite ve %17,5 ile ilkokul eğitimi alanlar takip 

etmektedir. Ortaokul eğitimi alanların yüzdesi 9,4, yüksekokul mezunlarının 7,2, ilköğretim eğitimi 

alanların 5,7, okuryazar olanların 1.3 ve okur yazar olmayanların ise 0,2‟dir. Tüm katılımcılar dikkate 

alındığında lise ve üniversite eğitimi alanların 194 kiĢi ile katılımcıların %48,5‟ini oluĢturduğu 

görülmektedir.  

Ankete katılanların gelir dağılımlarına bakıldığında en fazla, geliri 501–1000 TL arasında olan 

katılımcıların yer aldığı görülmektedir (%27,8). Yüksek gelir grubunda (5001 TL‟nin üzerinde) yer 

alanların oranı %0,7, 500 TL‟den az geliri olanların ise %9,3‟dür.  

Katılımcıların %67,1‟i konutlarının bahçesi olmadığını, % 32,9‟sı ise bahçelerinin olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Konut tipine göre bahçe sahipliğine bakıldığında müstakil evlerde oturanların büyük 

çoğunluğunun (%78,3) bahçe sahibi olduğu görülmektedir. Toplu konutta oturanlardan %29,2‟sinin, 

kent içi apartman dairesinde oturanlardan %27,1‟inin bahçesi bulunmaktadır. 

Katılımcılara “Oturduğunuz konutu kaç kiĢi ile paylaĢıyorsunuz” sorusu yöneltilmiĢ verilen 

cevaptan ankete katılan Çanakkale kent halkının büyük çoğunluğunun anne, baba ve çocuklardan 

ibaret çekirdek aile yapısında olduğu görülmektedir. Geliri 1.500 TL‟ye kadar olan katılımcıların, 

çoğunlukla konutta 4 kiĢi olduğu, geliri 1.501–2.000 TL arasında olan katılımcıların çoğunlukla 3 kiĢi 

olduğu, geliri 2.001 TL‟den fazla olanların ise çoğunlukla konutta 4 kiĢi olduğu görülmektedir. Ankete 

katılanların serbest zamanlarını nasıl değerlendirdiklerine yönelik soruya verdikleri cevaplarda 

katılımcıların serbest zamanlarını evde dinlenerek geçirdiğini belirtenlerin oranı (%23,7) en fazladır. 

Daha sonra gezinti ve yürüyüĢ yaparak (%17,3) geçirdiğini belirtenler gelmektedir (ġekil 2.). 

Katılımcıların serbest zamanlarını değerlendirme biçimleri (kadın ve erkek katılımcı 

sayılarıyla orantılı olarak) karĢılaĢtırıldığında gezmek, yürüyüĢ yapmak, spor yapmak, evde 

dinlenmek, kent çevresinde gezilere çıkmak, çalıĢmak, kulüp, kahve, kurs gibi mekanlara gitmek gibi 

aktiviteleri erkeklerin daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Kadınların erkeklerden daha fazla tercih 

ettikleri serbest zaman değerlendirme biçimleri ise; evde çalıĢmak, aktif–pasif kültürel uğraĢı ve 

hobilerle meĢgul olmak, park gezintileri yapmak, akraba dost ziyareti yapmak ve televizyon 

izlemektir. Birçok aktivite türünde büyük oranda cinsiyet farkı olmazken, spor yapmak (kadınlar 
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%3,5, erkekler %13,4), evde çalıĢmak (kadınlar %21,7, erkekler %2,1), akraba dost ziyareti yapmak 

(kadınlar %8,2, erkekler %0,9) gibi serbest zaman değerlendirme biçimlerine katılımda cinsiyetin 

belirgin bir etkisi olduğu görülmektedir. 
 

 
                                   ġekil 2. Serbest zamanlar değerlendirme biçimleri. 

 

Rekreasyon Katılımına İlişkin Bulgular 
Çanakkale kent halkının büyük çoğunluğu rekreasyonel etkinliklerde bulunmak için herhangi 

bir yere gittiğini (%89,7) belirtmiĢtir. Herhangi bir yere gitmediğini belirtenlerin oranı ise %10,3‟dir. 

Rekreasyonel etkinlikte bulunmayanlardan olanakları olsaydı bu tür etkinliklere katılmak istediklerini 

söyleyenlerin oranı %92,7‟dır. %7,3‟lük kısım ise rekreasyonel etkinlikte bulunmak istemediklerini, 

böyle bir gereksinim ve alıĢkanlıklarının olmadığını belirtmiĢlerdir. Yeterli serbest zamanın olmaması 

ve ekonomik nedenler de rekreasyonel etkinlikte bulunma isteğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Olanağı olsaydı rekreasyonel etkinliklerde bulunmak istediğini belirtenlerin çoğunluğu, 

rekreasyonel etkinlikte bulunmak için en çok deniz kıyısı alanları (%47) tercih edeceklerini 

belirtmiĢlerdir. Katılımcıların bir kısmını ise kent içindeki parklar ve spor alanlarını (%38,3) 

rekreasyon için tercih edecekleri alan olarak belirtmektedir. 

 

Kullanıcı–Kaynak İlişkisine Yönelik Bulgular 
Çanakkale Kenti‟nde en çok tercih edilen rekreasyon alanı Eski Kordon (%37,2), bunu Yeni 

Kordon (%24.3), konuta yakın mahalle parkı/çocuk oyun alanı (%12,1), Halkbahçesi (%11,7), Sarıçay 

ve çevresi (%9,4) izlemektedir. 

Rekreasyonel etkinliklere katıldığını belirten katılımcılardan %2,5‟i (10 katılımcı) kent 

içerisindeki rekresyon alanlarından hiçbirini kullanmadığını belirtmiĢ, rekreasyonel etkinliklerde 

bulunmak için kent yakın çevresine gittiklerini vurgulamıĢlardır (ġekil 3.).  

 

 
                                 ġekil 3. Rekreasyonel etkinlikte bulunmak için tercih edilen alanlar. 
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Gidilen alanların tercihinde en etkili faktörün gezinti yapmak için olduğunu söyleyenler 

rekreasyon alanı tercih nedenlerinde çoğunlukta yer almaktadır (%57,4). Bu alanları manzara 

seyretmek (%23,7) ve buluĢma sohbet (%15,3) izlemektedir. Tercih nedenini “diğer” olarak belirten 

katılımcılar, gidilebilecek baĢka bir alanın olmamasını ve çocukların o alanı tercih etmesini, oyun 

elemanlarının olmasını tercih nedeni olarak belirtmiĢlerdir. ġekil 4.‟te kent içindeki rekreasyon 

alanlarının seçiminde en etkili olan faktörler gösterilmektedir. 

 

 
                                   ġekil 4. Rekreasyon alanı tercih nedenleri. 

 

Rekreasyonel etkinlikte bulunmak için seçtiğiniz alanlara en çok hangi aylarda gidersiniz 

sorusuna, katılımcıların, mevsimin uygun olduğu “yaz aylarında” cevabını vermeye eğilimli oldukları 

gözlemlenmiĢtir. Bununla birlikte, katılımcıların kent içinde ve kent çevresinde rekreasyon 

etkinliklerine en sık katıldıkları aylar ġekil 5.‟te görüldüğü gibidir. 

 

 
                                 ġekil 5. Rekreasyon alanlarına en çok gidilen aylar. 

 

Katılımcılardan kent içerisindeki rekreasyon alanlarına haftada bir (%29,4) ve 15 günde bir 

(%27,1) gittiklerini söyleyenler çoğunluktadır. Haftada birden fazla %17,8 ve ayda bir %17,5 

oranlarında ziyaret edilmektedir (ġekil 6.). 

Alanların serbest zamanın fazla olduğu hafta sonlarında daha fazla (%49,7) ziyaret edildiği 

görülmekte, hafta içinde alanlara gidenlerin oranı %17,9‟da kalmaktadır. “belli olmuyor” ve “diğer” 

cevaplarını verenler arasında yazın bir kısmını kent çevresinde, yazlık konutlarında geçirdiklerini 

söyleyenler de yer almaktadır. 
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                                 ġekil 6. Rekreasyonel etkinlikte bulunma sıklığı. 

 

Alanlarda kalıĢ süresi sorulduğunda, kent içerisinde ziyaretçilerin en çok 1–3 saat (%59,7) 

geçirdiği görülmektedir. Bir saatten az zaman geçirenlerin oranı ise %17,8‟dur (ġekil 7.). 

 

 
                                 ġekil 7. Rekreasyon alanlarında kalıĢ süreleri. 

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu kent içerisindeki alanlara yürüyerek (%67,4) gittiğini 

belirtmekle birlikte, ulaĢımda özel oto veya toplu taĢıma araçlarının kullanıldığı görülmektedir. ġekil 

8.‟de kent içerisindeki alanlara ulaĢım Ģekilleri gösterilmiĢtir.  

 

 
                                 ġekil 8. Rekreasyon alanlarına ulaĢım Ģekilleri. 
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Katılımcıların bu alanlarına en çok aile bireyleri (%27) ile gittikleri, arkadaĢlarıyla gidenlerin 

%19,3 oranında, eĢ ve çocuklarıyla gidenlerin %18,7 oranında olduğu görülmektedir. ġekil 9.‟da 

rekreasyon alanlarına gidenlerin alana kimlerle beraber gitmeyi tercih ettikleri gösterilmektedir. 

 

 
                                 ġekil 9. Rekreasyon alanlarına kimlerle gidildiği. 

 

Kentsel Rekreasyon Alanlarından Memnuniyet Durumları ve Talepler 
Katılımcılara bir rekreasyon alanında yer almasını istedikleri olanaklar sorulduğunda, en fazla 

lokanta, kafeterya, kır kahvesi (%17,3) gibi tesislerin istendiği görülmektedir. Daha sonra çocuk oyun 

alanları (%15,4), bitki ve hayvanların tanıtıldığı bahçeler (%9,7), futbol sahası (%8,2) ve yüzme 

havuzu (%7,4) gibi aktivite ve olanaklar istenmektedir. En az istenen özellik ise su yüzeyleri 

(%2,1)‟dir. Katılımcıların rekreasyon alanlarında yer almasını istedikleri olanaklar ġekil 10.‟da 

verilmiĢtir. 

 

 
                                ġekil 10. Rekreasyon alanında yer alması istenen olanaklar. 

 

Katılımcılardan %71,2‟si, bu olanaklar sunulduğu takdirde kullanımı için belli bir ücret 

ödeyebileceklerini, %28,8‟i ödemek istemediklerini belirtmektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu rekreasyon amaçlı kullandıkları alanların kolay ulaĢılabilir 

(%43,2) olmasını istemektedir. Doğal alanlar içermesi (%14.3) ve yeme içme olanaklarının olması 

(%12,7) da katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından önemli görülmektedir. ġekil 11.‟de kullanılan 

rekreasyon alanının hangi özellikleri taĢıması gerektiğine iliĢkin katılımcı görüĢleri verilmiĢtir. 
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                               ġekil 11. Rekreasyon alanında olması istenen özellikler. 

 

Rekreasyonel etkinliklerde bulunmak için hangi alanı tercih edecekleri sorusuna 

katılımcılardan %43,5‟i deniz kıyısı alanları, %21‟si kent içindeki parklar ve spor alanları, %7,3‟i kent 

içi piknik alanlarını tercih ettiklerini belirtmiĢlerdir. Tarihi–geleneksel doku içeren alanlar ise en az 

tercih edilen alanlardır. ġekil 12.‟de rekreasyonel etkinliklerde bulunmak için tercih edilen alanlar 

görülmektedir. 

 

                             
                                ġekil 12. Rekreasyonel etkinlik için tercih edilen alanlar. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Anket sonuçlarından elde edilen verilere göre, her ne kadar %23,7‟lik kesim evde dinlenerek 

vakit geçirdiklerini belirtseler de geri kalan %76,3‟lük kesim aktif veya pasif olarak rekreasyon 

etkinliklerine katılmaktadırlar. 

Kent halkının büyük çoğunluğu rekreasyonel etkinliklere katılmak için herhangi bir yere 

gittiğini belirtmiĢtir (%89,7). Bu da ulaĢım kalitesinin rekreasyonel aktiviteler açısından son derece 

önemli olduğunun bir göstergesidir. Rekreasyonel olarak en çok tercih edilen alan Eski Kordon 

(%37,2) ve Yeni Kordon‟dur (%24,3). Bu alanların tercih edilme nedenlerine bakıldığında gezinti 

yapmanın (%57,4) ve manzara seyretmenin (%23,7) öne çıktığı görülmüĢtür.  Bu alanların en çok yaz 

aylarında, haftada bir (%29,4) ve hafta sonları (%49,7) kullanıldığı görülmüĢtür. Halkın bu alanları 

kısa süreli (1–3 Saat) (%59,7) olarak kullandıkları, alanlara çoğunlukla yürüyerek (%67,4) ve aile 

bireyleri (%27) ile gittikleri belirlenmiĢtir. Seçilen alanlarda en çok lokanta, kafeterya, kır kahvesi 

(%17,3) gibi kapalı rekreasyon alanlarının istendiği ve bu alanlara belli bir ücret ödenebileceği 

(%71,2) görülmüĢtür. Rekreasyon amaçlı tercih edilen alanlara kolay ulaĢım (%43,2), halkın öncelikli 

tercihidir. 

Tüm bu tespitler sonucunda, Çanakkale Kentinin rekreasyon alanlarına ihtiyaç ve talebin 

oldukça yüksek olduğu, askeri alanlar, deniz, havaalanı ve ormanlık alanların yarattığı sınırlama ile 



ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi   (COMU Journal of Agriculture Faculty)                        

2014: 2 (1): 27–36 
 

 

36 

sıkıĢan kentleĢme olgusu içinde mutlaka halkın kullanımına dönük, farklı kesimlere hitap eden, 

rekreasyon alanları oluĢturulmalıdır. 

Kullanıcıların yoğun olarak tercih ettikleri Eski Kordon ve Yeni kordon gibi alanlarda taĢıma 

kapasitesi hesaplanmalı, ileriye yönelik olarak yapılaĢma, trafik, sert ve yumuĢak–zemin gibi detaylar 

düĢünülerek planlama yapılmalıdır. 

Halkın büyük çoğunluğunun alanları gezinti yapmak ve manzara izlemek için tercih ettiği 

dikkate alınmalı ve deniz kenarında bulunan alanlardaki yüksek katlı yapılaĢmaya, deniz–insan bağını 

kopartmaya yönelik sınırlandırma ve kullanım üzerinde baskı oluĢturacak ticari ranta izin 

verilmemelidir. Ayrıca alanlarda mutlaka insanların rahat ve diğerlerine rahatsızlık vermeyecek 

biçimde yürümesine olanak sağlayan gezinti yolları oluĢturulmalıdır. 

Kent içindeki alanların çoğunlukla yaz aylarında kullanımlarının arttığı, inanç ve doğa 

turizminde önemli yeri olan ili ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de oluĢturacağı baskı 

hesaplanarak alanlarda uzun vadeli planlamalara dayalı tasarımlar uygulanmalıdır. 

Rekreasyonel etkinlik alanlarının kullanım potansiyelinde önemli bir faktör olan ulaĢımda 

Çanakkale kentinde çoğunlukla toplu taĢıma araçlarının kullanıldığı veya alanlara yürüyerek ulaĢıldığı 

görülmektedir. Toplu taĢıma noktasında üniversitedeki öğrenci sayısının artması, yaz aylarında artan 

turistik geziler ve doğal nüfus artıĢına paralel bir Ģekilde araç artıĢı sağlanmalıdır. Daha büyük 

araçların kullanılması, yeni güzergahların oluĢturulması ile kent içindeki tüm rekreasyon alanlarına 

daha sağlıklı bir ulaĢım mümkün olabilecektir. Ayrıca yaya güvenliğini ön planda tutan, daha geniĢ 

yaya yollarına sahip, yayalaĢtırılmıĢ sokaklara öncelik verilerek, bu alanlara yaya olarak ulaĢımın 

desteklenmesi gerekmektedir. 

Alanlara genelde aile bireyleri ve arkadaĢlarla gidildiği düĢünüldüğünde bu alanlarda farklı 

yaĢ guruplarına hitap eden rekreasyonel aktivitelerin olması gerekmektedir. Alanların güvenliği 

yapısal, bitkisel ve güvenlik elemanları vasıtası ile sağlanmalı, özellikle gece kullanımları yönünde 

aydınlatmaya önem verilmelidir. 

Kent içi rekreasyon alanlarında Çanakkale‟nin rüzgarlı bir kent olduğu da göz önüne 

alındığında temel ihtiyaçları karĢılaması açısından lokanta, kafeterya ve kır kahvesi gibi alanlar 

oluĢturulmalıdır. Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda mevcut çocuk oyun alanlarında aletler 

arttırılmalı ve bakımları düzenli yapılmalı, mahallelerde mutlaka çocuk oyun alanları nüfus yerleĢim 

alanı indeksleri göz önüne alınarak belirlenecek yer ve büyüklükte oluĢturulmalıdır. 
 

Teşekkür: Bu çalıĢma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından desteklenen (SDK–2013–120 No‟lu Doktora Tez Projesi) “Çanakkale Kenti Rekreasyon Potansiyelinin Kentlerin 

YaĢanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi” baĢlıklı doktora tezinden üretilmiĢtir. 
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Özet 

Binlerce yıldır süren Türk Tarihi boyunca at ve koyunun yanısıra deve de önemli bir hayvan idi. 

Arkeolojik kanıtlara göre Türkler arasında deve güreĢlerinin en azından 4.000 yıllık geçmiĢi vardır. Rusya 

Cumhuriyeti‟ne bağlı Hakasya Cumhuriyeti‟nin Sulekskay, Margiana‟da bulunan deve güreĢini gösteren bir taĢ 

tılsım en azından M.Ö. 2.000 yılına tarihlenmiĢtir. Ayrıca Kazakistan‟ın BeĢoba Kurganı ile Rusya‟da güney 

Urallar‟da Filippovka‟da bulunan ve M.Ö. 6. veya 5. yüzyıl ile M.Ö. 5. veya 4. yüzyıla tarihlenen 2 ayrı bronz 

plak üzerinde birbirleri ile güreĢen deve figürleri bulunmaktadır. Bu kanıtlar bize deve güreĢlerinin en az 4.000 

yıl önce baĢladığını göstermektedir. Deve güreĢleri günümüzde küçük bir deve güreĢi taraftarları tarafından 

yürütülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tek Hörgüçlü Deve, Camelus dromedary, Çift Hörgüçlü Deve, Camelus bactrianus, Türk 

Tarihi, Genetik Kaynak. 

 

Abstract 

4.000 Years History of Camel Wrestling From Middle Asia to Anatolia in Turks 
In Turkish History which has been continuing thousands of years, camels have always been an 

important livestock in their life besides horses and sheep. According archeological evidences, camel wrestling 

had at least 4.000 years of history in Turks. A stone amulet with a camel wrestling image dated as 2.000 B.C. 

was found in Margiana, Sulekskaya, Khakassia Republic, Republic of Russia. In addition to this, two separate 

bronze plaques with wrestling camels figures were found: one of them dated in 6
th

 or 5
th

 century B.C. in Besoba 

kurgan, western Kazakhstan, and the other one dated in 5
th

 or 4
th

 century in  Filippovka, southern Urals, Russia. 

These evidences show that camel wrestling events started at least 4.000 years ago. Camel wrestling events have 

still been continued recently by small group of camel wrestling fans. 

Key Words: Single–Hump Camel, Camelus dromedary, Double–Hump Camel, Camelus bactrianus, Turkish 

History, Genetic Resource. 

 

Giriş 

Asya ve Avrupa arasındaki coğrafik konumu nedeni ile Türkiye, binlerce yıldır uluslar, 

kültürler ve medeniyetler arasında bir köprü iĢlevi görmüĢtür (Yılmaz ve ark., 2011; Yılmaz ve ark., 

2013). Ġnsanların macera, ticaret, savaĢ ve göç nedeni ile bu toprakları kullanması sonucu Türkiye'de 

evcil hayvan genetik kaynakları son derece zengindir. Günümüzde Türkiye‟de arı, at, deve, domuz, 

eĢek, güvercin, hindi, ipekböceği, katır, kaz, keçi, kedi, keklik, koyun, köpek, manda, ördek, sığır, 

sülün, tavĢan ve tavuk gibi evcil hayvanların yetiĢtiriciliği sürdürülmektedir  (Yılmaz and Wilson, 

2012). 

Devenin en son evcilleĢtirilen hayvan türlerinden birisi olduğuna inanılmaktadır. Bilim 

adamları devenin M.Ö. 1.500 yıllarında Arabistan Yarımadası'nda evcilleĢtirildiğine, daha sonra M.Ö. 

300 yıllarında Anadolu'ya yayıldığına inanmaktadır (Wilson, 1998). Deve özellikle Cumhuriyet 

Dönemi'nde Türkiye'de son derece azalmıĢtır. 1928 yılında 74.437 olan deve mevcudu, 1937 yılında 

zirveye çıkmıĢ ve 118.211 olmuĢtur. Bilahare sürekli azalan deve mevcudu, 1950'li yıllarda 

endüstrileĢme ve motorizasyona paralel olarak hızla azalmıĢtır. En son 2012 rakamlarına göre 

yurdumuzda 1.315 deve bulunmaktadır (Yarkın, 1965; Aydın 2003; Anonim 2014a, Yılmaz ve ark., 

2013). Günümüzde Türkiye'de yetiĢtirilen develerin çok az bir kısmı Antalya, Mersin ve Muğla 

vilayetlerinde göçer halde yaĢayan Yörükler tarafından yük hayvanı olarak kullanılmaktadır (ġekil 1.). 

Develerin geri kalan çok büyük kısmı ise deve güreĢleri amacıyla yetiĢtirilmektedir (Yılmaz ve ark., 

2011; Güleç, 2012; Yılmaz ve ark., 2013).  

Hayvancılığın bir ülke ekonomisindeki yeri ve önemi incelendiğinde yalnız; beslenme, giyim, 

iĢgücü ve dıĢ ticaret değil, spor ve binicilik açısından da önemli bir yeri vardır. Buğün, baĢta at ve 
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köpekler olmak üzere çeĢitli hayvanlar gerek hayvanat gerekse sirklerde yaĢlı–genç milyonlarca 

insana güzel ve neĢe dolu anlar yaĢatmaktadır (Emsen, 2011). En popüler taĢıyıcı, yarıĢ ve bineklerden 

olan atlar, gibi develerde aynı zamanda taĢıma, yarıĢ ve binek hayvanı olarak büyük önem 

taĢımaktadır. Bu konu geçmiĢte olduğu gibi, çağımızda da ekonomik bakımdan önemini 

kaybetmeksizin korumaktadır. Bu bağlamda devenin Türk Tarihi'ndeki yaklaĢık 4.000 yıllık geçmiĢi, 

bu derleme çalıĢmasında incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

 
                                        ġekil 1. Yaylaya göç eden göçebe Yörükler (M. Karakoyun). 

 

Orta Asya‟da Güreş Develeri 

EndüstrileĢme ve makineleĢmenin bir sonucu olarak develerin mevcudu sadece Türkiye'de 

değil, tüm dünyada azalmıĢtır (Yılmaz ve ark., 2011). Günümüzde Avrupa'da hayvanat bahçeleri 

dıĢında deve bulunmazken, Romalılar Dönemi'nde yetiĢtiriciliği çok yaygındı. Yapılan bazı arkeolojik 

çalıĢmalar sonucu Almanya, Avusturya, Ġngiltere, Ġsviçre ve Macaristan'da deve fosilleri bulunmuĢtur. 

Romalılar zamanında deve önemli bir askeri araç idi. Aynı zamanda ticaret amacı ile de deve yaygın 

bir Ģekilde kullanılmaktaydı (Pigiere ve Henrotay, 2012).  

Orta Asya Türk Kültürü'nde deve kült ve totem derecesinde önemli bir hayvandı (Öngel, 

2001). 552–744 yılları arasında hüküm sürmüĢ Göktürkler zamanından kalma kaya resimlerinde 

atların yanı sıra develer de resmedilmiĢtir (ġekil 2.) (Ögel, 2000). Dede Korkut Masallarında geçen 

Boğaç Han Hikayesi'nde, Bayındır Han'ın boğa ve buğra (erkek deve) ile yazın ve güzün olmak üzere 

yılda iki kez güreĢtiği anlatılmaktadır (ÇalıĢkan, 2010a). Deve güreĢlerinin tam tarihi bilinmese de, 

Orta Asya'daki Türkler arasında devenin en az 4.000 yıldır güreĢtirildiği zannedilmektedir.  

Deve güreĢi yapıldığına dair en eski delil, Hakasya Cumhuriyeti'nde Sulekskaya 

yakınlarındaki Margiana'da bulunan taĢ bir tılsımdır. Bu taĢ tılsım üzerinde birbirlerinin bacaklarına 

hamle yapmıĢ çift hörgüçlü iki deve figürü görülmektedir (ġekil 3.). Günümüzden yaklaĢık 4.000 yıl 

öncesine tarihlendirilen bu taĢ tılsım halen Petersburg‟da Hermitaj Müzesi‟nde sergilenmektedir 

(Adamova, 2004). 

Arkeolojik kazılarda bulunan ikinci en eski delil, Kazakistan'ın batısındaki BeĢoba 

Kurgan'ında bulunan bir bronz levhadır. Bu bronz levha üzerinde güreĢen ve birbirlerinin arka 

bacaklarından birini ısırmıĢ olarak canlandırılmıĢ çift hörgüçlü iki deve figürü görülmektedir (ġekil 

4.). Bu bronz levhanın M.Ö. 6 veya 5. yüzyıllarından kalma olduğu sanılmaktadır ve halen Rusya 

Federasyonuna bağlı bir Türk Cumhuriyeti olan BaĢkurtistan'ın baĢkenti Ufa'daki Arkeoloji 

Müzesi'nde sergilenmektedir. Buna benzer baĢka bir bronz levha Güney Urallardaki Filippovka'ki 

höyük mezarda bulunmuĢtur. M.Ö. 5. veya 4. yüzyıla tarihlenen bu bronz levha da, diğer levha gibi 

BaĢkurtistan'ın baĢkenti Ufa'daki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu levhadaki develerden 

birisi diz çökerek diğerinin bacağını ısırırken, diğeri ise rakibinin hörgücünün ön parçasını 

ısırmaktadır (ġekil 5.) (Adamova, 2004). 

 



ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi   (COMU Journal of Agriculture Faculty)                        

2014: 2 (1): 37–44 
 

 

39 

  
ġekil 2. Göktürk kaya resimlerinde atların yanında 

develer (Ögel, 2000). 

 

ġekil 3. Hakasya Cumhuriyeti'nde, Sulekskaya 

yakınlarındaki Margiana bulunan 4.000 yıllık taĢ bir 

tılsım (Adamova, 2004). 

 

  
ġekil 4. Kazakistan'ın batısındaki BeĢoba Kurgan'ında 

bulunan ve M.Ö. 6. veya 5. yüzyıllara ait olduğu 

sanılan bronz levha (Adamova, 2004).  

ġekil 5. Güney Urallardaki Filippovka'daki höyük 

mezarda bulunan ve M.Ö. 5. veya 4. yüzyıla 

tarihlenen bronz levha (Adamova, 2004). 

 

GüreĢ develeri ile ilgili bazı minyatür ve resimler 15. ile 17. yüzyıllara aittir. Bu minyatür ve 

resimler Anadolu, Hazar Denizi ve Hindistan arasındaki coğrafyada yaĢayan develere aittir. Bu 

resimlerin bazıları çok detaylıdır ve develerin birbirlerini ısırması çok canlı bir Ģekilde resmedilmiĢtir 

(ġekil 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.). 

 

  
ġekil 6. Uygur duvar resimlerinde Buda'ya sunulan 

yüklü kervan hayvanları (öndeki deve) (Ögel, 2000). 

ġekil 7. Uygur duvar resimlerinde yüklü bir deve 

(Ögel, 2000). 
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ġekil 8. Uygur duvar resimlerinde yüklü deve ve at 

(veya katır) (Ögel, 2000). 

 

ġekil 9. 15. yüzyılın ikinci yarısına ortalarına ait ve 

urganlarla ayrılmaya çalıĢılan bir deve güreĢi 

canlandırması (Adamova, 2004). 

 

  
ġekil 10. 1540 yıllarına tarihlenen deve güreĢi sahnesi 

(Adamova, 2004). 

ġekil 11. 15. yüzyılın ikinci yarısına ortalarına ait bir 

deve güreĢi (Adamova, 2004). 

 

  
ġekil 12. 15. yüzyıla ait bir deve güreĢi canlandırması 

(Adamova, 2004). 

ġekil 13. Özbekistan, Buhara'da 16. yüzyıl ortalarına 

ait bir deve güreĢi sahnesi (Anonim, 2014b). 
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ġekil 14. 1585 yılına ait bir deve güreĢi sahnesi 

(Adamova, 2004). 

ġekil 15. 16. yüzyıla ait bir deve güreĢi (Adamova, 

2004). 

 

  
ġekil 16. YaklaĢık olarak 1620 yılına ait bir deve 

güreĢi  (Adamova, 2004). 

 

ġekil 17. YaklaĢık 17. yüzyıla ait bir deve güreĢi 

sahnesi (Adamova, 2004). 

 

 
     ġekil 18. Tahminen 17. yüzyılın sonlarına doğru tarihlenen bir deve güreĢi sahnesi 

(Adamova, 2004). 

 

Osmanlılarda Güreş Develeri 
Kuran'da deveden olumlu olarak bahsedilmektedir. Ayrıca deve Hz. Muhammed (S.A.V)'e 

binek ve yük havyanı olarak hizmet etmiĢtir. 10. yüzyıldan itibaren yoğun Ģekilde Müslüman olduktan 

sonra, Türkler deveye ayrıca kutsal bir kimlik de yüklemiĢlerdir (Akar, 1996). 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde deve gıda, askeri, spor ve ticari amaçlarla kullanılan çok 

önemli bir hayvandı. Deve, sefere giderken ağır yükleri taĢıyarak lojistik hizmet veriyor ve çok önemli 

bir görev ifa ediyordu. Deveyi bu dönemde "Askeri Ağır TaĢıma Aracı" olarak isimlendirmek hiç de 

hatalı olmaz. Yavuz Sultan Selim zamanında 1514 yılında gerçekleĢtirilen seferde 60.000 adet deve 

ordunun yükünü taĢımak için kullanılmıĢtır (Yarkın, 1965). Osmanlılar döneminde deve çok önemli 

bir evcil hayvan olmasına rağmen, deve güreĢlerini bildiren çok eski kaynak bulunmamaktadır. Evliya 
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Çelebi, Seyahatnamesi'nde zaman zaman "Erzurum o kadar soğuk idi ki, damdan dama atlayan kedi 

havada donarak, asılı kaldı" gibi çok abartılı örnekleri verse de, o devrin günlük yaĢamını çok ayrıntılı 

olarak bildirmesi ile tanınmaktadır. Van‟da atlar ve mandaların yanı sıra, deve ve koçların da 

dövüĢtürüldüğünden bahseder (ÇalıĢkan, 2010b). Edirne vilayetinde deve kırkıcılardan bahseden 

Evliya Çelebi, ayrıca deve kervanlarının gece yemek piĢirmek ve ısınmak amacı ile deve dıĢkısını 

yakacak olarak kullandığını bildirmektedir (Gülsöken, 2010). Ancak Seyahatname'sinde deve güreĢleri 

ile ilgili herhangi bir bilgi vermemektedir (ÇalıĢkan, 2009; ÇalıĢkan, 2010b). 

 

Cumhuriyet Döneminde Güreş Develeri 
Münis Armağan tarafından yazılan "Batı Anadolu Tarihinde Ġlginç olaylar " adlı kitabın 

“Develerin Sonu” adlı bölümünde, II. Mahmud zamanında Ġzmir'in Tire Ġlçesi yakınlarında deve 

kervancıları tarafından eğlenmek amacı ile deve güreĢleri düzenlendiğinden bahsedilmektedir. Ancak 

ilk organize deve güreĢi festivalinin Ġzmir, Ġncirliova'ya bağlı Hıdırbeyli Köyü'nde düzenlendiğini 

bildiren kaynaklar bulunmaktadır (Kılıçkıran, 1987). 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, zamanın idarecileri deve güreĢlerinin "Modern 

Türkiye" imajı ile uyuĢmadığını düĢünmüĢlerdir. Bu nedenle deve güreĢi organizasyonları hoĢ 

karĢılanmamıĢtır. Ancak 12 Eylül 1980 Ġhtilalı'ndan sonra deve güreĢleri, turizm gelirlerinin artması 

için bir vesile olarak görülmüĢ ve teĢvik edilmiĢtir (Christie–Miller, 2011). Günümüzde tekrar son 

derece popüler bir spor haline gelen deve güreĢleri sayesinde (Torchia, 1971), 1980‟li yıllarda 200'ler 

seviyesine düĢmüĢ olan güreĢ develerinin sayısı son 30 yılda artarak 1.000'in üzerine çıkmıĢtır (Aydın, 

2003). 

Ünlü Güreş Develeri 

Adalı, Ağır Dağ, Almanyalı, Bütün Dünya, Çakal, Çamkıran, Çayırlı, Cesur Yürek, Ceylan, 

Çılgın Hasan (ġekil 19.), Civan, Dağdeviren, Dönmez, Dozer, Felek, Fırat, George Bush, Gezer, 

Hasan Efe, Ġpçi, KankardeĢ, Kara Ali, Kara Cennet, Kara Murat, Kara Osmanoğlu Tülüsü, Kara 

Sümbül, KarakaĢ, Karka Kartalı, Kayacan, KeleĢ, KiriĢ, Kolombo, Kuzey Ege, Önderhan, One 

Minute, Özen, Özge, Poyraz, Saddam Hüseyin, Sağlıkçı, ġahin, ġahintepesi, Sarı Zeybek, Serkan, 

ġimsek, ġoför, Takmakol, Talancı, Yarımdünya (ġekil 20.), Yörük Ali, Zümrüt (Kılıçkıran, 1987; 

Çulha, 2008; ÇalıĢkan, 2010b; Gülsöken, 2010).  

 

  
ġekil 19. Günümüzde en iyi güreĢen ve pahalı 

develerden Burhaniye‟den Çılgın Hasan.  

ġekil 20. Ünlü güreĢ devesi Yarım Dünya (ÇalıĢkan, 

2010b). 

 

Develerin isimleri genellikle sahipleri veya hane halkı tarafından konulmasına rağmen, bazen 

seyirciler de develere isim verebilmektedir. 1970'li yıllarda güreĢen Okçulu adlı devenin güreĢ 

sırasında yaptığı sempatik hareketler seyirciler tarafından çok beğeniliyordu. Bu sempatik hareketler, 

o yılların sevilen TV dizisi kahramanı Komiser Kolombo'nun sempatik tavırları ile özdeĢleĢtirilerek, 

devenin adı seyirciler tarafından Kolombo olarak değiĢtirilmiĢtir  (ġekil 21.) (Kılıçkıran, 1987). 
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                                              ġekil 21. Ünlü güreĢ devesi Kolombo'nun mezarı (Gülsöken, 2010). 

 

Deve güreĢlerinin Kırkpınar'ı kabul edilen Selçuk Deve GüreĢlerinin 2007 yılı karĢılaĢmaları 

sırasında George Bush ile Saddam Hüseyin eĢleĢmiĢlerdir. 1991 yılında gerçekleĢtirilen Körfez SavaĢı 

sırasında George Bush, Saddam Hüseyin'i mağlup etmiĢtir. Ancak, 2007 Selçuk güreĢlerinde Saddam 

Hüseyin bu sefer diĢli çıkmıĢ ve George Bush ile yeniĢemeyerek, sürenin bitmesi üzerine berabere 

kalmıĢtır (Parkinson, 2011). 

 

Sonuç 

Orta Asya‟da nispeten göçebe bir hayat yaĢayan Türklerde at, koyun ve deve gibi evcil 

hayvanlar öne çıkmıĢtır. Türklerin Orta Asya‟dan Anadolu‟ya göçü ile yerleĢik hayata geçiĢler 

olmuĢsa da, bu üç evcil hayvanın önemi yine de azalmamıĢtır. At ve deveye olan ihtiyacın azalması, 

motorlu taĢıtların yaygınlaĢması ile birlikte 20. yüzyılda olmuĢtur. Yük ve yolcu taĢımacılığında 

kullanılmaya baĢlanan kara, deniz, demir ve hava yollarının yaygınlaĢması ile birlikte at ve deveye 

olan ihtiyaç azalmıĢtır. Bu azalma at ve devenin daha önce bir savaĢ aracı olarak kullanılması 

ihtiyacını da azaltmıĢtır. Günümüzde at ancak yarıĢ atı olarak ilgi görmekte. Anadolu‟nun bazı 

yerlerinde ufak tarım iĢlerinde kullanılmaya çalıĢılmaktadır. Deve ise büyük oranda güreĢ amacı ile 

kullanılmaktadır. Ancak Antalya, Mersin ve Muğla‟da göçebe Yörükler elinde yetiĢtirilen birkaç yüz 

deve mevcuttur. Türk Tarihi‟nde çok önemli bir yer tutmuĢ olan deve yetiĢtiriciliğinin devlet 

tarafından daha fazla miktarda desteklenmesi, bu kültürümüzün yaĢatılması gelecek nesiller için çok 

önemlidir. 
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Özet 

Türkiye‟de uygulanan tarım politikalarının tarihi geliĢimi incelendiğinde özellikle Planlı Dönemin 

baĢladığı 1963 yılından itibaren sistematik uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Bu dönemden itibaren 

tarımda destekleme politikaları beĢer yılık planlar ve yıllık programlar Ģeklinde uygulanmıĢtır. Uzun yıllar fiyat, 

girdi ve kredi desteği Ģeklinde sürdürülen tarım politikaları özellikle 2000 yılından itibaren tarımda reform 

arayıĢları çerçevesinde yeniden ĢekillenmiĢtir. Tarım Reformu Uygulama Projesi‟nin (TRUP) baĢladığı 2000‟li 

yıllardan itibaren Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ve Kırsal Kalkınma Destekleri önem kazanmıĢtır. Günümüzde 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan tarım politika ve destekleri hayvancılık, organik 

tarım ve iyi tarım, mazot, gübre, toprak analizi, sertifikalı fidan ve tohum desteği, tarımsal danıĢmanlık 

destekleri ve havza bazlı destekler olmak üzere çok kapsamlı uygulamalardır. Bu çalıĢmada Türkiye‟de 

uygulanan destekleme politikaları kapsamında Çanakkale‟nin mevcut durumu incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım Politikaları, Desteklemeler, Çanakkale. 

 
Abstract 

A Research on Implementations of Current Agricultural Policies in Çanakkale Province  
Throughout the historical development of Turkish agricultural policies, systematic policies have been 

observed since the beginning of Planned Period in 1963. Since then, agricultural support programs have been 

implemented as five–year plans and annual programs. The agricultural policies, long been implemented as price, 

input and credit support, have reshaped within the perspective of agricultural reform pursuits since the years 

2000s. Agricultural Reform Implementation Project (ARIP) was initiated in the year 2000 and since then Direct 

Income Support (DIS) and Rural development Supports have come into prominence. Today, agricultural and 

livestock supports provided by the Ministry of Food Agriculture and Livestock diversified as livestock supports, 

organic agriculture and good agricultural practices supports, diesel fuel support, fertilizer support, soil analysis 

support, certified seed and sapling support, agricultural consultancy support and basin–based supports. In this 

study, current implementations of such support programs in Çanakkale Province were analyzed and evaluated. 

Results revealed that support programs have been implemented efficiently in Çanakkale Province and complied 

with the national implementations.  

Key Words: Agricultural Policies, Supports, Çanakkale. 

 

 Giriş 

Tarım, sahip olduğu dezavantajlı özellikler dolayısıyla geliĢmiĢ ülkeler baĢta olmak üzere tüm 

ülkelerde destekleyici politikalarla korunan sektörlerin baĢında gelmektedir. Tüm ülkelerde olduğu 

gibi ülkemizde de, uygulanan tarım politikalarının üreticinin gelir ve refah seviyesini artırma, fiyat 

istikrarı sağlama, kırsal kalkınma ve döviz tasarrufu sağlama gibi çeĢitli amaçları vardır (Tan, 2011). 

 Türkiye‟de tarım politikalarının tarihi geliĢim süreci incelediğinde; Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun izlediği tarım politikasının, tarımsal üreticileri korumaktan ziyade, tüketicilerin 

gıda ihtiyacını düĢük fiyatlardan satın almasının garanti edilmesi, ordunun ihtiyaçlarının sağlanması, 

devlete gelir temin edilmesi ve büyük Ģehirlerin gıda ihtiyaçlarının karĢılaması Ģeklinde olduğu 

bilinmektedir. Türkiye tarım politikaları Cumhuriyetin ilanı ile hızlı bir kurumsallaĢma ve altyapı 

politikalarına dönüĢmüĢtür.  

 Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kırk yıllık dönemde (1923–1963); AĢar Vergisi‟nin 

kaldırılması (1925), Medeni Kanun‟un kabulü ile çiftçilerin toprak mülkiyet hakkının resmen 

gerçekleĢmesi (1926), dünyada yaĢanan ekonomik kriz sonucu düĢen buğday fiyatlarına karĢı üreticiyi 

korumak amaçlı “Buğday Koruma Kanunu” çıkarılması (1932), cumhuriyet döneminin en önemli 

tarım politikalardır. Daha sonraki dönemlerde; ihracat teĢvik uygulamalarının baĢlaması (1950), 

Ģekerpancarı ve çay gibi ürünlerin sanayisinin geliĢtirilmesi, geleneksel tarım ürünlerine desteklerin 
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artırılması, Et Balık Kurumu (1952), YEMSAN (1956) ve Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun (1963)  

kurulması ise cumhuriyet döneminin diğer önemli tarım politikalarıdır (Yavuz, 2006). 

Planlı Dönemin 1963 yılında baĢlamasıyla birlikte Türkiye‟de tarımı destekleme politikaları 

beĢ yıllık planlar ve yıllık programlar kapsamında düzenlemeye alınmıĢ, uzun yıllar tarım destekleme 

alımları ile korunmuĢtur. Fakat 1980 sonrasının ekonomi politikaları uygulamasında destekleme 

alımları büyük ölçüde ikincil duruma getirilmiĢtir. Desteklenen ürün sayısı hızla azaltılarak 1980‟de 

29‟dan 22‟ye, 1985 yılında 13‟e, 1990 yılında da 10‟a inmiĢtir. Desteklenen ürün sayısı 1991 ve 1992 

yıllarında yeniden yükseltilerek sırasıyla 24 ve 26 olmuĢtur. 5 Nisan 1994 ekonomik istikrar 

tedbirleriyle, fiyat garantisiyle destekleme alımları, tahıllar, tütün ve Ģekerpancarı ile sınırlandırılmıĢtır 

(Abay ve ark., 2001). 

 Destekleme alımlarının bütçede yük oluĢturmaya baĢlamasıyla çeĢitli dönemlerde tarım 

politikalarında değiĢim gereği vurgulanmıĢtır. Ġkinci ve üçüncü beĢer yıllık kalkınma planlarında bu 

soruna dikkat çekilmeye baĢlanmıĢtır. BeĢinci ve altıncı planlarda iç ve dıĢ talebe uygun, pazarlamayı 

kolaylaĢtıracak politikalara dikkat çekilmiĢ, yedinci ve sekizinci kalkınma planlarında ise AB‟ye uyum 

süreci ve DTÖ antlaĢmalarının getirdiği yükümlülüklerine uyum da esas alınarak tarım politikalarında 

reform arayıĢlarının sinyalleri verilmiĢtir (Yavuz, 2006). 

 Dünyadaki küreselleĢme tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de tarım politikalarında reform 

eğilimlerini oluĢturmuĢtur. Türkiye‟de tarım politikalarında reform uygulamalarına geçiĢte en önemli 

adım Dünya Bankasıyla yapılan “Ekonomik Reform Kredisi AnlaĢması” kapsamında uygulanmaya 

baĢlayan “Tarım Reformu Uygulama Projesi–ARIP” dir (Tan ve ark., 2010). Türkiye‟de 2001 yılından 

itibaren uygulanmaya baĢlayan ARIP kapsamında; tüm tarımsal fiyat desteklerini ve girdi 

sübvansiyonlarını kaldırarak Doğrudan Gelir Desteğine (DGD) geçilmiĢtir. BaĢka bir deyiĢle 2000 

reformu, Türkiye tarımsal destekleme politikalarında radikal bir değiĢiklik olarak gündeme gelmiĢtir 

(Yalçınkaya ve ark., 2006). 

 Tarım politikalarında değiĢimde çok önemli rolü olan bir baĢka adım da 2006–2010 yıllarını 

kapsayan “Tarım Kanunu ve Stratejisi” dir. Kanun 5488 sayılı ve 18 Nisan 2006 tarihli Resmi 

Gazete‟de yayınlanmıĢtır.  Kanun kapsamında tarım politikalarının öncelikleri; tarımsal üretimin iç ve 

dıĢ talebe uygun bir Ģekilde geliĢtirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi, 

verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi, üretici örgütlerinin 

geliĢtirilmesi, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım 

sektöründeki refah düzeyinin yükseltilmesi ele alınan konulardır. Ayrıca AB‟ye uyum sürecindeki 

geliĢmelerden doğacak ihtiyaçları karĢılayabilecek Ģekilde Ortak Piyasa Düzenlerinin öngördüğü, idari 

ve hukuki düzenlemelerin yapılması kanunun 6. Maddesinde vurgulanan politikalar arasındadır 

(Anonim, 2006). 

 Türkiye‟de günümüzde uygulanan tarımsal desteklemeleri bitkisel üretim, hayvansal üretim, 

tarımda yapısal iyileĢtirmeler sağlama amaçlı destekler, kırsal kalkınma ve çevre amaçlı desteklemeler 

olarak sınıflandırabiliriz. Bitkisel üretimde organik tarım ve iyi tarım uygulamaları destekleri, yem 

bitkileri destekleri, sertifikalı tohum, fidan kullanım ve üretim destekleri, tarım havzaları üretim ve 

destekleme modeli kapsamında verilen destekler olarak sıralayabiliriz.  Diğer taraftan anaç ırkların 

iyileĢtirilmesi amacıyla verilen hayvan baĢına ödemeler, çeĢitli ıslah desteklemeleri, sütte teĢvik primi 

ödemesi, hayvan gen kaynaklarının korunması, arıcılık, ipekböcekçiliği ve su ürünleri destekleri de 

günümüzde uygulanan hayvancılık desteklemeleridir.  ÇeĢitli biyolojik mücadele destekleri, mazot, 

gübre toprak analiz destekleri, tarımsal danıĢmanlık, çiftlik muhasebe veri ağı sitemi kayıt destekleri 

tarımsal alt yapıyı güçlendirecek desteklemeler kapsamındadır. Ayrıca kırsal kalkınma yatırımlarının 

desteklenmesi programı (KKYDP) ve çevresel amaçlı tarım arazilerinin korunması (ÇATAK) projesi 

de bakanlığın kırsal kalkınma ve çevre kapsamında uyguladıkları politikalarıdır. Ġlave olarak %50 

devlet destekli olarak uygulanan tarım sigortası (TARSĠM) uygulaması da tarımda risk yönetimi ve 

üretici gelirinde istikrar sağlamaya dönük önemli bir politika aracı olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Anonim, 2014). 

 Bu çalıĢmada Türkiye‟de uygulanan mevcut politikalar kapsamında Çanakkale‟nin bu 

politikalardan faydalanma düzeyinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada Çanakkale Ġl Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü‟nün 2011 yılı verileri ilçeler itibariyle, 2012 yılı verileri ise toplam 

destekleme tutarları Ģeklinde incelenerek ilin desteklemeler konusundaki mevcut durumu belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 
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  Çanakkale İlinde Tarım 

Çanakkale ili 565 köy, 22 belde, merkez ilçe ile birlikte 12 ilçeye sahiptir. Toplam arazi 

varlığı 993.318 hektar olup bu arazinin 993.318 hektarı (%33,3) iĢlenebilir tarım arazisidir. ĠĢlenebilir 

arazinin %78.5‟i tarla arazisi (nadas dahil), %6,2‟si sebze arazisi, %4,2‟si meyve arazisi, %1,5‟i bağ 

arazisi ve %9,6‟sı ise zeytin arazisidir. Ġlde tarım iĢletmesi sayısı 50.720 adet olup, ortalama iĢletme 

geniĢliği 65.12 dekardır. ĠĢlenebilir arazilerin %34‟ü sulanabilir arazidir.  

Buğday, domates, zeytin, Ģeftali, elma, üzüm, ayçiçeği, çeltik, yem bitkileri ve süt ilin 

ekonomik değere sahip tarımsal ürünleridir. Çanakkale buğday üretiminde Türkiye‟nin %2‟sini, 

domates üretiminde %5,7‟sini, zeytin üretiminde %7,3‟ünü, Ģeftali üretiminde %16‟sını, elma 

üretiminde %4,5‟ini, bağcılıkta %1‟ini, ayçiçeği üretiminde %3,9‟unu, çeltik üretiminde %11‟ini, yem 

bitkileri üretiminde %4,4‟ünü, süt üretiminde ise ülke üretiminin yaklaĢık %4,1‟ini karĢılamaktadır. 

Sayılan bu ürünlerde verimlilik düzeyleri Türkiye ortalamasının üstündedir (Anonim, 2013). 

 

Uygulamada Olan Politikalar Kapsamında Çanakkale‟nin Mevcut Durumu 

 Çanakkale‟de 2004–2012 yılları arasında üreticiye verilen desteklerle ilgili rakamlar 

Çizelge1.‟de gösterilmiĢtir. Ġlde 2004 yılından günümüze üreticiye verilen toplam destek miktarı 

incelendiğinde sekiz yıllık zaman zarfında toplam destek miktarının %200 oranında arttığı 

görülmektedir. Hayvansal üretim desteklerini ve bitkisel üretim desteklerini ayrı ayrı inceleyecek 

olursak; hayvansal üretim desteklerinin son sekiz yılda 5,9 milyon TL‟den 79,3 milyon TL‟ye 

yükseldiği yani 13 kattan daha fazla arttığı görülmektedir. Bitkisel üretim destekleri ise 32,4 milyon 

TL‟den 35,7 milyon TL‟ye yükseldiği yani %10 oranında arttığı görülmektedir. Çanakkale‟de 2012 

yılı itibariyle verilen toplam destek miktarı 115 milyon liradır (Anonim, 2013). 

 

Çizelge 1. Çanakkale'de yıllar itibariyle destek miktarları (Milyon TL) 

Destek Türü 2004 2006 2008 2010 2012 2004–201 (%) 

HD 5,9 26,7 22,9 37,8 79,3 1244 

BÜD 32,4 38,2 30,8 23,7 35,7 10 

TOPLAM 38,3 64,9 53,8 61,6 115 200 

Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

  

Çizelge 2.‟de ise bu rakamların oransal dağılımı verilmiĢtir. Çizelgeye göre 2004 yılında 

hayvansal üretim desteklerinin toplam destekler içerisindeki oranı %15,5 iken bitkisel üretim 

desteklerinin toplam üretim destekleri içerisindeki payı %84,5 dir. Bu değerler 2012 yılı itibariyle 

incelendiğinde hayvansal üretim desteklerinin toplam desteklerin içerisindeki payı %69,0 bitkisel 

üretim desteklerinin payı ise %31,0 olmuĢtur. Çanakkale‟deki bu dağılım Türkiye‟de uygulanan 

politikalarla uyumlu bir Ģekilde geliĢmektedir. Doğrudan Gelir Desteği (DGD) uygulamasına 2000‟li 

yıllarının sonuna doğru son verilmesi ve hayvancılık politikalarının tarım politikaları içerisinde 

giderek önem kazanması bu tabloyu ortaya çıkarmaktadır. 

 

Çizelge 2. Çanakkale'de yıllar itibariyle destek oranları (%) 
Destek Türü 2004 2006 2008 2010 2012 

HD 15,5 41,1 42,7 61,5 69,0 

BÜD 84,5 58,9 57,3 38,5 31,0 

TOPLAM 100 100 100 100 100,0 

Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

 

1. Anaç Sığır Desteklemesi 

Türkiye‟de mevcut destekleme uygulamaları kapsamında sütçü kombine ırklar ve melezleri ile 

etçi ırkların melezleri için anaç sığır desteklemesi olarak 225 TL/baĢ, etçi ırklara anaç sığır desteği 

olarak 350 TL/baĢ, anaç manda için 350 TL/baĢ ve sütçü kombine ırklar ve melezleri için soy 

kütüğüne kayıtlı olmak Ģartıyla ilave 60 TL/baĢ destek verilmektedir. Bu kapsamda Çanakkale ilinde 

Anaç Sığır Desteklemeleri kapsamında 12 ilçede toplam 12.934 yetiĢtirici, 71.732 baĢ anaç sığır 

destekleme kapsamına alınmıĢtır. Bu uygulama kapsamında üreticilere toplam 16.583.327 TL kaynak 

aktarılmıĢtır. Bu değer 2012 yılında yaklaĢık %2 oranında bir artıĢ ile 16.919.330 TL‟ye yükselmiĢtir 

(Anonim, 2013).  Anaç sığır desteğinden en çok faydalanan ilçeler sırasıyla Biga, Yenice ve Çan‟dır. 



ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi   (COMU Journal of Agriculture Faculty)                        

2014: 2 (1): 45–54 
 

 

48 

Bu ilçeler büyük baĢ hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçeler olup, verilen desteklerin yerel üretim 

potansiyeline uygun olması olumlu bir durumdur. 

 

Çizelge 3. Çanakkale Ġlinde Ġlçeler Ġtibariyle Anaç Sığır Desteklemeleri (2011) 
İlçe Yetiştirici sayısı Anaç sığır sayısı (baş) Destekleme miktarı (TL) 

Merkez 340 1.690 382.359 

Ayvacık 219 1.295 292.983 

Bayramiç 752 3.852 880.180 

Biga 4.570 26.649 6.197.242 

Bozcaada 0 0 0 

Çan 1.854 11.040 2.579.349 

Eceabat 76 300 58.451 

Ezine 326 2.101 469.798 

Gelibolu 965 4.151 944.302 

Gökçeada 3 12 2.817 

Lapseki 713 3.476 787.583 

Yenice 3.116 17.166 3.988.264 

TOPLAM 12.934 71.732 16.583.327 

2012 Yılı Destek Miktarı   16.919.330 

Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

 

2. Anaç Koyun Keçi Desteklemesi 

Çanakkale‟de Anaç Koyun ve Keçi Desteklemeleri kapsamında 12 ilçede 4.551 yetiĢtirici, 

296.525 baĢ koyun ve keçi destekleme kapsamına alınmıĢ ve üreticilere 4.447.875 TL kaynak 

aktarılmıĢtır.  

 

Çizelge 4. Çanakkale Ġlinde Ġlçeler Ġtibariyle Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri (2011) 
İlçe Yetiştirici sayısı Koyun ve keçi (baş) Destek. miktarı (TL) 

Merkez 443 22.825 342.375 

Ayvacık 844 50.839 762.585 

Bayramiç 714 36.981 554.715 

Biga 376 25.030 375.450 

Bozcaada 3 236 3.540 

Çan 303 18.579 278.685 

Eceabat 87 8.922 133.830 

Ezine 652 45.183 677.745 

Gelibolu 276 23.175 347.625 

Gökçeada 164 25.013 375.195 

Lapseki 341 26.417 396.255 

Yenice 348 13.325 199.875 

TOPLAM 4.551 296.525 4.447.875 

2012 Yılı Destek Miktarı   5.526.504 

Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

 

Koyun keçi desteğinden en fazla faydalanan ilçeler sırasıyla Ayvacık, Ezine ve Bayramiç‟tir. 

Bu ilçeler küçükbaĢ hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı ilçelerdir. Dolayısıyla bu konuda da verilen 

destekler yerel üretim potansiyeli ile uyumludur. Koyun keçi desteklemesinde 2012 yılında yaklaĢık 

%20 oranında bir artıĢ olmuĢ ve üreticiye 5.526.504 TL ödeme yapılmıĢtır (Anonim, 2013). 

3.  

4. Çiğ Süt Desteklemesi 

Çanakkale ilinde 20.905 büyükbaĢ ve 7.887 küçükbaĢ hayvancılık iĢletmesi bulunmaktadır. 

Ġlde merkez ve 11 ilçede toplam 319.037.392 litre süte 22.584.009 TL tutarında çiğ süt desteklemesi 

yapılmıĢtır. Çiğ süt desteklemesinde en büyük payı %85 ile inek sütü alırken (19.350.543 TL), keçi 

sütü desteklerinin toplamdaki payı %10, (2.256.040,28 TL), koyun sütü destek payı %4,3 (977.290,55 

TL) ve manda sütünün payı ise %0,7 (135,45 TL) dir. Konuya ilçeler itibariyle bakacak olursak çiğ süt 
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desteklemesinden en fazla pay alan ilçeler sırasıyla Biga (%33), Yenice (%21), Çan (%14), Bayramiç 

(%9), Ezine (%7), Lapseki (%6) ve Gelibolu (%5)‟dur. Bu ilçeler çiğ süt desteklerinin %95‟ini 

alırken, Ayvacık, Bozcaada, Merkez, Eceabat ve Gökçeada çiğ süt desteklerinden daha az pay alan 

ilçelerdir (Anonim, 2012). 

 

5. Arılı Kovan Desteklemesi 

Arılı kovan desteklemesi günümüzde kovan baĢına 8 TL olarak uygulanmaktadır. 

Çanakkale‟de merkez ve 11 ilçede verilen arılı kovan desteklemeleri Çizelge 5.‟te görülmektedir. 

Toplam 496 üreticiye, 42.124 kovana 294.868 TL destek verilmiĢtir. Arılı kovan desteklerinden en 

fazla pay alan ilçeler sırasıyla Çan (%20), Biga (%16) ve toplam 496 üreticiye, 42.124 kovana 

294.868 TL destek verildiği görülmektedir. Arılı kovan desteklerinden en fazla pay alan ilçeler 

sırasıyla Çan (%20), Biga (%16) ve Yenice (%12)‟dir. Bozcaada bu destekten hiçbir pay almazken 

Gökçeada en az faydalanan ilçe konumundadır. Bu destek Ġlde 2012 yılında %14 oranında bir artıĢ 

göstererek 336.456 TL olmuĢtur. Bölgede sahip olunan doğal kaynaklarının kullanımı ve alternatif bir 

gelir kaynağı olarak arıcılığın teĢvik edilmesi arcılığın yaygınlaĢması ve bu konuda verilen destek 

miktarının artması sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. Yine bu durum Çanakkale tarımı açısından olumludur. 

 

Çizelge 5. Çanakkale Ġlinde Ġlçeler Ġtibariyle Arılı Kovan Desteklemesi (2011) 

İlçeler Üretici sayısı Kovan sayısı Destekleme miktarı TL) 

Merkez 70 5.068 35.476 

Ayvacık 40 3.327 23.289 

Bayramiç 38 3.256 22.792 

Biga 94 6.947 48.629 

Bozcaada 0 0 0 

Çan 97 8.396 58.772 

Eceabat 27 2.793 19.551 

Ezine 34 2.239 15.673 

Gelibolu 19 1.948 13.636 

Gökçeada 9 1.352 9.464 

Lapseki 17 1.558 10.906 

Yenice 51 5.240 36.680 

TOPLAM 496 42.124 294.868 

2012 Yılı Destek Miktarı 

  

336.456 

Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

 

6. Yem Bitkileri Desteklemesi 

Mevcut uygulamalar kapsamında yem bitkilerine olan destekler yem bitkisinin türüne göre 

dekara 30 TL ile 130 TL arasında değiĢmektedir. Çanakkale‟de 2011 yılında 3.187 iĢletme 85.002 

dekar yem bitkisi ekim alanı üzerinden toplam 3.979.187 TL destek almıĢtır. Yem bitkileri ekim 

alanın en fazla olduğu ilçe Biga olup (21.474 da), 1.095.022 TL tutarında destek almıĢtır. Biga‟yı 

782.939 TL destek ile Yenice ve 465.119 TL ile Çan takip etmektedir. Diğer taraftan Ayvacık, 

Lapseki ve Eceabat yem bitkileri ekim alanı daha az olan ve yem bitkileri desteğinden daha az 

faydalanan ilçelerdir. Yem bitkileri destekleri 2012 yılında %100 üzerinde bir artıĢ göstermiĢ ve 

toplam 8.319.025 TL yem bitkisi destek ödemesi yapılmıĢtır (Anonim, 2013). Hayvancılık destekleri 

ile yem bitkileri desteklerinin paralel bir Ģekilde artıĢ göstermesi olumlu bir bulgu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Nitekim Çanakkale‟de yem bitkileri desteğinden en fazla faydalanan ilçelerin hayvancılık 

faaliyetinin daha etkin yapıldığı ilçelerdir. 
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Çizelge  6. Çanakkale Ġlinde Ġlçeler Ġtibariyle Yem Bitkileri Desteklemesi (2011) 

İlçeler İşletme sayısı Yem bit. ekim alanı(da) Top. destek miktarı (TL) 

Merkez 184 5.828 238.177 

Ayvacık 171 3.501 123.995 

Bayramiç 304 8.098 449.990 

Biga 927 21.474 1.095.022 

Bozcaada 0 0 0 

Çan 383 10.741 465.119 

Eceabat 24 736 40.719 

Ezine 219 5.294 241.485 

Gelibolu 138 4.480 183.820 

Gökçeada 108 4.057 209.813 

Lapseki 117 3.545 148.108 

Yenice 612 17.248 782.939 

TOPLAM 3.187 85.002 3.979.187 

2012 Yılı Destek Miktarı 

  

8.319.025 

Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

 

7. Mazot Desteklemesi 

Günümüzde uygulanan desteklemeler kapsamında mazot desteği ürün grubuna göre dekara 2,9 

TL ile 7 TL arasında değiĢmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre 

ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi yapılmasına dair 2011/15 nolu tebliğ gereğince; 2011 yılında 

Çanakkale ilinde ilçeler itibariyle yapılan mazot desteklemeleri Çizelge 7.‟de görülmektedir. 

Çizelgeye göre toplam 24.342 iĢletme 1.622.611 dekar alan üzerinden 6.426.995 TL tutarında destek 

kullanmıĢtır. Biga Gelibolu ve Bayramiç ilçeleri mazot desteğinden en fazla faydalanan üç ilçedir. 

Bozcaada ve Gökçeada ise bu desteği en az kullanan ilçelerdir. Mazot desteklerinde ilde 2012 yılında 

çok büyük bir değiĢiklik olmamıĢ, toplam 6.471.297 TL ödeme yapılmıĢtır (Anonim, 2013). 

 

Çizelge 7. Çanakkale Ġlinde Ġlçeler Ġtibariyle Mazot Desteklemesi (2011) 

İlçeler İşletme sayısı Mazot destekleme alanı (da) Top. dest. miktarı (TL) 

Merkez 2.092 164.999 651.771 

Ayvacık 1.667 90.178 335.768 

Bayramiç 3.796 239.932 897.050 

Biga 4.486 301.063 1.156.168 

Bozcaada 190 7.422 27.612 

Çan 1.645 102.287 381.000 

Eceabat 912 85.208 374.500 

Ezine 2.692 186.401 706.367 

Gelibolu 2.486 237.306 1.110.606 

Gökçeada 385 16.308 60.161 

Lapseki 2.397 122.802 469.339 

Yenice 1.594 68.705 256.653 

TOPLAM 24.342 1.622.611 6.426.995 

2012 Yılı Destek Miktarı 

  

6.471.297 

Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

 

8. Kimyevi Gübre Desteklemesi 

Mevcut uygulamalar kapsamında kimyevi gübre uygulaması dekara 3,7 TL ile 6,3 TL arasında 

değiĢmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi 

Destekleme Ödemesi ile ilgili bilgiler Çizelge 8.‟de verilmiĢtir. Çizelgeye göre toplam 24.304 iĢletme 

1.572.085 dekar alan üzerinden 7.638.894 TL tutarında kimyevi gübre desteği kullanmıĢtır. Çanakkale 

ilinde kimyevi gübre desteğini en fazla kullanan ilçeler sırasıyla Biga (%19), Gelibolu (%16), 

Bayramiç (%15)‟tir. Bu desteği en az kullanan ilçeler ise Bozcaada ve Gökçeada‟dır. Mazot 
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desteğinde olduğu gibi kimyevi gübre desteğinde de 2012 yılında Çanakkale‟de çok fazla bir 

değiĢiklik olmamıĢ ve 7.692.902 TL destekleme ödemesi yapılmıĢtır (Anonim, 2013). 

 

Çizelge 8.  Çanakkale Ġlinde Ġlçeler Ġtibariyle Kimyevi Gübre Desteklemesi (2011) 

İlçeler İşletme sayısı Kimyevi gübre alanı (da) Top. destek miktarı (TL) 

Merkez 2.088 156.162 757.822 

Ayvacık 1.661 85.558 404.218 

Bayramiç 3.797 234.248 1.109.090 

Biga 4.480 293.634 1.406.237 

Bozcaada 190 6.687 31.636 

Çan 1.645 101.342 478.842 

Eceabat 908 81.805 416.926 

Ezine 2.682 178.165 849.766 

Gelibolu 2.483 230.389 1.214.566 

Gökçeada 385 14.430 67.532 

Lapseki 2.393 120.970 577.272 

Yenice 1.594 68.694 224.987 

TOPLAM 24.306 1.572.084 7.538.894 

2012 Yılı Destek Miktarı 

  

7.692.902 

Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

 

9. Toprak Analiz Desteklemesi 

Günümüzde destekleme uygulamaları kapsamında toprak analiz desteği dekara 2,5 TL 

ödenmektedir. Çanakkale‟de 2011 yılında ilçeler itibariyle yapılan toprak analizi desteklemeleri 

Çizelge 9.da görülmektedir. Çizelgeye göre 937 iĢletme 124.105 dekar alan üzerinden toplam 310.262 

TL tutarında toprak analizi desteği kullanmıĢtır. 

  

Çizelge 9. Çanakkale Ġlinde Ġlçeler Ġtibariyle Toprak Analizi Desteklemesi (2011) 

İlçeler İşletme sayısı Toprak analiz alanı (da) Top. destek miktarı(TL) 

Merkez 67 17.048 42.620 

Ayvacık 24 3.279 8.197 

Bayramiç 147 8.780 21.950 

Biga 136 20.130 50.324 

Bozcaada 0 0 0 

Çan 26 1.473 3.683 

Eceabat 99 9.229 23.072 

Ezine 163 16.837 42.092 

Gelibolu 185 41.014 102.535 

Gökçeada 1 830 2.075 

Lapseki 81 4.953 12.384 

Yenice 8 532 1.330 

TOPLAM 937 124.105 310.262 

2012 Yılı Destek Miktarı 

  

324.298 

Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

 

Çanakkale ilinde toprak analizi desteğini en fazla kullanan ilçeler sırasıyla Gelibolu (%33), 

Biga (%16) ve Ezine (%14) dir. Bu desteği en az kullanan ilçeler Yenice ve Gökçeada‟dır. Toprak 

analiz desteğinde yine çok fazla bir artıĢ olmadan 2012 yılında 324.298 TL ödeme yapılmıĢtır 

(Anonim, 2013). 
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10. Hububat Baklagil Fark Desteklemesi 

Çanakkale‟de 2011/21 no‟lu tebliğ hükümlerince 2011 yılı mahsulü olan hububat baklagil ve 

yağlı tohumlu bitkilere ait ayni yıl içerisinde hasadı tamamlanarak satıĢı yapılan ürünlere toplam 

3.961.757 TL tutarında destek verilmiĢtir. Bu destekler 2012 yılından itibaren Havza Destekleme 

Modeli Kapsamında verilmeye baĢlanmıĢtır. Bu uygulamaya göre Çanakkale Güney Marmara 

Havzası, Kazdağıları Havzası ve Kıyı Ege havzası olmak üzere üç ayrı üretim bölgesinden 

oluĢmaktadır. Bu üç havzada Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, 

Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf ve Zeytinyağı gibi 

ürünler destekleme kapsamına alınmıĢtır. Havza Bazlı Desteklemeler kapsamında yukarıda sayılan 

ürünlere Çanakkale‟de 15.585.757 TL tutarında ödeme yapılmıĢtır. 

  

11. Sertifikalı Fidan Desteklemesi 

2011/25 numaralı yurt içi sertifikalı fidan kullanım desteğine ait uygulamalar kapsamında 

Çanakkale‟de merkez ve 11 ilçede sertifikalı fidan destekleri Çizelge. 10‟da gösterilmiĢtir. Çizelgeye 

göre bu destekleme kapsamında ilde 215 iĢletme, 8.018 dekar alan üzerinden 1.559.911 TL sertifikalı 

fidan desteği almıĢtır. Sertifikalı fidan desteğinden en fazla faydalanan ilçeler Lapseki (%48), Merkez 

(%28) ve Gelibolu (%7) dur. Çanakkale‟de sertifikalı fidan kullanım desteği ödemesi 2012 yılında 

yaklaĢık %84 oranında bir azalma ile 848.556 TL olarak gerçekleĢmiĢtir (Anonim, 2013). 

  

Çizelge 10. Çanakkale Ġlinde Ġlçeler Ġtibariyle Sertifikalı Fidan Kulanım Desteklemesi (2011) 

İlçeler İşletme sayısı 
Sertifikalı fidan 

des. alanı (da) 

Destekleme tutarı 

(TL) 

Merkez 48 4.280 443.280 

Ayvacık 7 356 29.831 

Bayramiç 32 607 67.042 

Biga 12 248 29.553 

Bozcaada 0 0 0 

Çan 17 202 22.994 

Eceabat 6 131 13.218 

Ezine 21 770 81.404 

Gelibolu 16 314 110.375 

Gökçeada 1 26 2.600 

Lapseki 44 962 743.344 

Yenice 11 122 16.270 

TOPLAM 215 8.018 1.559.911 

2012 Yılı Destek Miktarı 

  

848.556 

Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

 

12. Kırsal Kalkınma Destekleri 

Dünyadaki geliĢmelere paralel olarak Türkiye‟nin kırsal kalkınma vizyonu 8. BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planında; “Türkiye‟nin uzun vadeli geliĢme perspektifine paralel olarak, kırsal kalkınmada 

temel amaç; yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıkların 

korunmasını esas alarak, kırsal toplumun iĢ ve yaĢam koĢullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak 

yöresinde geliĢtirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır” Ģeklinde belirlenmiĢtir (DPT, 2000). Bu amaca 

ulaĢmak için çeĢitli hibe destekli proje uygulamaları yapılmaktadır. Bu projelerin ortak amaçları; 

kırsal kesimde gelir ve sosyal standartları geliĢtirmek, kırsal altyapıyı iyileĢtirmek, tarım–sanayi 

entegrasyonu. sağlamak, kırsalda alternatif gelir kaynakları yaratmak, katma değer sağlayacak altyapı 

tesis etmek, giriĢimcilik kapasitesi yaratmak, baĢta AB fonları olmak üzere uluslararası kaynakların 

kullanımı için kapasite oluĢturmaktır. 

Kırsal Kalkınma Politikaları çerçevesindeki uygulamalardan biri “Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi Programı”dır. Ulusal Tarım Stratejisi (2006–2010) çerçevesinde 

uygulanmakta olan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” ekonomik yatırımlar ve 

makine ekipman alımlarının desteklenmesi ve sekizinci Etapta uygulamaya alınan bireysel sulama 

destekleri olmak üzere üç bölümde uygulanmaktadır. Sekiz etapta uygulanan proje ile Çanakkale‟ye 
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19.996.381 TL ekonomik yatırım, 13.358.838TL makine ekipman ve 112.302 TL bireysel sulama 

yatırımı desteği olmak üzere toplam 33.467.521 TL kaynak aktarılmıĢtır (Anonim, 2013). Bu 

kapsamda verilen desteklerin etaplar itibariyle sürekli artması bu konuda önemli bir potansiyel 

oluĢmaya baĢladığının göstergesidir. 

 

Çizelge 11. Çanakkale‟de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama 

Sonuçları 
ETAP Ekonomik yatırım des. 

(TL) 

Makine ekipman des. 

(TL) 

Bireysel sulama des. 

(TL) 

I.                     ETAP 568.084  

 II.                    ETAP 1.329.330  

 III.                  ETAP 2.657.762 466.333 

 IV.                  ETAP 1.610.344 719.441 

 V.                   ETAP 1.607.238 989.517 

 VI.                  ETAP 2.181.005 1.131.818 

 VII.                ETAP  2.897.161 

 VII.                ETAP 10.042.618 7.154.568 112.302 

TOPLAM 19.996.381 13.358.838 112.302 

GENEL TOPLAM 33.467.521  

 Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

 

13. Tarım Sigortası Destekleri 

Tarım sahip olduğu doğal, sosyal ve ekonomik yapı itibariyle risk ve belirsizliklere daha açık 

bir sektördür. Tarımın karĢı karĢıya olduğu bu riskler geliĢmiĢ ülkelerde yıllar öncesinde “Risk 

Yönetimi” kavramını gündeme getirmiĢtir. Bu amaçla tarım sektörünü koruyucu ve yaĢam standardını 

yükseltici önlemlerin yanı sıra ortaya çıkabilecek tarımsal üretim riskinin kurumsal bir yapı içerisinde 

paylaĢıldığı tarım sigortaları organizasyonu üretici gelirinin garanti altına alınmasında baĢvurulan ve 

önemi giderek artan bir yöntemdir. Geri kalmıĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde çiftçilerin tarım sigortası 

yaptırma talepleri bazı faktörler tarafından sınırlanmaktadır. Bu faktörler; risk ve sigorta algısının 

zayıflığı, tarımsal gelirin düĢüklüğü ve tarımsal sigorta sistemine güven eksikliği olarak sıralanabilir 

(Yan, 2012). Türkiye‟de mevcut tarımsal sigortacılık sisteminin yeniden düzenlenmesi amacıyla 14 

Haziran 2005 tarihli Resmi Gazete‟de 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu yayınlanmıĢtır. Kanun 

uyarınca öncelikle bir havuz sistemi oluĢturulmuĢ ve sigorta Ģirketleri bir araya gelerek, havuzu 

iĢletecek bir Tarım Sigortaları Merkezi A.ġ. (TARSĠM) kurulmuĢtur (Anonim, 2005). Bu sistem tarım 

sigortası yaptıranların ödedikleri primlerin %50‟sinin devlet tarafından desteklendiği bir sistemdir. 
 

Çizelge 12. Çanakkale Ġlinde Tarım Sigortası Destekleri 

Yıl Toplam Prim 

(TL) 

Toplam Sigorta 

Bedeli (TL) 

Toplam Poliçe 

(Adet) 

Toplam Alan 

(da) 

Hayvan 

 (Baş) 

2010 2.765.976 72.374.100 7.254 78.824 2.301 

2011 4.428.511 92.032.407 8.175 85.202 6.890 

2012 5.916.170 136.285.764 12.520 138.398 14.695 

2010–2012 (%) 114 88 73 76 539 

Kaynak: Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri. 

 

Çanakkale ilinde son üç yılda TARSĠM ile ilgili değiĢimler incelendiğinde toplam primde 

%114, sigorta bedelinde %88, poliçe sayısında %73, sigorta yaptırılan alanlarda %76, sigorta 

yaptırılan hayvan sayısında ise %539 oranında artıĢ olduğu görülmektedir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Türkiye‟de uygulanan mevcut tarım politikaları kapsamında Çanakkale 2012 yılı itibariyle 

35.770.699 TL bitkisel üretim, 79.373.881 TL hayvansal üretim desteği olmak üzere toplam 

115.144.511 TL tutarında destek kullanmıĢtır (Anonim, 2013). Çiğ süt destekleri, hayvan baĢına 

ödemeler, mazot, gübre ve toprak analiz destekleri ödemeler kapsamında en fazla pay almaktadır. 

Çanakkale‟de uygulanan tarım politikaları ve kullanılan politika araçları, Türkiye‟deki trendlere ve 

bölgesel üretim desenine uygun bir geliĢim göstermektedir. Ġlde tarımsal ürünlerindeki çeĢitlilik ve 

geleneksel değerlerin zenginliği, yerel aktörler arasındaki uyum ve iĢbirliği, kurumsal yapılanmanın 

güçlü olması, üreticilerin genelde kayıtlı olması ve destekleri kullanma kabiliyetine sahip olması tarım 

politikalarından daha etkin faydalanma için iyi bir zemin oluĢturmaktadır. Ayrıca Çanakkale‟nin sahip 

olduğu doğal kaynaklar, kültürel, turizm ve tarihi yapı özellikle kırsal kalkınma politikaları açısından 

önemlidir.Diğer taraftan ilde tarıma dayalı sanayinin yeterince geliĢmemiĢ olması, iĢletme ölçeğinin 

küçüklüğü ve parçalılığı, tarımsal ürünlerin pazarlaması konusunda karĢılaĢılan bazı problemler ve 

destekleme uygulamalarındaki bürokratik yoğunluk üreticiyi yıldırmaktadır. Sayılan bu olumsuzluklar 

ise mevcut desteklerden faydalanma düzeyini düĢürmektedir.  

Dolayısıyla özellikle ilde tarıma dayalı sanayinin geliĢtirilmesi için hibe destekli projelerden 

faydalanma konusunda proje hazırlama ve uygulama potansiyelinin geliĢtirilmesi, özellikle üretici 

örgütlerinin bu konuda teĢvik edilmesi önerilmektedir. Ayrıca destekleme prosedürlerinin 

sadeleĢtirilmesi, destekleri kullanma bilincinin artırılması ve tarımda sigorta uygulamasına dönük 

eğitim programlarının yoğunlaĢtırılması gibi öneriler de çalıĢma kapsamında sunulabilir. 
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Özet 

Bu araĢtırma, “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitleri kalemlerinin farklı süre (25 gün, 

50 gün ve 75 gün) ve sıcaklıklarda (0–2°C, 4–6°C, 8–10°C ve 18–20°C) depolamasının üretim materyali 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2010 ve 2011 yıllarında yürütülmüĢtür. Bu araĢtırmada; farklı süre 

ve sıcaklıklarda muhafaza edilen aĢı kalemlerinde; yedek su kapsamı, çap, öz, kabuk+floem, ksilem, çap/öz, 

kabuk+floem/öz, ksilem/öz ve ksilem+(kabuk+floem)/öz, ayrıca sürdürülen tek gözlü kalemlerde; sürgün 

uzunluğu, boğum sayısı, sürgün yaĢ ağırlığı, kök yaĢ ağırlığı ile üst (tepe) kallüs geliĢim düzeyi parametreleri 

incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda;  farklı süre ve sıcaklıklarda muhafaza edilen üretim materyallerinde, yıllık 

dal içyapısının ilk alım tarihinden itibaren değiĢim gösterdiği belirlenmiĢtir. AĢı kalemlerinde en iyi odunlaĢma 

75–50 gün süreyle muhafaza edilen yıllık dallarda elde edilirken, sırasıyla 4–6°C, 0–2°C
 
ve 8–10°C‟de muhafaza 

edilen üretim materyalleri daha iyi odunlaĢmıĢ, bu sıralama sürdürülen tek gözlü kalemlerden elde edilen sürgün 

ve kök ağırlık değerlerinde de görülmüĢtür. 18–20°C‟de tutulan yıllık dallarda, plastik PVC torba içinde 

sürmeler olması ve yedek besin maddelerinin tüketilmesi sonucunda, en kötü odunlaĢma ve sürgün–kök ağırlığı 

değerleri tespit edilmiĢtir. Bütün sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde; budama döneminde (ġubat ayı sonu–

Mart ayı baĢı) alınan kalemlerde yıllık dal içyapısının henüz tam olarak Ģekillenmediği anlaĢıldığından, aĢının 

kıĢ budamasının hemen ardından yapılmayarak, 4–6°C sıcaklığındaki soğuk depoda en az 25 gün süreyle 

yapılacak muhafazanın ardından masabaĢı aĢı uygulamasına geçilmesinin yararlı olacağı saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., Üretim  materyali muhafazası, OdunlaĢma, Çap/öz, Ksilem/öz. 

 

Abstract 

The Effects of Storage of the Table Grape Varieties Scions in Different  

Time and Temperatures on the Production Material  
This study was carried out in between the years of 2010 and 2011aimed to identify the effects of storage 

of the table grape varieties (“Yalova Ġncisi” and “Yalova Çekirdeksizi”) scions in different time (after  25, 50 

and 75 days) and temperatures (0–2°C, 4–6°C, 8–10°C and 18–20°C) on the production material. During this 

study, the samples were collected from the “Trail Field of Table Grape Varieties Vineyard”. Parameters like; 

cane moisture, cane width, core, bark with phloem, xylem, cane width/core, bark with phloem/core, xylem/core 

of the production materials stored under different time and temperatures were examined. Moreover, the length 

and wet weight of shoot, number of knot, wet weight of root and the development level of peak callus were also 

noted at one–bud cutting. At the end of this research, it was determined that the internal structure of scion has 

been showed variation into from the first taken time when stored at different time and temperature levels. The 

best lignification has been obtained in the preserved scions between the 75th to 50th days of time while the 

preserved production materials lignified in a best way when stored in order of 4–6°C, 0–2°C and 8–10°C 

temperature levels. This placement was also observed into the shoot and root weight values taken from one–bud 

cuttings. The worst lignification and shoot–root weight values took place at scions stored at 18–20°C in 

consequence of shoot formation observed in PVC bag and the consumption of extra nutrient substances. 

According to the final results, it was observed that the internal structure of scions were not completed which 

were colletected during the pruning period (end of February–beginning of March), so grafting must not be 

applied just after the winter pruning. For this reason it was suggested that the grafting should be started just after 

keeping in the cold storage for a  minimum of 25 days at 4–6°C degree of temperature, will be considered more 

useful. 

Key Words: Vitis vinifera L., Production material storage, Lignification, Cane width/core, Xylem/core. 

 

Giriş 

Mevcut veriler kapsamında; 2011 yılında dünyada 7.060.244 hektar bağ alanından toplam 

69.093.293 ton yaĢ üzüm üretimi yapılırken, ülkemizde 472.545 hektar bağ alanından toplam 

4.296.351 ton yaĢ üzüm üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir (Anonymous, 2013). Ülkemizin filokseralı bağ 

alanlarında, yerli üzüm çeĢitlerinden alınan kalemlerin doğrudan köklendirilmeleri yoluyla ekonomik 
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anlamda bağ kurulması mümkün olmamaktadır. Çünkü Vitis vinifera L.‟nin kökleri filokseraya duyarlı 

olup, kârlı bir üzüm yetiĢtiriciliği için zararlıya dayanıklı Amerikan asma anaçlarının kullanımı önem 

taĢımaktadır (Çelik ve ark., 1998; Dardeniz, 2001; Dardeniz ve ark., 2005). 

Günümüzde açık köklü aĢılı fidan elde edebilmek için, masabaĢı aĢılama metodu yaygın 

Ģekilde kullanılmaktadır. MasabaĢı omega aĢısı yapmak amacıyla, dinlenme döneminde, anaç 

damızlığı parsellerindeki yıllık dallardan hazırlanan aĢılanabilir çelikler kullanılmakta ve bu çelikler 

aĢı zamanına (Mart–Nisan) kadar kum havuzu veya soğuk depolarda depolanmaktadır (Dardeniz, 

2001). AĢı tarihinin son yıllarda Mayıs ayına doğru kaydırıldığı ve yapılan katlama ve 2. parafinin 

ardından, aĢılı çeliklerde geç dikim (Haziran ayı ortası) gerçekleĢtirildiği gözlenmektedir. 

AĢıda baĢarının, aĢının yapıldığı zaman ve döneme (Alley, 1978; Mullins ve ark., 1992; Çelik, 

1995) göre değiĢebileceği bildirildiğinden, üretim materyali (çelik ve kalem) muhafazası büyük önem 

taĢımaktadır. AĢı bölgesindeki kallus oluĢumu çelik hazırlama tarihine (Kısmalı, 1978), muhafaza 

Ģartlarına (Balo ve Balo, 1969; Kısmalı, 1981) ve çeĢit/anaç kombinasyonlarına (Dardeniz ve ġahin, 

2005; Dardeniz ve ark., 2005; Tunçel ve Dardeniz, 2013) göre farklılık gösterebilmektedir. Çeliklerin 

yeterince karbonhidrat depolamıĢ olup olmadıkları odun dokusunun öze oranıyla anlaĢılmaktadır. Öz 

ne kadar geniĢ ise; yıllık dalın o oranda kötü odunlaĢtığı anlaĢılmaktadır (Çelik ve ark., 1998; 

Dardeniz, 2001; Dardeniz ve ark., 2013). Yıllık dallardaki öz bölgesinin dar, odun (ksilem) ile 

kabuk+floem dokusunun ise geniĢ olması gerekmektedir. Çap/öz, ksilem/öz, kabuk+floem/öz ve 

ksilem+(kabuk+floem)/öz oranları, yıllık dal kalitesini belirleyen önemli parametre oranlarıdır 

(Dardeniz, 2001; Dardeniz ve ark., 2007; Dardeniz ve ark., 2008; Dardeniz ve ark., 2013).  

Üretim materyalleri, yedek su ve karbonhidrat kayıplarının önlenmesi, parazit mantar 

zararından korunmaları, soğuk bölgelerde donma ve erken uyanmanın engellenmesi amacıyla, aĢı 

zamanından birkaç ay önce kesilerek uygun Ģartlarda muhafaza edilmektedir (Oraman, 1972). Yedek 

karbonhidrat (Ģeker+niĢasta) miktarı bakımından çeĢit ve yıl bazında farklılıklar görülebilmekte, 

üretim materyalinde baĢlangıçta yüksek olan Ģeker ve niĢasta, kum havuzunda depolamada 3 ay 

içerisinde önemli kayba uğrarken, uygun Ģartlardaki soğuk depoda önemli kayıp görülmemektedir 

(Eifert ve ark., 1961; Kısmalı, 1978). Aynı konuda Eifert ve ark. (1961), materyalin dıĢarıda 

muhafazasında sıcaklık artıĢı nedeniyle solunumun arttığını ve bunun yedek karbonhidrat kaybına 

neden olduğunu bildirmektedir. Üretim materyalinin kum içinde muhafazası sırasında havanın 

ısınmasıyla kıĢ gözleri zamanından önce uyanabilmekte ve bu durumda aĢılarda baĢarı sağlanması 

mümkün olmamaktadır (Oraman, 1972). 

Soğuk depoda muhafaza ve çimlendirme sırasında mantar ve bakteri zararının önlenmesi 

amacıyla, üretim materyalleri 15 saat süreyle %0,3‟lük Chinosol‟lu su içinde tutulmaktadır (Becker, 

1971; Çelik ve ark., 1998). Eifert ve ark. (1969)‟na göre; üretim materyallerinde baĢlangıçta %45 

dolaylarında bulunan yedek su miktarı, muhafaza sırasında azalmaktadır. Böyle üretim materyallerinin 

suya batırılması sonucunda, üretim materyali bünyesine yeniden su alabilmekte, alınan suyun oranı 

baĢlangıçtaki su miktarının %80‟ine kadar çıkabilmektedir. Üretim materyallari tekrar su alsalar bile, 

baĢlangıçtaki su miktarının %20‟sini kaybettiklerinde kallus oluĢumu, %30‟unu kaybettiklerinde ise 

artık hem kallus, hem de kök oluĢumunda büyük kayıplar meydana gelmektedir (Eifert ve ark., 1969; 

Çelik ve ark., 1998). Benzer Ģekilde Balo ve Balo (1969)‟da, çeliklerin muhafaza sırasında %30–40 su 

kaybetmeleri halinde canlılık özelliklerini kaybettiklerini ifade etmektedir.  

Kültür asmalarından (Vitis vinifera L.) elde edilen kalemlerin, soğuk yöreler ve tüplü fidan 

üretimi dıĢında, kıĢ budaması (ġubat–Mart) sırasında alınmasının avantajlı olduğu bildirilmektedir 

(Çelik ve ark., 1998). Çünkü üzüm çeĢitlerinde, farklı tarihlerde (yaprak döküm, dinlenme, budama ve 

uyanma zamanı) alınan üretim materyalinde yıllık dal içyapısı değiĢim göstermekte ve ancak budama 

döneminden sonra uyanmaya yakın bir tarihte  normal olarak Ģekillenmektedir (Dardeniz ve ark., 

2013). Benzer durum Amerikan asma anaçları için de geçerlidir. Yaprak dökümünden hemen sonra 

alınan yıllık dallarda odunlaĢma (çap/öz) düĢük olmasına karĢın, en az 15 gün beklenildikten sonra 

alınan yıllık dallarda bu oranın yükseldiği ve elde edilen sağlıklı bitki oranında artıĢ olduğu 

belirtilmektedir (Dardeniz ve ark., 2007). Karbonhidratların en yoğun olarak, kıĢ sonları ve erken 

ilkbaharda (Mart) alınmıĢ olan yıllık dallarda bulunduğu da belirlenmiĢtir (Baydar ve ark., 2005). Bu 

nedenle, kalemlerin uyanma baĢlamadan önce budama zamanında alınarak aĢı zamanına kadar 

muhafaza edilmesi, budama ve kalem alım iĢleminin aynı anda gerçekleĢtirilerek, iĢ gücünün 

azaltılması yönüyle daha uygun olacaktır. Bununla birlikte Karauz (2007), kalem alım dönemi 

bakımından üzüm çeĢitleri arasında farklılık tespit etmiĢ ve çeĢit tepkilerinin yıllar bazında değiĢken 
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olduğu sonucuna varmıĢtır. Bulgularına göre; üretim materyalinin erken dönemde alınarak soğuk 

muamelesine tabi tutulması, kallus oluĢumunu arttırmıĢtır. Yaprak dökümünden bir süre sonra alınarak 

soğuk muamelesinden geçirilen kalemlerden elde edilen aĢılı fidanlardaki kallus oluĢumu, uyanmaya 

yakın dönemde (30 Mart ve 09 Nisan) alınan kalemlere kıyasla daha yüksek olmuĢtur. “Trakya 

Ġlkeren” üzüm çeĢidi için en uygun kalem alım dönemi Aralık ayı ve soğuk depoda bekleme süresi  

90–120 gün olarak belirlenmiĢ, en geç ġubat ayı sonunda alınarak 60–90 gün soğuk depoda 

muhafazada, kallus oluĢumunda artıĢ sağlanmıĢtır. “Razakı” üzüm çeĢidi için en uygun kalem alım 

dönemi Ocak ayı, depoda muhafaza süresi ise 70–80 gün olarak tespit edilmiĢtir. 

Soğuk depoda muhafazanın üstünlüğü, kıĢ gözlerinin uyanması sürekli Ģekilde 

engellendiğinden aĢı döneminin uzatılması, kurĢuni küf ve ölü kol gibi hastalıkların kontrol altına 

alınması, aĢı ve dikim zamanının toprak–iklim Ģartlarına göre ayarlanabilmesidir (Çelik ve ark., 1998). 

Üretim materyalinin konulacağı soğuk deponun sıcaklığının 1–4°C olması istenmektedir. Bunun 

yanında; 4°C‟nin üzerindeki depolamada solunumun hızlanması sonucu, üretim materyalinde yedek 

karbonhidratlar zamanla azalabilmektedir (Kısmalı, 1978; Kısmalı, 1979). Üretim materyalinin 

muhafazasında, depo Ģartları tomurcukların kuruma ve geliĢimine engel olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. 

Depo oransal neminin %95‟ler düzeyinde tutulması ambalajlamayla sağlanmakta, bu amaçla üretim 

materyali 95x65 cm‟lik 0,1 mm kalınlığındaki siyah veya mavi polietilen (PVC) torbalara 

konulmaktadır (Becker, 1971; Kısmalı, 1979, Dardeniz, 2001). Ağızları sıkıca kapalı olan böyle 

torbalarda, %96–98 oranında nem bulunmaktadır. Bu durum, %90‟dan düĢük nemi olan depolarda 

üretim materyalinin kurumasını önlenmekte (Becker, 1971), düĢük sıcaklık ile torbalar içinde biriken 

C02 gazı solunumu azaltarak, yedek karbonhidrat kaybını engellemekte ve zararlı organizma 

faaliyetini geriletmektedir (Gerhardt ve ark., 1971; Kısmalı, 1979). Alınan üretim materyalleri, aĢı 

zamanına kadar bu Ģekilde ambalajlanmak suretiyle, 1–4°C ve %90 civarında oransal nem 

koĢullarındaki soğuk depolarda, su kaybı olmaksızın 1 yıl ve üzerinde muhafaza edilebilmektedir 

(Anonim, 1995; Çelik ve ark., 1998). AĢı öncesinde, kalemlerde 2–3 hafta gibi kısa sürecek olan 

muhafazalarda 4–10°C‟ler yeterli olurken, uzun süreli depolamalarda tomurcukların dinlenmede 

tutulabilmesi için daha düĢük sıcaklıklara gereksinim bulunmaktadır. Üretim materyalinin 

depolanmasındaki en önemli sorun, nem kaybı sonucunda meydana gelen ağırlık azalması olup depo 

nemi, ağırlık kaybı yaĢatmayacak ideal Ģartlarda olmalıdır. Nem düĢüklüğü, çeliklerdeki ağırlık 

kaybını arttırarak depolama süresini düĢürmekte, ağırlık kaybı yaĢanan böyle çeliklerde, fidan 

randımanı önemli ölçüde azalmaktadır. Sıcaklığının yüksek seyrettiği depolarda sıklıkla meydana 

gelen bir durum da, belirli bir depolama süresi sonunda tomurcuklardaki dinlenmenin kırılarak, üretim 

materyalinin depo Ģartlarında ve sonrasında hızla uyanmasıdır. 

Klasik aĢı tarihinin Mart ayı sonlarına denk gelmesi, kalemlerin ġubat ayı sonu–Mart ayı 

baĢında 4–6 göz içerecek Ģekilde alınarak, aĢı tarihine kadar (3–4 hafta) soğuk depoda muhafazasını 

gerektirmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda açık köklü aĢılı fidan yetiĢtiriciliğinde gölgeleme 

materyali kullanılarak geç dikim yapılması (Mayıs ayı sonu–Haziran ayı ortası) yöntemi de 

benimsenmeye baĢlanmıĢtır. Ġlkbahar donlarından korunan aĢılı fidanların, hava ve toprak sıcaklığının 

optimum olduğu Ģartlarda ve gölgeleme yapılmak suretiyle geç dikimlerinden, erken dikime kıyasla 

daha iyi bir randıman elde edilmesi mümkün olmaktadır. Böylece, klasik aĢı tarihi de Nisan ayı 

sonlarına doğru kaydırılmıĢ olmaktadır. Bu durumda, alınacak olan aĢı kalemlerinin 50–75 gün kadar 

muhafaza edilmesine gereksinim duyulacak, 2–3 haftalık çimlendirme ve alıĢtırmanın ardından, Mayıs 

ayı sonlarından itibaren geç dikim yapılması sözkonusu olacaktır.  

Bu araĢtırma; “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢidi kalemlerinin, 3 farklı 

süre ve 4 farklı sıcaklıkta depolanmasının, üretim materyali üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 

planlanmıĢtır. AĢı kalemlerindeki içyapı parametre ve parametre oranları hesaplanıp, tek gözlü 

kalemlerin sürdürülmesiyle vejetatif geliĢim parametreleri de belirlenerek, en uygun depo sıcaklık ve 

süresinin saptanması amaçlanmıĢtır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Bu araĢtırma, „ÇOMÜ Dardanos YerleĢkesi‟ “Sofralık Üzüm ÇeĢitleri AraĢtırma Bağı‟ndan” 

temin edilen “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerine ait üretim materyali (kalem) 

kullanılmak suretiyle, 2010–2011 yıllarında yürütülmüĢtür. AraĢtırma, tesadüf parselleri deneme 

desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. KıĢ budama zamanında (1. yıl: 03.03.2010 ve 2. yıl: 

07.03.2011) 4.–12. kıĢ gözlerini kapsayacak Ģekilde alınan yıllık dallar, her tekerrür için 15 adet yıllık 
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dal olacak Ģekilde ayrılmıĢtır. Mantari hastalıklara karĢı „Captan‟ ile ilaçlanan yıllık dallar, nem 

kaybını engellemek amacıyla siyah polyetilen (PVC) torbalara konularak, ağızları hava geçirmeyecek 

Ģekilde bağlanmıĢtır. Torbalanan yıllık dallar, farklı depolama sıcaklıklarına (0–2°C, 2–4°C ve           

8–10°C) ve oda sıcaklığına (18–20°C) alınmak suretiyle 25, 50 ve 75 günlük periyotlarla muhafaza 

edilmiĢ, her depolama periyodu sonunda yıllık dal içyapı parametreleri incelenmiĢtir. Bununla birlikte, 

aynı dönemde alınan yıllık dallardan bir kısmı kontrol olarak kabul edilerek, içyapıları depoya 

konulmadan hemen önce incelemeye alınmıĢtır. 

Yıllık dalda içyapı parametrelerinin 2010 yılında incelenmesi sırasında, dıĢtan içe doğru 

oluĢan; 1. Epiderm (üst ölü kabuk), 2. Endoderm (alt kabuk), a. Kabuk kollenkiması, b. Kabuk 

parankiması, c. Perisikl (çevre teker), 3. Periderm (mantar kambiyum, fellogen), 4. Floem, a. Primer 

floem, b. Sekonder floem ve 5. Kambiyum tabakası (Çelik, 2007), okuma kolaylığı açısından pratik 

Ģekliyle kabuk+floem tabakası olarak okunup hesaplanmıĢtır. Yapılan bütün okumalar, dijital kumpas 

aleti yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Çap (mm); yıllık dalların her bir boğum arasından (4.–5.‟den     

11.–12.‟ye kadar) alınan enine kesitlerde, 2 farklı noktadan yapılan ölçümlerin ortalamasının 

alınmasıyla hesaplanmıĢtır. Öz (mm); yıllık dalların aynı boğum aralıklarından alınan enine kesitlerde, 

2 farklı öz noktasından saptanan değerlerin ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır. Kabuk+floem (mm); 

yıllık dalların aynı boğum aralıklarından alınan enine kesitlerde, çepeçevre 4 farklı kabuk+floem 

noktasından saptanan değerlerin ortalamasının alınmasıyla hesaplanmıĢtır. Ksilem (mm); yıllık 

dalların aynı boğum aralıklarından alınan enine kesitlerde, çepeçevre 4 farklı ksilem noktasından 

saptanan değerlerin ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır. Elde edilen bu parametrelerin öz değerine 

oranlanması sonucunda, farklı parametre oranları (çap/öz, ksilem/öz ve kabuk+floem/öz) elde 

edilmiĢtir. Yedek su kapsamı (%); Balo ve Balo (1969)‟ya göre yapılmıĢtır. 

Bununla birlikte 2010 ve 2011 yıllarında, 4.–12. boğum aralarını kapsayacak Ģekilde budama 

zamanında alınarak 75 gün  0–2°C
 
, 4–6°C

 
, 8–10°C

 
 ve 18–20°C

 
‟de tutulan, ancak içyapı incelemesi 

yapılmayan yıllık dallar, ilkbaharda tek gözlü kalemler haline getirilmiĢ ve 115 mm x 205 mm x 70 

mm ebatlarındaki kaplarda perlit içerisinde sürdürülmüĢtür. Her bir kap içerisine 25.05.2010 ve 

29.05.2010 tarihlerinde 15 adet tek gözlü kalemin dikimi yapılmıĢtır. 1,5 ay oda sıcaklığında (20°C) 

perlit içerisinde sürdürülen kalemlerde, vejetatif geliĢim parametreleri belirlenmiĢtir. Kalemlerde 

ayrıca, aynı ebattaki farklı kaplar içerisinde üst (tepe) kallüs geliĢim düzeyi de saptanmıĢtır. Sürgün 

uzunluğu (mm); dikilmiĢ tek gözlü kalemlerin oluĢturduğu yazlık sürgünler teker teker ölçülerek 

ortalaması alınmıĢtır. Boğum sayısı (adet); dikilmiĢ tek gözlü kalemlerin oluĢturduğu yazlık 

sürgünlerdeki boğum sayılarının her bir kalem bazında belirlenerek, bu değerlerin ortalaması 

hesaplanmıĢtır. Sürgün yaĢ ağırlığı (g); dikilmiĢ tek gözlü kalemlerin oluĢturduğu yazlık sürgünler 

teker teker hassas teraziyle tartılmıĢ ve ortalama değerler elde edilmiĢtir. Kök yaĢ ağırlığı (g); dikilmiĢ 

tek gözlü kalemlerin dip kısımlarında meydana gelen adventif kökler her bir kalem bazında ayrı ayrı 

hassas terazi yardımıyla tartılmıĢ ve ortalama değerler elde edilmiĢtir. Üst (tepe) kallüs geliĢim düzeyi 

(0–4): Dikilen tek gözlü kalemlerde oluĢan üst kallüs (yara dokusu) 0–4 arasında puanlandırılmıĢtır 

(2011 yılı) (0–hiç kallüs yok, 1–çok zayıf ve tek taraflı kallüs oluĢumu, 2–zayıf kallüs oluĢumu, 3–orta 

düzeyde kallüs oluĢumu, 4–kuvvetli kallüs oluĢumu) (Dardeniz, 2001).  

Verilerin istatistikî analizleri, „SAS 9,0‟ paket programı yardımıyla varyans analizine tabi 

tutulmuĢtur (SAS Inst., 2003). Ortalamalar; %5 (P<0,05) önemlilik seviyesinde LSD testi kullanılarak 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

“Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde, baĢlangıçta 8,24 mm olan çap değerinin soğuk depoda 

muhafaza boyunca değiĢiminde önemli bir farklılık tespit edilememiĢtir. “Yalova Çekirdeksizi” üzüm 

çeĢidinin çap değerlerinde ise interaksiyon tespit edilmiĢtir. Her iki üzüm çeĢidinde de, öz değerinde 

interaksiyonolduğu belirlenmiĢtir. BaĢlangıçtaki öz değeri “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde 3,42 mm 

iken, “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde 3,66 mm‟dir. Üzüm çeĢitlerinde muhafaza süresi 

uzadıkça öz bölgesinde daralmalar meydana gelmiĢ, her iki çeĢitte de en düĢük öz değeri 75 gün 

süreyle depolanan yıllık dallarda belirlenmiĢtir. “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde öz geniĢliği 

bakımından en yüksek değerler, 8–10°C
 
 ve 18–20°C‟de muhafaza edilen yıllık dallardan elde 

edilirken, “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde önemli bir farklılık tespit edilememiĢtir (Çizelge 2.). 

Öz ne kadar geniĢse; sürgünün o oranda kötü odunlaĢtığı anlaĢılmaktadır (Çelik ve ark., 1998; 

Dardeniz, 2001; Dardeniz ve ark., 2013). Buna paralel olarak, baĢlangıçta yüksek olan öz değerleri 
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muhafaza süresi uzadıkça daralmıĢ, yani yıllık dalların içyapısı değiĢerek odunlaĢma düzeyi artıĢ 

göstermiĢtir.  

Üzüm çeĢitlerinde, boğumlar bazındaki kabuk+floem değeri Çizelge 3.‟te gösterilmiĢtir. Ġki 

üzüm çeĢidinde de interaksiyon tespit edilmiĢtir. “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde baĢlangıçtaki 

kabuk+floem değeri 0,665 mm‟dir. Bu çeĢitte sırasıyla 4–6°C, 8–10°C ve 0–2°C‟de depolanan yıllık 

dallardan en yüksek kabuk+floem değerleri elde edilirken, en düĢük değer 18–20°C‟de tutulan yıllık 

dallardan alınmıĢtır. Depolama süresi uzadıkça, kabuk+floem değerleri azalma kaydetmiĢtir. “Yalova 

Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde ise depolamadan önce ölçülen baĢlangıç değeri 0,669 mm iken, 25 

günlük muhafaza sonunda elde edilen kabuk+floem değeri 0,675 mm‟dir. Muhafaza süresi uzadıkça, 

değerler düĢüĢ göstermiĢ, farklı depo sıcaklıkları arasında ise önemli bir farklılık tespit edilememiĢtir. 

Çizelge 4.‟te gösterilen ksilem değerlerine göre; iki üzüm çeĢidinde de interaksiyon mevcuttur. 

Muhafaza öncesi ölçülen baĢlangıç değerleri “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde 2,08 mm, “Yalova 

Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde ise 2,31 mm‟dir. Ġki üzüm çeĢidinde de en yüksek ksilem değerleri      

4–6°C‟de muhafaza edilen yıllık dallardan elde edilmiĢ, bunları sırasıyla 8–10°C ve 0–2°C‟de 

muhafaza edilen yıllık dallar izlemiĢtir. Üzüm çeĢitlerindeki ksilem değerlerinde muhafaza süresi 

bakımından önemli bir farklılık belirlenememiĢtir. 

Üzüm çeĢitlerinin çap/öz değerlerinde interaksiyon tespit edilmiĢtir. “Yalova Ġncisi” üzüm 

çeĢidinde muhafaza öncesi baĢlangıç değeri 2,94 mm‟dir. Muhafaza sonrası en yüksek değerler 

sırasıyla 3,64 mm ve 3,59 mm ile 4–6°C ve 0–2°C‟de 75 gün süreyle depolanan yıllık dallardan elde 

edilmiĢtir. “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde depolama süresi boyunca çap/öz değerleri artıĢ göstermiĢtir 

(25 gün; 2,82, 50 gün; 3,18 ve 75 gün; 3,46). “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde muhafaza öncesi 

baĢlangıç değeri 2,51 mm olup, çap/öz değerlerinde muhafaza sıcaklığı ve süresi açısından önemli bir 

farklılığa rastlanılmamıĢtır (Çizelge 5.). Bununla birlikte çap/öz değerleri, depolama süresi boyunca 

rakamsal artıĢlar göstermiĢtir. “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinden elde edilen bu sonuçlar, Dardeniz ve 

ark., (2013)‟nın elde ettiği bulgularla benzerlik göstermektedir. Yıllık dallar alındıktan hemen sonra 

ölçülen çap/öz (odunlaĢma) değerleri düĢükken, muhafaza süresi boyunca içyapı değiĢerek bu oranın 

yükseldiği görülmektedir. Aynı etki, depoya konulmadan, omca üzerinde yaprak döküm tarihinden 

uyanma tarihine kadar bekletilen yıllık dallarda dameydana gelmekte, omcaların yıllık dallarında 

içyapının değiĢerek  çap/öz (odunlaĢma) değerinin artıĢ kaydettiği görülmektedir (Dardeniz ve ark., 

2013). 

“Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerine ait boğumlar bazındaki ksilem/öz 

değerleri Çizelge 6.‟da gösterilmiĢtir. Ġki üzüm çeĢidinde de, ksilem/öz parametrelerinde interaksiyon 

tespit edilmiĢtir. BaĢlangıç değerleri; “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde 0,609 mm ve “Yalova 

Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde 0,631 mm‟dir. Her iki üzüm çeĢidinde de, depolama süresi uzatıldıkça 

ksilem/öz değerlerinde artıĢlar olduğu belirlenmiĢtir. “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde en yüksek 

ksilem/öz değerini 4–6°C‟de depolanan yıllık dallar verirken (0,878), en düĢük değer 18–20°C‟de 

depolanan yıllık dallardan (0,763) alınmıĢtır. “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde depolama 

sıcaklıkları açısından önemli bir etki saptanamamıĢtır. Bununla birlikte, rakamsal olarak 4–6°C ve    

8–10°C sıcaklıklar öne çıkmaktadır. Elde edilen kabuk+floem/öz değerlerinde iki çeĢitte de 

interaksiyon tespit edilmiĢtir. Muhafaza öncesi baĢlangıç değerleri “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde 

0,195 mm, “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde 0,191 mm‟dir. Ġki üzüm çeĢidinde de en yüksek 

kabuk+floem/öz değerleri 25 gün muhafaza edilen yıllık dallardan alınmıĢtır (Yalova Ġncisi; 0,232 

mm, Yalova Çekirdeksizi; 0,221 mm). Kabuk+floem/öz değerlerinde, “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidi 

için en uygun depo sıcaklığı 4–6°C (0,247 mm) olarak bulunmuĢken, “Yalova Çekirdeksizi” üzüm 

çeĢidinde önemli bir farklılık tespit edilememiĢtir (Çizelge 7.).  

“Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerine ait boğumlar bazındaki 

ksilem+(kabuk+floem)/öz değerleri Çizelge 8.‟te gösterilmiĢtir. Her iki üzüm çeĢidinde de 

interaksiyon tespit edilmiĢtir. Muhafaza öncesi ölçülen ksilem+(kabuk+floem)/öz değerleri “Yalova 

Ġncisi” üzüm çeĢidinde 0,803 mm, “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde ise 0,822 mm‟dir. ÇeĢitler 

arasında en yüksek ksilem+(kabuk+floem)/öz değerleri 75 gün muhafaza edilen yıllık dallardan 

alınmıĢtır. 75 günün sonunda elde edilen bu değerler “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde 1,130 mm, 

“Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde 1,060 mm‟dir. “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde en uygun 

muhafaza sıcaklığı 4–6°C olarak belirlenirken, “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde önemli bir 

farklılık meydana gelmemiĢtir. 

........................................................
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Çizelge 1. “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerinde çapa iliĢkin değerler* 
Yalova İncisi Yalova Çekirdeksizi 

Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama 

0–2°C 7,99  8,21  8,06  8,09 0–2°C 9,29 a 9,32 a 8,83 ba 9,14 A 

4–6°C 8,20  8,33  7,93  8,15  4–6°C 9,19 a 9,27 a 8,86 a 9,11 A 

8–10°C 8,20  7,94  8,19  8,11  8–10°C 9,01 a 9,01 a 8,85 ba 8,96 AB 

18–20°C 8,29  8,07  8,09  8,15  18–20°C 9,11 a 8,74 ba 8,23 b 8,69 B 

Ortalama 8,17  8,14  8,07    Ortalama 9,15 A 9,09 A 8,69 B   

LSD ÖD ÖD LSD 0,3153 0,3641 

ÖD: Önemli değil. *: 0,05 düzeyinde önemli. 
 

Çizelge 2. “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerinde öze iliĢkin değerler* 
Yalova İncisi Yalova Çekirdeksizi 

Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama 

0–2°C 2,74 b 2,61 cb 2,21 d 2,52 B 0–2°C 3,18 a 2,80 dce 2,60 fe 2,86  

4–6°C 2,74 b 2,60 cb 2,20 d 2,51 B 4–6°C 3,07 ba 2,85 dc 2,65 dfe 2,86  

8–10°C 3,02 a 2,53 cb 2,50 c 2,68 A 8–10°C 2,90 bc 2,78 dce 2,80 dce 2,82  

18–20°C 3,12 a 2,49 c 2,43 cd 2,68 A 18–20°C 3,15 a 2,76 dce 2,50 f 2,80  

Ortalama 2,91 A 2,56 B 2,34 C   Ortalama 3,08 A 2,80 B 2,64 C  

LSD 0,1154 0,1332 LSD 0,109 ÖD 

ÖD: Önemli değil. *: 0,05 düzeyinde önemli. 
 

Çizelge 3. “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerinde kabuk+floeme iliĢkin değerler* 
Yalova İncisi Yalova Çekirdeksizi 

Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama 

0–2°C 0,654 bc 0,571 de 0,530 fe 0,585 BC 0–2°C 0,669 bac 0,608 edc 0,549 ef 0,608  

4–6°C 0,700 ba 0,640 bc 0,527 fe 0,622 A 4–6°C 0,636 bdc 0,606 ed  0,513 f 0,585  

8–10°C 0,726 a 0,619 dc 0,515 fe 0,620 AB 8–10°C 0,716 a 0,541 f 0,511 f 0,589  

18–20°C 0,682 ba 0,529 fe 0,491 f 0,567 C 18–20°C 0,676 ba 0,554 ef 0,554 ef 0,595  

Ortalama 0,691 A 0,590 B 0,516 C   Ortalama 0,674 A 0,577 B 0,532 C   

LSD 0,0307 0,0354 LSD 0,031 ÖD 

ÖD: Önemli değil. *: 0,05 düzeyinde önemli. 
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Çizelge 4. “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerinde ksileme iliĢkin değerler* 
Yalova İncisi Yalova Çekirdeksizi 

Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama 

0–2°C 2,00 b 2,00 b 2,07 ba 2,02 B 0–2°C 2,34 bac 2,30 bac 2,11 c 2,24 AB 

4–6°C 2,11 ba 2,20 ba 2,25 a 2,19 A 4–6°C 2,26 bac 2,39 ba 2,45 a 2,37 A 

8–10°C 2,12 ba 2,09 ba 2,11 ba 2,11 AB 8–10°C 2,47 a 2,28 bac 2,27 bac 2,34 AB 

18–20°C 2,04 b 2,04 b 2,02 b 2,03 B 18–20°C 2,28 bac 2,14 c 2,18 bc 2,20 B 

Ortalama 2,07  2,08  2,11    Ortalama 2,34  2,27  2,25    

LSD ÖD 0,1179 LSD ÖD 0,1478 

ÖD: Önemli değil. *: 0,05 düzeyinde önemli. 

 

Çizelge 5. “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerinde çap/öze iliĢkin değerler* 

Yalova İncisi Yalova Çekirdeksizi 

Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama 

0–2°C 2,94 ed 3,15 cbd 3,64 a 3,24 A 0–2°C 2,92 dc 3,32 a 3,39 a 3,21 

4–6°C 2,99 cd 3,21 cb 3,59 a 3,26 A 4–6°C 2,99 bdc 3,25 a 3,34 a 3,19  

8–10°C 2,72 fe 3,13 cbd 3,28 b 3,04 B 8–10°C 3,13 bdac 3,25 a 3,17 bac 3,18 

18–20°C 2,61 f 3,24 b 3,33 b 3,06 B 18–20°C 2,89 d 3,17 bac 3,28 a 3,14 

Ortalama 2,82 C 3,18 B 3,46 A   Ortalama 2,98 3,25 3,30    

LSD 0,1158 0,1337 LSD ÖD ÖD 

ÖD: Önemli değil. *: 0,05 düzeyinde önemli. 

 

Çizelge 6. “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerinde ksilem/öze iliĢkin değerler* 
Yalova İncisi Yalova Çekirdeksizi 

Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama 

0–2°C 0,730 e 0,765 de 0,934 b 0,810 B 0–2°C 0,743 dc 0,813 dc 0,808 bdc 0,788  

4–6°C 0,767 dce 0,847 c 1,021 a 0,878 A 4–6°C 0,735 bdc 0,838 bac 0,924 a 0,832 

8–10°C 0,703 fe 0,822 dc 0,846 c 0,790 BC 8–10°C 0,858 ba 0,820 bda 0,813 bdc 0,830 

18–20°C 0,641 f 0,818 dc 0,830 dc 0,763 C 18–20°C 0,724 d 0,773 bdc 0,873 ba 0,790 

Ortalama 0,710 C 0,813 B 0,908 A   Ortalama 0,765 B 0,811 AB 0,855 A   

LSD 0,040 0,0462 LSD 0,0538 ÖD 

ÖD: Önemli değil. *: 0,05 düzeyinde önemli. 
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Çizelge 7. “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerinde kabuk+floem/öze iliĢkin değerler* 
Yalova İncisi Yalova Çekirdeksizi 

Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama 

0–2°C 0,239 ba 0,219 bc 0,240 a 0,233 B 0–2°C 0,211 cbd 0,216 cb 0,211 cbd 0,213  

4–6°C 0,255 a 0,246 a 0,239 ba 0,247 A 4–6°C 0,207 cbd 0,212 cbd 0,193 ed 0,204  

8–10°C 0,240 a 0,244 a 0,206 c 0,230 B 8–10°C 0,249 a 0,194 ed 0,183 e 0,209  

18–20°C 0,215 c 0,213 c 0,202 c 0,210 C 18–20°C 0,215 cb 0,200 ced 0,222 b 0,212  

Ortalama 0,232 A 0,231 AB 0,222 B   Ortalama 0,221 A 0,206 B 0,202 B   

LSD 0,0106 0,1230 LSD 0,0106 ÖD 

ÖD: Önemli değil. *: 0,05 düzeyinde önemli. 

 

Çizelge 8. “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerinde ksilem+kabuk+floem/öze iliĢkin değerler* 
Yalova İncisi Yalova Çekirdeksizi 

Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama 

0–2°C 0,970 fe 0,984 dfce 1,177 ba 1,044 B 0–2°C 0,954 c 1,030 bac 1,025 bac 1,003  

4–6°C 1,025 def 1,093 bc 1,258 a 1,125 A 4–6°C 0,942 c 1,051 bac 1,118 a 1,037  

8–10°C 0,944 fg 1,068 dfce 1,055 dce 1,022 BC 8–10°C 1,107 a 1,013 bac 0,998 ba 1,039  

18–20°C 0,857 g 1,031 b 1,031 dfce 0,973 C 18–20°C 0,944 c 0,975 bc 1,097 a 1,005  

Ortalama 0,949 C 1,044 B 1,130 A   Ortalama 0,987 B 1,017 AB 1,060 A   

LSD 0,0487 0,0563 LSD 0,0619 ÖD 

ÖD: Önemli değil. *: 0,05 düzeyinde önemli. 

 

Çizelge 9. “Yalova Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerinde yedek su kapsamına iliĢkin değerler* 

Yalova İncisi Yalova Çekirdeksizi 

Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama Sıcaklıklar 25 Gün 50 Gün 75 Gün Ortalama 

0–2°C 50,30 ba 50,08 bac 45,06 dc 48,48  0–2°C 51,75  50,73  50,16  50,88 

4–6°C 50,36 ba 50,57 a 45,34 bdc 48,76  4–6°C 48,26  50,37  50,03  49,55  

8–10°C 48,21 bdac 50,74 a 45,05 dc 48,03  8–10°C 49,49  50,59  49,79  49,96  

18–20°C 48,19 bdac 49,83 bac 43,03 d 47,02  18–20°C 50,06  48,44  49,32  49,27  

Ortalama 49,27 A 50,31 A 44,62 B   Ortalama 49,89 50,03  49,83    

LSD 0,5226 ÖD LSD ÖD ÖD 

ÖD: Önemli değil. *: 0,05 düzeyinde önemli. 
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ġekil 14. Üzüm çeĢitlerinde çap/öz değerlerinin muhafaza süre ve sıcaklıkları bazındaki değiĢimi.  

 

     
ġekil 15. Üzüm çeĢitlerinde ksilem/öz değerlerinin muhafaza süre ve sıcaklıkları bazındaki değiĢimi.  

 

     
ġekil 16. Üzüm çeĢitlerinde kabuk+floem/öz değerlerinin muhafaza süre ve sıcaklıkları bazındaki değiĢimi.  

 

    
ġekil 17. ÇeĢitlerde ksilem+(kabuk+floem)/öz değerlerinin muhafaza süre ve sıcaklıkları bazındaki değiĢimi.  

 

    
ġekil 18. Üzüm çeĢitlerinde yedek su kapsamı değerlerinin muhafaza süre ve sıcaklıkları bazındaki değiĢimi.  
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Üzüm çeĢitlerine ait yedek su kapsamı değerleri Çizelge 9.‟da gösterilmiĢtir. “Yalova Ġncisi” 

üzüm çeĢidinde interaksiyon tespit edilmiĢtir. Muhafaza öncesi baĢlangıç değeri %50,02 olan “Yalova 

Ġncisi” üzüm çeĢidinde en az nem kaybı 25 ve 50 gün süreyle depolanan yıllık dallarda, en fazla nem 

kaybı ise 18–20°C‟de 75 gün depolanan yıllık dallarda (%44,62) gerçekleĢmiĢtir.         

Farklı depo sıcaklıklarında muhafaza edilip, perlit ortamda sürdürülen tek gözlü kalemlerden 

elde edilen değerler Çizelge 10.‟da verilmiĢtir. “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde sürgün uzunluğu 

bakımından en iyi sonuçlar, 4–6°C‟de depolandıktan sonra sürdürülen tek gözlü kalemlerden elde 

edilmiĢ (64,21 mm), bunu sırasıyla 0–2°C (53,43 mm) ve 8–10°C‟de (45,91 mm) depolandıktan sonra 

sürdürülenler izlemiĢtir. “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinin oluĢturduğu sürgünlerin uzunluğunda 

önemli bir farklılık tespit edilememiĢtir. Ancak rakamsal olarak en iyi sonuç, 4–6°C‟de depolandıktan 

sonra sürdürülen tek gözlü kalemlerden alınmıĢtır. “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde boğum sayısı 

bakımından en iyi sonuçlar 4–6°C‟de depolandıktan sonra sürdürülen tek gözlü kalemlerden elde 

edilmiĢ (3,58 adet), bunu sırasıyla 0–2°C (2,90 adet) ve 8–10°C‟de (2,87 adet) depolandıktan sonra 

sürdürülenler izlemiĢtir.  

 

Çizelge 10. Ġncelenen üzüm çeĢitlerinin sürdürülen kalemlerinin vejetatif geliĢimine ait özellikler* 

Üzüm 

Çeşitleri 
Uygulamalar 

Sürgün 

uzunluğu 

(mm) 

Boğum sayısı 

(adet) 

Ortalama 

sürgün yaş 

ağırlığı (g) 

Ortalama 

kök yaş 

ağırlığı (g) 

Üst (tepe) 

kallüs 

gelişim 

düzeyi (0–4) 

Y
a

lo
v

a
 İ

n
ci

si
 

0–2°C 53,43 ab 2,90 ab 0,438 ab 0,074  1,00 b 

4–6°C 64,21 a 3,58 a 0,574 a 0,084  1,62 a 

8–10°C 45,91 ab 2,87 ab 0,487 a 0,071  1,16 ab 

18–20°C 31,51 b 1,82 b 0,280 b 0,073  - 

LSD 32,071 1,156 0,17 ÖD 0,502 

Y
a

lo
v

a
 

Ç
ek

ir
d

ek
si

zi
 

0–2°C 39, 00   2,60  0,513 ab 0,153  1,32 b 

4–6°C 49,10  3,19  0,646 a 0,177  2,63 a 

8–10°C 45,43  2,94  0,542 ab 0,152  3,21 a 

18–20°C 44,39  2,85  0,349 b 0,126  - 

LSD ÖD ÖD 0,202 ÖD 0,687 
ÖD: Önemli değil. *: 0,05 Düzeyinde önemli. *Elde edilen veriler 2 yıllık ortalama sonuçlardır. 

 

En yüksek ortalama sürgün yaĢ ağırlığı, “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidinde sırasıyla 4–6°C
 
(0,574 

g) ve 8–10°C‟de (0,487 g) depolanan yıllık dallardan elde edilmiĢtir. “Yalova Çekirdeksizi” üzüm 

çeĢidinde de en yüksek sürgün yaĢ ağırlığına 0,646 g ile 4–6°C‟de depolanan yıllık dallarda 

rastlanılmıĢ, bunu sırasıyla 8–10°C (0,542 g) ve 0–2°C‟de (0,513 g) depolananlar izlemiĢtir. “Yalova 

Ġncisi” ve “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢitlerinde ortalama kök yaĢ ağırlığında önemli bir farklılık 

tespit edilemezken, her iki üzüm çeĢidinde de rakamsal olarak en yüksek kök ağırlığı değerlerini       

4–6°C‟de depolandıktan sonra sürdürülen tek gözlü kalemler vermiĢtir. En iyi üst kallüs oluĢum 

düzeyi  4–6°C‟de depolanan “Yalova Ġncisi” üzüm çeĢidine ait tek gözlü kalemlerde tespit edilirken 

(1,62), “Yalova Çekirdeksizi” üzüm çeĢidinde en iyi üst kallüs geliĢim düzeyi değerlerine sırasıyla   

8–10°C (3,21) ve 4–6°C‟de (2,63) muhafaza edilen tek gözlü kalemlerde ulaĢılmıĢtır. 

 

Sonuç ve Öneriler  

Farklı süre ve sıcaklıklarda muhafaza edilen üretim materyallerinde, yıllık dal içyapısının ilk 

alım tarihinden itibaren değiĢim gösterdiği belirlenmiĢtir. AĢı kalemlerinde en iyi odunlaĢma 75–50 

gün süreyle muhafaza edilen yıllık dallarda elde edilirken, sırasıyla 4–6°C, 0–2°C ve 8–10°C‟de 

muhafaza edilen üretim materyalleri daha iyi odunlaĢmıĢ, bu sıralama sürdürülen tek gözlü 

kalemlerden elde edilen sürgün ve kök ağırlık değerlerinde de görülmüĢtür. 18–20°C‟de tutulan yıllık 

dallarda, PVC torba içinde sürmeler olması ve yedek besin maddelerinin tüketilmesi sonucunda, en 

kötü odunlaĢma ve sürgün–kök ağırlığı değerleri tespit edilmiĢtir. Bütün sonuçlar bir arada 

değerlendirildiğinde; budama döneminde (ġubat ayı sonu–Mart ayı baĢı) alınan çeĢit kalemlerinde 

yıllık dal içyapısının henüz tam olarak Ģekillenmediği anlaĢıldığından, aĢının kıĢ budamasının hemen 

ardından yapılmayarak, 4–6°C
 

sıcaklığındaki soğuk depoda en az 25 gün süreyle yapılacak 

muhafazanın ardından masabaĢı aĢı uygulamasına geçilmesinin yararlı olacağı saptanmıĢtır. 
Not: Bu makale Zir. Yük. Müh. Sema Tırpancı‟nın Yüksek Lisans tezinden derlenerek hazırlanmıĢtır.  
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Özet 

  Bu araĢtırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dardanos yerleĢkesinde yer alan Ziraat 

Fakültesi‟nin ısıtmasız cam serasında 2012–2013 yılları arasında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, „Golden Wave‟ 

frezya çeĢidinin 7–8 cm çaplı çiçek soğanları (korm), bitkisel materyal olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada, farklı 

dikim zamanları ile farklı yetiĢtirme ortamlarının frezyada yeni korm (kormel) oluĢumu ve çiçeklenme üzerine 

olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada, Çanakkale koĢullarında Ekim ayı ortasından 

baĢlayarak 15 gün aralıkla (Ekim 15, Ekim 31 ve Kasım 15) seraya korm dikimi gerçekleĢtirilmiĢtir. YetiĢtirme 

ortamı olarak toprak, kum, torf, çam kabuğu rendesi ve perlit‟in belirli oranlardaki karıĢımları kullanılmıĢtır. 

Vejetasyon sonunda meydana gelen yeni korm miktarı belirlenmiĢ, ağırlık ve çapları ölçülmüĢtür. Dikim 

zamanlarına göre baĢak uzunluğu ölçülmüĢ, çiçeklenme zamanı ile birlikte bitki baĢına düĢen baĢak ve kandil 

sayıları da tespit edilmiĢtir.  AraĢtırma sonuçlarına göre, „Golden Wave‟ frezya çeĢidinde en yüksek korm üretim 

değeri 31 Ekim‟de torf/çam kabuğu/perlit karıĢımı ile torf/kum/çam kabuğu karıĢımının olduğu ortama yapılan 

dikimlerde tespit edilmiĢtir. Benzer Ģekilde korm ağırlığı ve korm çapı bakımından en yüksek değer torf/çam 

kabuğu/perlit karıĢımında saptanmıĢtır. BaĢak ve kandil oluĢumu bakımından en düĢük değer, 15 Kasım‟da 

toprak/kum/torf karıĢımına yapılan dikimlerde tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan araĢtırmada kullanılan yetiĢtirme 

ortamlarının baĢak uzunluğu üzerinde etkili olmadığı görülmüĢtür. Torf/çam kabuğu/perlit karıĢımına 

gerçekleĢtirilen dikimlerde ise çiçeklenme bakımından düĢük oranda erkencilik sağlandığı belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Frezya,  Dikim zamanı, YetiĢtirme ortamı, Korm oluĢumu, Çiçek oluĢumu. 

 

Abstract 

The Effect of Planting Dates with Growing Mediums on Corm and Flower Production  

of „Golden Wave‟ Freesia Variety 
 This research was carried out on „Golden wave‟ freesia variety, in unheated greenhouse of Agriculture 

Faculty in Dardanos Campus of Canakkale Onsekiz Mart University, in between the years of 2012 and 2013. At 

the research, flower bulbs (corm) of „Golden wave‟ freesia variety, has got a diameter of 7–8 cm, were used as a 

plant material. In the study, it was aimed to determine the effect of  different planting dates and growing medium 

on new corm (cormel) production and flowering of „Golden vawe‟ freesia variety. At the research, corm planting 

was carried out, with starting from the middle of October, at intervals of 15 days (October 15, October 31 and 

November 15) in Çanakkale conditions. Mixtures of soil, sand, peat, pine bark and perlite were used, at certain 

ratios, as a growing media. Quantity of corms, which produced at the end of the vegetation, were determined, 

weight and diameters were measured. Spike length was measured according to planting dates, number of spike 

and florets per plant were also determined by the flowering time. According to the results, the highest value of 

corm production was recorded at mixture of peat/pine bark/perlite and peat/sand/pine bark growing mediums, 

which were planted on 31th October. Similarly the highest value in terms of corm weight and corm diameter  

was determined in peat / pine bark / perlite mixture. In terms of the formation of spike and floret, the lowest 

value was detected on 15th Novenber in soil/sand/peat mixture. Conversely it was also observed that,  the 

growing mediums used in this study has got any effect over the length of the spike. It was determined that, 

plantings on peat / pine bark / perlite mixture provides earliness at low rate in terms of flowering. 

Key Words: Freesia, Planting date, Growing medium, Corm production, Flower production. 

 

  Giriş 

 Frezya, güzel çiçekleri ve hoĢ kokusuyla iç ve dıĢ mekan tasarımlarında çok geniĢ kullanım 

alanı bulan, değerli bir süs bitkisidir. Iridaecae familyası içerisinde altı türle temsil edilen, soğanımsı 

gövde (korm)‟ye sahip bitkinin anavatanı Güney Afrika‟dır (Auman, 1980; Bird ve Brown, 2005). 

Dünyada son yıllardaki süs bitkileri üretim trendi, çoğunlukla frezya gibi soğanlı–rizomlu bitkiler 

üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Avrupa‟da kesme çiçek olarak üretilen bitkiler arasında karanfilden sonra 

frezya gelmektedir (Korkut, 1998). Hollanda 280 ha‟lık bir alanda 500 milyon adetten fazla çiçek  
üretimi ile dünya‟nın önde gelen frezya üreticisi konumundadır (Khan ve ark., 2012).  
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 Ülkemizde ise, örtü altı süs bitkisi yetiĢtiriciliği bakımından Yalova ve Sakarya‟da önemli 

miktarda frezya üretimi gerçekleĢtirilmektedir. Yalova koĢullarında bazı kesme çiçek türlerinin üretim 

dönemleri dikkate alınarak üretim maliyetleri ve karlılığının ortaya koyulduğu bir araĢtırmada, 

iĢletmede kesme çiçek türleri için hesaplanan net kar bakımından frezyanın birinci sırada yer aldığı 

ifade edilmiĢtir (Kızıloğlu ve ark., 2012). 

 Frezya, ilkbahardan baĢlayarak yaz ortasına kadar değiĢik renklerde açan, katmerli ve yalınkat 

forma sahip çiçekleri nedeniyle parterlerde, bordür bitkisi olarak ya da saksılı süs bitkisi olarak 

değerlendirilmeye elveriĢli bir bitkidir (Kwata, 1973). Aromatik özellikleri nedeniyle kokusu 

bakımından parfümeri endüstrisinde ve sanayide de kullanılmaktadır. Frezya yetiĢtiriciliğinin diğer 

önemli avantajlarından bir tanesi, üretim aĢamasında seranın kısa bir dönem için kullanılmasıdır, bu 

sebeple süs bitkisi üreticileri aynı sezon içerisinde farklı türlerin üretimini yapabilmektedir. Özellikle 

kıĢ döneminde düĢük sıcaklık isteği nedeniyle, ısıtmasız cam sera veya plastik alçak tünel altında 

frezya yetiĢtiriciliği kolaylıkla yapılabilmektedir. Bitkinin iklimsel koĢullara bağımlı olmaması, 

birbirinden çok farklı ekolojilerde üretilmesi ve süs bitkisi olarak değerlendirilmesine olanak 

sağlamıĢtır.  

 Frezya‟nın kesme çiçek olarak yetiĢtirildiği çeĢitlerde bitki boyu 50–75 cm, saksı çiçeği olarak 

yetiĢtirildiği çeĢitlerde ise ortalama bitki boyu 30–45 cm arasında değiĢmektedir. Çapları 5cm 

civarında olan frezya çiçekleri gövdenin sonunda 90
0
‟lik açıyla yer alan bir baĢağın üzerinde 

konumlanır ve her baĢakta 8–10 adet çiçek kandili yer alır (Khan ve ark., 2012).  

 Frezya, toprak isteği bakımından çok seçici olmamasına karĢın, hafif nemli topraklarda güzel 

geliĢim gösterir, diğer taraftan killi topraklarda kısa boylu ve kalın gövdeli yetiĢeceği için ekonomik 

değeri azalır. Frezya üretiminde kil, kum gibi farklı bünyelere sahip ortamlarla hazırlanan yetiĢtirme 

harçlarının, korm geliĢimi ve çiçeklenme üzerinde etkili olduğu belirtilmiĢtir (El Sayed ve ark., 2012). 

 Çanakkale‟de 2012–2013 yılları arasında sonbahar–kıĢ periyodunda ısıtmasız sera 

koĢullarında yürütülen bu araĢtırmada, frezya yetiĢtiriciliğinde en uygun korm dikim zamanın tespiti 

ile farklı yetiĢtirme ortamlarında „Golden Wave‟ frezya çeĢidinin bitkisel geliĢim performansı ve 

çiçeklenme özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

ÇalıĢmada, frezya‟nın saksı yetiĢtiriciliğine uygun, 40 cm‟ye kadar boy oluĢturabilen, sarı 

çiçekli (Freesia hybrida) „Golden Wave‟ çeĢidinin 7–8 cm çaplı çiçek soğanları (korm) bitkisel 

materyal olarak kullanılmıĢtır. 

 

Yöntem 

Bitkilerin Yetiştirilme Koşulları ve Denemenin Kurulması 

AraĢtırma, 2012–2013 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dardanos 

YerleĢkesi‟nin kuzey–güney yöneyinde bulunan, Ziraat Fakültesi‟nin 30 m
2
‟lik ısıtmasız cam 

serasında gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Frezya kormları, file çuvallar içerisinde altı gözenekli kasalara yerleĢtirilerek, Haziran 

baĢından Ağustos sonuna kadar, yaklaĢık 9 hafta süre ile sıcak (30± 1
0
C‟lik sıcaklık ve %80–85 

oransal nem) depoda muhafaza edilmiĢ, daha sonra 6 hafta süre ile serin (14 ± 1
0
C‟lik sıcaklık ve 

%90–95 oransal nem) depo koĢullarına alınmıĢtır (Gürsan ve Çelikel, 1995; Doi ve ark., 2001; Gürsan 

ve ark., 2002). Ekim ayı içerisinde depodan çıkarılan frezya kormları mantari bulaĢmalara karĢı %0,4 

Benlate çözeltisi ile ilaçlanmıĢ, kurutulmuĢ ve temizlenerek dikime hazırlanmıĢtır (Gürsan ve Çelikel, 

1995)  

ÇalıĢmada yetiĢtirme ortamı olarak toprak, kum, torf, çam kabuğu rendesi ve perlit‟in belirli 

oranlardaki karıĢımları kullanılmıĢtır. Bu ortamlar;  %50 torf+%30 toprak+%20 kum karıĢımı, %50 

torf+%30 kum+%20 çam kabuğu karıĢımı ve %50 torf+%30 çam kabuğu+%20 perlit karıĢımıdır. 

Serada hazırlanan yetiĢtirme ortamlarına, Ekim ayı ortasından baĢlayarak 15 gün aralıkla (Ekim 15, 

Ekim 31 ve Kasım 15), üç farklı tarihte korm dikimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Korm dikimi ve yetiĢtiricilik 

için 20x30x40 cm ebatlarındaki alttan drenajlı köpük kasalar kullanılmıĢtır. YetiĢtirme ortamlarındaki 

nem seviyesine bağlı olarak kasalar içerisinde yer alan frezya bitkilerinde haftada iki sefer düzenli 

olarak sulama gerçekleĢtirilmiĢtir. YetiĢtirme harcı hazırlandıktan sonra her karıĢıma standart olarak 

gübreleme yapılmıĢtır. Bitki gübresi olarak P (30kg/da) ve N (40kg/da) verilmiĢtir (Ilyas, 2007). 
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Sera İklim Verileri 

Frezya kormlarının dikiminden itibaren yetiĢtiricilik süresince sera koĢullarında meydana 

gelen sıcaklık (
0
C) ve oransal nem (%) değiĢimine ait veriler arazi tipi Datalogger (HOBO) cihazıyla 

günlük olarak kayıt edilerek takip edilmiĢ ve elde edilen veriler bilgisayara aktarılarak grafik üzerinde 

değerlendirilmiĢtir. 

 

Bitkilerde Bazı Fenolojik ve Morfolojik Parametrelerin Belirlenmesi 

AraĢtırmada materyal olarak kullanılan „Golden Wave‟ frezya çeĢidinin bitkisel geliĢimi, bazı 

fenolojik ve morfolojik parametrelere göre değerlendirilmiĢtir. Bunlar; baĢak uzunluğu, yeni oluĢan 

korm miktarı, korm ağırlığı, korm çapı, baĢak sayısı, kandil sayısı ve çiçeklenme zamanıdır. 

  

 Başak Uzunluğu (cm) 

 Bitkilerde, korm dikiminden çiçeklenmeye kadar 15 günlük arayla baĢakların uzunluğu 

ölçülmüĢ ve ortalamaları hesaplanmıĢtır. Ölçümler Ģerit metre yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 Korm Miktarı (adet/bitki) 

 ÇalıĢma sonunda yetiĢtirme ortamından sökülen bitkilerde meydana gelen yeni korm miktarı 

sayılarak, bitki baĢına düĢen ortalama korm miktarı belirlenmiĢtir. 

 

 Korm Ağırlığı (g/bitki) 

 ÇalıĢma sonunda yetiĢtirme ortamından sökülen bitkilerde meydana gelen yeni kormların 

toplam ağırlığı dijital hassas terazi yardımıyla tartılmıĢ, elde edilen değerin toplam korm sayısına 

bölünmesiyle bitki baĢına düĢen ortalama korm ağırlığı belirlenmiĢtir. 

  

 Korm Çapı (cm/bitki) 
 ÇalıĢma sonunda yetiĢtirme ortamından sökülen bitkilerde kormların çapı dijital kumpas ile 

ölçülmüĢ ve toplam korm sayısına bölünerek bitki baĢına düĢen ortalama korm çapı belirlenmiĢtir. 

 

 Başak Sayısı (adet/bitki) 

 ÇalıĢma sonunda yetiĢtirme ortamından sökülen bitkilerde meydana gelen baĢak sayıları 

belirlenerek bitki baĢına düĢen ortalama baĢak sayısı hesaplanmıĢtır. 

 

 Kandil Sayısı (adet/başak) 

 ÇalıĢma sonunda yetiĢtirme ortamından sökülen bitkilerde her baĢakta meydana gelen kandil 

sayıları belirlenerek baĢak baĢına düĢen ortalama kandil sayısı hesaplanmıĢtır. 

 

 Çiçeklenme Zamanı (gün) 

 Serada korm dikiminden itibaren bitkilerde ilk çiçeklenmenin olduğu tarihe kadar geçen gün 

sayısının ortalaması alınarak belirlenmiĢtir. 

 

 İstatistiksel Değerlendirme 

 Tesadüf parselleri deneme tertibinde faktöriyel düzen deneme desenine göre planlanan 

çalıĢma, 4 yinelemeli olarak yürütülmüĢ, her tekerrürde 5 adet korm kullanılmıĢ ve toplam 180 adet 

bitki ile çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen bulguların istatistiksel olarak 

değerlendirilmesinde MSTATC (Michigan State University, USA) paket programından 

yararlanılmıĢtır. Veriler üzerinde varyans analizi gerçekleĢtirilmiĢ ve ANOVA çoklu karĢılaĢtırma 

testi uygulanmıĢtır. Ortalamalar p=≤0,05 önem seviyesinde asgari önemli fark testi (LSD) ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Çizelgelerde birbirinden farklı harfler ile gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak 

farklı grupları ifade etmektedir. 

 

 Bulgular ve Tartışma 

 Sera İklim Verileri 

   Sera koĢullarında frezya bitkisi üzerinde gerçekleĢtirilen araĢtırmada, korm dikimlerini takiben 

ilk 2 hafta sıcaklık ortalaması 20 
0
C‟nin üzerinde seyretmiĢ, bu dönemde serada PE örtü ile gölgeleme 

yapılarak sıcaklığın 16 
0
C civarına düĢmesi sağlanmıĢtır (ġekil 1.). Sıcaklığın 3. ve 10. haftalar 
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arasında ortalama 16
0
C civarında tutulması, frezyada vejetatif geliĢim olumlu yönde etkilemiĢtir. 

Frezya yetiĢtiriciliğinde özellikle 3–4 yapraklı döneme kadar sıcaklığın 16
0
C civarında tutulmasının, 

bitki geliĢimi açısından önemli olduğu vurgulanmıĢ, bu dönem sonunda sıcaklığın bir miktar 

düĢürülerek bitkilerin 13
0
C‟de tutulması gerektiği belirtilmiĢtir (Auman, 1980; Korkut, 1998). 

Çiçeklenme bakımından kritik dönem olan 10.–16. haftalar arasında ise, ortalama sıcaklığın 12
0
C‟nin 

altında seyretmesi baĢak geliĢimi ve kandil oluĢumunu geciktirmiĢtir. Berghoef ve ark., (1986)‟da 

frezya kormlarının seraya dikiminden sonra sera koĢullarının verim ve çiçeklenme üzerinde etkili 

olduğunu, 15
0
C‟den daha yüksek sıcaklıklarda çiçek taslağı oluĢumunun geciktiğini ifade etmiĢlerdir. 

Diğer taraftan, Ekim ayında sera içerisinde %70 civarında ölçülen oransal nem, Çanakkale‟ye bu 

dönemde yağıĢ düĢmemesi ve sıcaklığın mutedil olması sebebiyle Ekim–ġubat ayları arasında 

ortalama %75 civarında seyretmiĢtir (ġekil 2.). Yaptığımız çalıĢmada sera içerisinde sulama düzeni, 

havalandırma vb. kültürel uygulamalara dikkat edilmesi, bitki geliĢimi bakımından kritik olan bu 

süreçte boĢ baĢak oluĢumu gibi problemlerin önüne geçilmesini sağlamıĢtır. Lint (1970)‟de benzer 

biçimde, kıĢ döneminde sıcaklığın yüksek seyretmesi veya nem oranının uzun süre %90 üzerinde 

kalması halinde, frezyada çiçek kandili oluĢumunun engellendiğine dikkat çekmiĢtir.  

 

 
     ġekil 1. Korm dikimi sonrası serada gerçekleĢen ortalama sıcaklık (

o
C) değerleri. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  
    ġekil 2. AraĢtırma süresince serada ölçülen ortalama oransal nem (%) değerleri. 

 

 Başak Uzunluğu  

 “Golden Wave” frezya çeĢidinde farklı dikim zamanları, baĢak uzunluğu üzerinde istatistiksel 

açıdan önemli etki gösterirken, yetiĢtirme ortamlarının etkisi ise önemli (p<0,05) bulunmamıĢtır. Buna 

göre, en yüksek baĢak uzunluğu değeri 38,79 cm ile 31 Ekim‟de gerçekleĢtirilen dikimlerden elde 

edilmiĢtir. 15 Ekim ve 15 Kasım tarihinde yapılan dikimlerde ise ortalama baĢak uzunluğu sırasıyla 

37,64 cm ve 38,10 cm olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 1.). Bu dönemde sera içi sıcaklığının yüksek 

seyretmesi sonucunda vejetatif geliĢimin yavaĢladığı düĢünülmektedir. Frezya seralarında ortalama 

10–13
 o

C sıcaklığın yetiĢtiricilik açısından baĢarılı sonuç verdiği, 17
o
C ve üzeri sıcaklıkların ise 

vejetatif geliĢimi olumsuz yönde etkilediği bildirilmiĢtir (Kwata,1973; Hertogh,1985). Frezyada baĢak 

uzunluğu bakımından elde edilen bulgular, araĢtırmacıların bulgularıyla örtüĢmektedir (Çizelge 1.).  
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Çizelge 1. Dikim zamanına göre farklı yetiĢtirme ortamlarının baĢak uzunluğu üzerine olan etkisi (cm) 
 

Dikim zamanı 

Yetiştirme Ortamı  

Dikim Zamanı Ort. Toprak /Kum/Torf Torf/Çam kabuğu/Kum Torf/Çam kabuğu/Perlit 

15 Ekim 37,42 38,02 37,48 37,64 C 

31 Ekim 38,81 38,67 38,90 38,79 A 

15 Kasım 38,04 38,14 38,12 38,10 B 

YetiĢ. Ortamı Ort. 38,09 38,28 38,17 * 

LSD (0,05) ÖD  

0,436 Yet. Ort.xDik.Zamanı 

LSD (0,05) 

ÖD 

* : p=0,05, **: p=0,01, ÖD: Önemli düzeyde değil. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  

 

 Korm Miktarı 

 „Golden Wave‟ frezya çeĢidinde meydana gelen korm miktarları bakımından, dikim 

zamanlarına göre toprak/kum/torf karıĢımı ile diğer iki ortam arasındaki farklılık istatistiksel olarak 

önemli (p<0,05) bulunmuĢtur (Çizelge 2.). Torf/çam kabuğu/perlit karıĢımında, korm miktarı diğer 

ortamlara göre artıĢ gösterirken, aynı ortamda 15 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleĢtirilen 

dikimler sonucunda elde edilen korm miktarının 15 Kasım‟da yapılan dikimlere göre daha fazla 

olduğu belirlenmiĢtir. Bitki baĢına düĢen en yüksek korm miktarı değeri ortalama 3,16 adet ile 31 

Ekim tarihinde torf/çam kabuğu/perlit karıĢımına yapılan dikimde saptanırken, en düĢük korm miktarı 

ise ortalama 1,82 adet ile 15 Kasım‟da toprak/kum/torf karıĢımında yapılan dikimde tespit edilmiĢtir 

(Çizelge 2.). Çiçeklenmede ortam sıcaklığı ve nem seviyesine bağlı olarak ana kormun dormansiye 

girmesi dolayısı ile yeni korm oluĢumunun engellendiği düĢünülmektedir. Bazı araĢtırmacılar yeni 

oluĢan frezya kormlarının derece derece artan bir ölçüde dinlenmeye girdiğini, bu anda en üst axillar 

tomurcukta yaprak farklılaĢmasının durduğunu belirtmiĢtir (Kneko ve Imanishi, 1985). AraĢtırmada 

elde edilen bulgular, “Elegance”, “Grace” ve “Pink Glow” frezya çeĢitlerinde gerçekleĢtirilen 

dikimlerde elde edilen bulgular ile benzerlik göstermektedir (Mynett ve Startek, 2000). Bunun yanı 

sıra farklı yetiĢtirme harcı ve dikim derinliği uygulanan diğer bazı kormlu bitkiler üzerinde de korm 

verimi bakımından benzer sonuçlar elde edilmiĢtir (Hagiladi ve ark, 1992; Hatamzadeh ve ark, 2012). 

 

Çizelge 2. Dikim zamanına göre farklı yetiĢtirme ortamlarının korm miktarı üzerine olan etkisi 

(adet/bitki) 
 

Dikim zamanı 

Yetiştirme Ortamı  

Dikim Zamanı Ort. Toprak /Kum/Torf Torf/Çam kabuğu/Kum Torf/Çam kabuğu/Perlit 

15 Ekim   1,91 bc 2,13 b 
 

 2,68 a
 

 2,24 

31 Ekim 1,84 c 2,97 a  3,16 a 2,66 

15 Kasım 1,82 c 2,40 b
 

 2,19 b   2,14 

YetiĢ. Ortamı Ort.  1,86 B  2,50 A  2,68 A  

ÖD LSD (0,05) 0,521 

Yet. Ort.xDik.Zamanı 

LSD (0,05) 

0,615 

 

* : p=0,05, **: p=0,01, ÖD: Önemli düzeyde değil. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  

  

 Korm Ağırlığı 

 Korm ağırlığı yönünden, farklı dikim zamanlarında yetiĢtirme ortamları arasında görülen 

farklılıklar önemli düzeyde olmuĢtur (p<0,05). Bitki baĢına düĢen ortalama en yüksek korm ağırlığı 

değeri 7,90 g ile 31 Ekim tarihinde, torf/çam kabuğu/perlit ortamına yapılan dikimlerde belirlenirken, 

en düĢük ortalama korm ağırlığı ise 6,32 g ile 15 Kasım tarihinde toprak/kum/torf ortamında tespit 

edilmiĢtir (Çizelge 3.). Ekim ayından sonra toprak/kum/torf karıĢımı ile torf/çam kabuğu/kum 

karıĢımına yapılan dikimlerde, korm ağırlıklarının belirli oranlarda azaldığı görülmektedir. Korm 

ağırlığında meydana gelen bu azalıĢta, toprak ve kumun yer aldığı yetiĢtirme ortamlarında toplam 

porozite hacmindeki azalmanın yanı sıra, her iki ortamında torf/çam kabuğu/perlit karıĢımına göre 

daha düĢük su tutma kapasitesine sahip olmasının etkili olduğu düĢünülmektedir. Toprak/kum/torf 

karıĢımı ile torf/çam kabuğu/kum karıĢımlarında korm ağırlığı bakımından meydana gelen bu azalma, 

benzer biçimde “Refracta” ve “Red Lion” frezya çeĢitlerinde kum/kil ile kum/kanalizasyon çamuru 

karıĢımlarına yapılan korm dikimlerinde de saptanmıĢtır (El Sayed ve ark., 2012).  
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Çizelge 3. Dikim zamanına göre farklı yetiĢtirme ortamlarının korm ağırlığı üzerine olan etkisi 

(g/bitki) 
 

Dikim zamanı 

Yetiştirme Ortamı  

Dikim Zamanı Ort. Toprak /Kum/Torf Torf/Çam kabuğu/Kum Torf/Çam kabuğu/Perlit 

15 Ekim    6,74 bc 6,84 b 6,93 b 6,84 

31 Ekim  6,45 c   6,62 bc 7,90 a 6,99 

15 Kasım  6,32 c 6,41 c 7,21 b 6,65 

Yetiş. Ortamı Ort.   6,50 B  6,62 B  7,35 A  

ÖD LSD (0,05) 0,376 

Yet. Ort.xDik.Zamanı 

LSD (0,05) 

0,418 

* : p=0,05, **: p=0,01, ÖD: Önemli düzeyde değil. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  

 

Korm Çapı 

Frezya ve glayöl gibi kormlu bitkilerde çiçek verimini etkileyen önemli kriterlerden birisi de, 

korm büyüklüğüdür (Kazaz ve Özzambak., 2002). “Golden Wave” frezya çeĢidi üzerinde 

gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada, korm çapı yönünden dikim zamanlarına göre yetiĢtirme ortamları 

arasında görülen farklılık istatistiksel olarak (p<0,05) önemlidir (ġekil 4.). Yeni oluĢan korm çapları 

bitki baĢına ortalama 2,74 cm ile 3,18 cm arasında değiĢmektedir (Çizelge 4.). Korm çapı bakımından, 

torf/çam kabuğu/perlit karıĢımından oluĢan yetiĢtirme ortamının, diğer iki ortama göre daha iyi sonuç 

verdiği belirlenmiĢtir. Korm çapında meydana gelen bu değiĢimlerin, ortamların farklı strüktüre sahip 

olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Torf/çam kabuğu/perlit karıĢımının diğer ortamlara 

nazaran daha gevĢek bir yapıda olması, kormun ortamdan besin ve su alımını kolaylaĢtırmaktadır. 

AraĢtırma bulgularına paralel olarak, saksılı bitki olarak yetiĢtirilen bazı frezya çeĢitlerinde (Pinnokio, 

Popey, Smarty, Suzy) kullanılan farklı yetiĢtirme ortamlarının korm büyüklüğü ve geliĢimi üzerinde 

etkili olduğu belirlenmiĢtir (Startek, 2000). Diğer taraftan “Connecticut King” zambak çeĢidinde de 

benzer bulgulara rastlanmıĢtır (Yılmaz ve Korkut, 1998). 

 

Çizelge 4. Dikim zamanına göre farklı yetiĢtirme ortamlarının korm çapı üzerine olan etkisi (cm/bitki) 
 

Dikim zamanı 

Yetiştirme Ortamı  

Dikim Zamanı Ort. Toprak /Kum/Torf Torf/Çam kabuğu/Kum Torf/Çam kabuğu/Perlit 

15 Ekim  2,74 c   2,78 bc 2,96 b 2,83 

31 Ekim  2,80 b 2,73 c 3,18 a 2,90 

15 Kasım  2,83 b 2,82 b   3,10 ab  2,91 

Yetiş. Ortamı Ort.  2,79 B  2,78 B  3,08 A  

ÖD LSD (0,05) 0,092 

Yet. Ort.xDik.Zamanı 

LSD (0,05) 

0,172 

* : p=0,05, **: p=0,01, ÖD: Önemli düzeyde değil. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  

  

 Başak Sayısı 

 Frezyada meydana gelen baĢak sayısı bakımdan (ġekil 3.) dikim zamanlarına göre yetiĢtirme 

ortamları arasındaki farklılığın istatistiksel anlamda (p<0,05) önemli olduğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 

5.). Bitki baĢına ortalama 2,68 adet ile en yüksek baĢak sayısı, torf/çam kabuğu/perlit ortamında 15 

Ekim tarihinde yapılan korm dikimlerinde elde edilirken, en düĢük baĢak sayısı ise ortalama 1,56 adet 

ile toprak/kum/torf karıĢımına 15 Ekim tarihinde yapılan dikimde saptanmıĢtır (Çizelge 5.). Bu 

bulgulara paralel olarak, siklamen bitkisi için torf, ahır gübresi, artık mantar kompostu, yaprak 

çürüntüsü, çam kabuğu, orman toprağı, perlit ve stropor gibi organik ve inorganik materyallerden 

oluĢan karıĢımların yetiĢtirme ortamı olarak denendiği bir araĢtırmada, 1 kısım torf + 1 kısım çam 

kabuğu kompostu + %10 perlit karıĢımlı yetiĢtirme ortamının, bitkide yaprak ve çiçek sayısını artırdığı 

bildirilmiĢtir (Soyergin, 2002). Benzer biçimde, Hatamzadeh ve ark., (2012)‟da Polianthes tuberosa 

gibi bazı soğanlı–yumrulu bitkilerin yetiĢtiriciliğinde küçük soğan ve toprak ağırlıklı harç 

kullanımının baĢak sayısını azalttığını, yetiĢtirme harcındaki organik ve inorganik materyallerin 

dengeli dağılımı ve çeĢitliliğine bağlı olarak baĢak sayısının artabileceğini vurgulamıĢtır. Torf/çam 

kabuğu/perlit ortamının “Golden Wave” frezya çeĢidinde baĢak sayısını artırdığı yönündeki 

bulgularımız, Soyergin ve ark. (1994)‟nın bazı saksılı süs bitkilerinde yerli torf ve kompostlanmıĢ ince 

çam kabuğu karıĢımından elde ettikleri bulguları destekler biçimdedir. 
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ġekil 3. Frezyada baĢak oluĢumu.                     ġekil 4. Kormlarda çap ölçümü. 
 

Çizelge 5. Dikim zamanına göre farklı yetiĢtirme ortamlarının baĢak sayısı üzerine olan etkisi 

(adet/bitki) 
 

Dikim zamanı 

Yetiştirme Ortamı  

Dikim Zamanı Ort. Toprak /Kum/Torf Torf/Çam kabuğu/Kum Torf/Çam kabuğu/Perlit 

15 Ekim  1,56 f 2,50 b 2,68 a 2,25 

31 Ekim  1,85 d  2,64 a   2,59 ab 2,36 

15 Kasım  1,71 e  1,85 d 2,08 c 1,88 

Yetiş. Ortamı Ort.   1,71 C 2,33 B  2,45 A  

ÖD LSD (0,05) 0,1150 

Yet. Ort.xDik.Zamanı 

LSD (0,05) 

0,1274 

* : p=0,05, **: p=0,01, ÖD: Önemli düzeyde değil. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  

 

 Kandil Sayısı 

 Kandil sayısı soğanlı bitkilerde en önemli kalite parametrelerinden bir tanesidir ( Kazaz ve 

Özzambak, 2002). „Golden Wave‟ frezya çeĢidinde meydana gelen kandil sayısı bakımından, dikim 

zamanlarına göre yetiĢtirme ortamlarının etkisi istatistiksel olarak (p<0,05) önemli bulunmuĢtur 

(Çizelge 6.). AraĢtırmada en fazla kandil sayısı, 9,16 adet/baĢak ve 8,84 adet/baĢak ile torf/çam 

kabuğu/perlit ortamında sırasıyla 15 Ekim ve 31 Ekim tarihinde yapılan dikimlerde saptanmıĢtır. 

Diğer taraftan, 15 Ekim ve 15 Kasım tarihlerinde toprak/kum/torf ortamına yapılan dikimlerde ise 

ortalama kandil sayısının (7,63 adet/baĢak ve 7,59 adet/baĢak) azaldığı görülmektedir (Çizelge 6.). 

AraĢtırma bulgularına paralel olarak, “Connecticut King” zambak çeĢidinde farklı harçların çiçek 

kalitesi üzerine etkilerinin incelendiği bir çalıĢmada, harçlardaki tarla toprağı oranı arttıkça, bitkilerde 

kandil sayısı, kandil çapı ve çiçeğin dayanım süresinde azalma olduğu ifade edilmiĢtir (Yılmaz ve 

Korkut, 1998). 

 

Çizelge 6. Dikim zamanına göre farklı yetiĢtirme ortamlarının kandil sayısı üzerine olan etkisi 

(adet/baĢak) 
 

Dikim zamanı 

Yetiştirme Ortamı  

Dikim Zamanı Ort. Toprak /Kum/Torf Torf/Çam kabuğu/Kum Torf/Çam kabuğu/Perlit 

15 Ekim 7,63 c 8,25 b 9,16 a 2,25 

31 Ekim   7,87 bc   8,70 ab 8,84 a 2,36 

15 Kasım 7,59 c 7,64 c   8,28 ab  1,88 

Yetiş. Ortamı Ort.  7,70 C  8,19 B   8,76 A  

ÖD LSD (0,05) 0,5108 

Yet. Ort.xDik.Zamanı 

LSD (0,05) 

0,5825 

* : p=0,05, **: p=0,01, ÖD: Önemli düzeyde değil. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  

 

 Çiçeklenme Zamanı 

 “Golden Wave” frezya çeĢidinde dikim zamanlarına göre farklı yetiĢtirme ortamlarının 

çiçeklenme zamanı üzerinde istatistiksel anlamda önemli (p<0,05) etkide bulunduğu belirlenmiĢtir 

(Çizelge 7.). Serada sonbahar– kıĢ döneminde gerçekleĢtirilen araĢtırmada, yetiĢtirme ortamlarının 

frezyanın çiçeklenmesi üzerine olan etkileri bakımından, torf/çam kabuğu/perlit karıĢımında, 

denemede kullanılan diğer ortamlara göre daha erken çiçeklenme olduğu belirlenmiĢtir.  



ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi   (COMU Journal of Agriculture Faculty)                        

2014: 2 (1): 67–75 
 

 

74 

 En erken çiçeklenme zamanı ortalama 80,29 gün ile 15 Ekim tarihinde torf/çam kabuğu/perlit 

ortamına yapılan korm dikimlerinde tespit edilmiĢ, öte yandan en geç çiçeklenme zamanı ise, ortalama 

85,25 gün ile toprak/kum/torf karıĢımına 15 Kasım tarihinde yapılan dikimlerde saptanmıĢtır (Çizelge 

7.). Diğer taraftan, dikim zamanı ortalama değerlerine göre 15 Ekim ile 31 Ekim tarihlerinde yapılan 

dikimler arasında çiçeklenme zamanı bakımından önemli bir farklılık meydana gelmemiĢtir. Bu 

duruma,  15 Kasım‟da dikilen kormların Mart ayı (10 –16. haftalar) içerisinde çiçeklendiği dönemde 

sera içi sıcaklık değerlerinin 10–12
0
C civarında seyretmesi ile toprak/kum/torf karıĢımında 

kormlardaki metabolik aktivite ve karbonhidrat döngüsünün daha yavaĢ gerçekleĢmesinin neden 

olduğu düĢünülmektedir. AraĢtırma bulgularımız, Berghoef ve ark., (1986) ile Startek ve ark., 

(2004)‟nın yetiĢtirme koĢullarına göre çiçeklenme zamanı bakımından frezyada elde ettikleri bulguları 

destekler nitelikte olmuĢtur. “Invitatie, Fidelio, ve Lowland Queen ” glayöl çeĢitlerinde de farklı dikim 

zamanlarına göre benzer sonuçlar elde edilmiĢtir (Özzambak ve Kazaz, 2002). 

  

Çizelge 7. Dikim zamanına göre farklı yetiĢtirme ortamlarının çiçeklenme zamanı üzerine olan etkisi 

(gün) 
 

Dikim zamanı 

Yetiştirme Ortamı  

Dikim Zamanı Ort. Toprak /Kum/Torf Torf/Çam kabuğu/Kum Torf/Çam kabuğu/Perlit 

15 Ekim 81,68 c 82,04 c 80,29 c 81,34 B 

31 Ekim 82,53 c 80,36 c 81,77 c 81,55 B 

15 Kasım 85,25 a 83,88 b 83,79 b 84,30 A 

Yetiş. Ortamı Ort. 83,15 A 82,09 B 81,95 B  

1,196 LSD (0,05) 1,048 

Yet. Ort.xDik.Zamanı 

LSD (0,05) 

1,240 

* : p=0,05, **: p=0,01, ÖD: Önemli düzeyde değil. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  

  

 Sonuç ve Öneriler 
 Çanakkale‟de ısıtmasız cam sera koĢullarında gerçekleĢtirilen araĢtırmada, farklı dikim 

zamanlarına göre, yetiĢtirme ortamlarının “Golden Wave” frezya çeĢidinin korm ve çiçek oluĢumu 

üzerinde önemli etkiye sahip olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırmada, frezya bitkisi için incelenen bitkisel 

parametrelere göre, %50 torf+%30 çam kabuğu+%20 perlit içeren yetiĢtirme ortamının diğer 

ortamlara göre daha iyi sonuç verdiği saptanmıĢtır. Buna göre, korm miktarı, ağırlık ve çapları 

bakımından en yüksek değerlerin torf/çam kabuğu/perlit karıĢımında meydana geldiği tespit edilmiĢtir. 

Bunun yanı sıra aynı parametreler açısından torf/çam kabuğu/perlit ile torf/kum/çam kabuğu 

karıĢımları benzer sonuçlar verirken, her iki ortamın da incelenen bitkisel parametreler bakımından, 

toprak/kum/torf karıĢımına göre daha üstün özellikte olduğu düĢünülmektedir. Diğer taraftan korm 

dikiminden itibaren sera içi sıcaklık değerlerinin Ekim ayı ortalarında yüksek seyretmesine karĢın, 

gölgeleme ve havalandırmayla düĢürülebilen sıcaklığın Kasım ayı ortalarına kadar ortalama 16
0
C 

civarında tutulması, frezyada baĢak oluĢumunu olumlu yönde etkilemiĢtir. YetiĢtirme ortamlarının 

baĢak uzunluğu üzerindeki etkisinin ise istatistiksel anlamda önemli olmadığı görülmüĢtür. Bunun 

yanı sıra çalıĢmada, baĢak ve kandil sayısı ile çiçeklenme zamanı bakımından, “Golden Wave” frezya 

çeĢidi için en uygun yetiĢtirme ortamının %50 torf+%30 çam kabuğu+%20 perlit karıĢımı ile %50 

torf+%30 kum+%20 çam kabuğu karıĢımının olduğu belirlenmiĢtir.  

 Çanakkale‟nin iklimsel faktörleri dikkate alındığında, Ekim ayından önce sıcaklıkların yüksek 

seyretmesi frezya‟da büyüme ve geliĢmeyi geciktirirken, Kasım ayı ortalarında yapılan dikimlerde 

sıcaklığın 15
0
C‟nin üzerinde seyretmesi baĢak oluĢumunu, çiçek taslağının oluĢtuğu dönemde 

ortalama sıcaklığın 10
0
C‟nin altına düĢmesi ise kandil oluĢumunu sınırlamaktadır. Bu bakımdan, 

“Golden Wave” frezya çeĢidi için Çanakkale koĢullarında 15 Ekim–31 Ekim arasındaki dönem, seraya 

en ideal korm dikim zamanı olarak önerilebilir.  

 Sonuç olarak, Çanakkale‟de sera koĢullarında ek ısıtma yapılmaksızın, yalnızca bazı kültürel 

tedbirler (gölgeleme, düzenli sulama, havalandırma, drenaj vb.)  alınarak, sonbahar–kıĢ periyodunda 

saksı bitkisi olarak frezya yetiĢtiriciliğinin yapılabileceği görülmektedir. Frezyanın farklı çeĢitleri ve 

farklı çiçek soğanı türleri üzerinde dikim zamanı ve ortam denemelerinin sürdürülmesi, Çanakkale 

civarında sera çiçekçiliğinin geliĢimine katkı sağlamasının yanı sıra, bölgede sebze dıĢında serada 

yetiĢtirilebilecek alternatif ürün arayıĢlarına son verilebilmesi bakımından önem taĢımaktadır. 

 
Teşekkür: Ziraat Mühendisi Burcu Bayatlıoğlu‟na çalıĢmaya verdiği katkılardan dolayı teĢekkür ederim. 
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Özet 

Bu çalıĢmada; Denizli‟nin Akköy ilçesinde arıtılmıĢ kentsel atıksu ile sulanan ve sulanmayan tarım 

alanlarındaki bazı toprak verimlilik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla alınan toprak 

örneklerinde; toprak reaksiyonu, suda eriyebilir tuz, karbonat, organik madde, toprak bünyesi, toplam azot, 

organik karbon, alınabilir fosfor ve potasyum analizleri yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre arıtılmıĢ 

atıksuya maruz kalan tarım topraklarında; toprak reaksiyonunda azalma meydana gelmiĢ, toprağın suda eriyebilir 

tuz ve karbonat miktarlarında ise artıĢlar olduğu belirlenmiĢtir. Toprak organik karbonunun arttığı ancak toplam 

azot değerlerinin azaldığı saptanmıĢtır. Organik karbon miktarının artması sonucu C/N oranı artmıĢtır. Ayrıca 

arıtılmıĢ atıksuyla sulanan alanlarda alınabilir fosfor değerlerinde de önemli artıĢlar görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Kentsel atıksu, Toprak verimliliği. 

 

Abstract 

The Investigation of Some Productivity Properties in Irrigated Lands with Waste Water 
In this study; in the town of Denizli Akköy some of the areas irrigated with sewage water were to 

determine soil properties. Soil acidity of soil samples, water–soluble salts, carbonates, organic matter, soil 

texture, total nitrogen, organic carbon, available phosphorus and potassium were analyzed. At the end of the 

study was determined that; in areas exposed to the waste water decreased soil reaction, and but water soluble 

salts and carbonate in the soil increased. Amount of organic matter Increased but the total nitrogen values 

decreased. This situation will indicate that the activity of organisms in the soil prevent by certain substances, 

which with waste water in the soil added. Increasing the amount of organic carbon and C / N ratio increased 

again and this shows that soil organisms are negative affected. In the context of phosphorus containing cleaning 

agents can be caused presence of phosphorus value. 

Key Words: Waste water, Soil fertility. 

 

Giriş 

Ülkemizin çoğu yerleĢim alanında olduğu gibi, Denizli‟nin Akköy ilçesinde de kentsel 

atıksuların büyük bir bölümü herhangi bir arıtma iĢlemine tabi tutulmaksızın tarımsal alanların 

sulanması amacıyla kullanılmaktadır. Bitki besin maddesi ve organik madde kapsamı yüksek olan bu 

suların, gübreleme maliyetinin ekonomik bir sorun olarak görüldüğü ülkemiz tarımında girdi olarak 

kullanılması ülke ekonomisi yönünden önemli görülmektedir. Dünyada birçok ülkede olduğu gibi 

ülkemizde de kuraklık nedeniyle özellikle tarımsal sulamada, iyi kaliteli suların kullanılması yerine 

alternatif su kaynaklarının devreye sokulması son derece önemlidir. Ancak kentsel atıksular; içermiĢ 

oldukları toksik maddeler, deterjanlar ve patojen mikroorganizmalar nedeniyle önemli sağlık 

sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmakta, kullanım sıklığı ve miktarına bağlı olarak toprak 

özelliklerini de önemli ölçüde etkileyebilmektedir.  

 Atıksuların alternatif su kaynaklarının en önemlilerinden olduğu, alternatif su kaynaklarının 

baĢında arıtılmıĢ suların geldiği belirtilmektedir (AĢık ve ark., 1997). Atıksuların sulamada 

kullanımının asırlardır uygulanmakta olduğu, su kaynaklarının verimli kullanımının gerektiği ve 

atıksuların günümüzde daha da önem kazandığı belirtilmektedir (Filibeli ve Yüksel, 1994).  

Sulama amaçlı atıksu kullanılması durumunda, atıksuyun tuzluluk değerleri dikkate alınarak 

kontrollü olarak kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır (Çay, 2013). Yapılan bir çalıĢmada, 

atıksuların reaksiyonunu (pH) 12 veya daha yukarı çıkaracak miktarda kireç ilave edilmesi ile 

mikroorganizmalar için uygun olmayan ortamların oluĢturulduğu, bunun sonucu olarak da arıtma 

çamurunun ayrıĢmadan kaldığı ortaya konmuĢtur (Akyarlı ve ġahin, 2005). 

Atıksularla ilgili çok sayıda araĢtırma bulunmaktadır, ancak arıtılmıĢ atıksularla ilgili 

çalıĢmalara ülkemizde sık rastlanılmamaktadır. Atıksuların arıtımına yönelik tesislerin günden güne 

arttığı ülkemizde atıksuların ve arıtılmıĢ suların en fazla kullanım alanları yine tarım alanları 
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olmaktadır. Tarım alanlarının insan besin zincirinde çok önemli olduğu ve sürdürülebilirliği 

sağlanmalıdır. Sürdürülebilir tarımsal üretimler için suyun verimli kullanılması ne kadar önemli ise 

tarım topraklarının korunması da o kadar önemlidir. Kısacası bu tür araĢtırmaların yapılması ve 

bilimsel veri üretilmesi zorunluluk haline gelmiĢtir.  

Bu kapsamda yapılan bu çalıĢmada ise Denizli ili Akköy ilçesi atıksuyu ile sulanan arazilerde 

bazı toprak verimlilik özellikleri tespit edilmiĢ ve kirlilik–verimlilik iliĢkisi sorgulanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Materyal ve Yöntem  

ÇalıĢmanın materyalini, Denizli ili Akköy ilçesi arıtma tesislerinin kanalizasyon sularının 

arıtmasından sonra elde edilen atıksu ile sulanan tarım alanlarından alınan 10 tarım toprağı ve temiz 

sulama suyu ile sulanan 1 tarım toprağı olmak üzere toplam 11 toprak örneği oluĢturmuĢtur (ġekil 1.). 

Örnekleme yapılan alanlarda mümkün olduğunca birbirine yakın ve benzer toprak özelliklerinde 

olmalarına dikkat edilmiĢtir. 

 

 

                   ġekil 1. ÇalıĢma alanının Türkiye‟deki konumu. 

 

Denizli iline ait uzun yıllar ortalaması iklim değerleri Çizelge 1.‟de;  en yüksek ve en düĢük 

iklim değerleri ise Çizelge 2.‟de verilmiĢtir. 

  

Çizelge 1. Denizli ili uzun yıllar (1954–2013) ortalama iklim değerleri (Anonim, 2014) 
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Ortalama sıcaklık (°C) 5,8 6,9 10,1 14,6 19,8 24,7 27,5 26,9 22,4 16,8 11,4 7,6 

Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) 10,5 12,0 15,8 20,7 26,3 31,3 34,4 34,3 29,9 23,7 17,3 12,1 

Ortalama en düşük sıcaklık (°C) 2,2 2,8 5,2 9,0 13,1 17,3 20,0 19,6 15,6 11,2 6,9 4,0 

Ortalama güneşlenme süresi (saat) 3,5 4,3 5,4 6,6 9,1 11,1 11,6 11,0 9,2 6,5 5,0 3,3 

Ortalama yağışlı gün sayısı 11,6 10,9 10,9 10,3 8,6 4,6 2,0 1,6 2,9 5,8 7,6 12,3 

Aylık toplam yağış miktarı ort. (kg/m
2
) 89,1 75,0 62,5 54,7 41,5 23,2 13,8 7,9 12,9 34,6 56,7 90,7 
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Çizelge 2. Denizli ili uzun yıllar en yüksek/düĢük iklim değerleri (Anonim, 2014) 

Özellikler 
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En yüksek sıcaklık (°C) 22,6 25,9 30,8 35,8 37,0 42,4 43,9 44,4 41,6 34,4 29,9 26,6 

En düşük sıcaklık (°C) –10,5 –11,4 –7,0 –2,0 2,7 7,9 12,6 11,6 6,6 –0,8 –4,5 –10,4 

 

ArıtılmıĢ atıksu ile 4 yıldır sulanan 4 tarım alanı seçilmiĢ, bunlardan ikisinde son ekilen ürün 

buğday, ikisinde ise mısır olmuĢtur. Örnekleme yapılan 3 tarım alanında ise atık su tesisi kuruluĢundan 

bu yana tesisin çıkıĢ atık suyu ile sulama yapılmakta ancak bu suya yer altından çıkarılan sulama suyu 

karıĢtırılmaktadır. Bu karıĢtırma iĢleminde üreticiler tarafından ölçüm esasına dayanmasa da 1:1 

oranına dikkat edildiği beyan edilmiĢtir. Bu tarım alanlarından birinde pamuk, diğer ikisinde ise yonca 

tarımı yapılmaktadır. Toprak örneği alınan 3 tarım alanında ise tesis kurulduğundan beri arıtılmıĢ 

atıksu ile sulama yapılmakta olup bu arazilerden birinde buğday bitkisi, diğer iki tarım alanında ise 

yonca bitkisi bulunmaktadır.  

Denemede alınan toprak örnekleri; temiz su, 4 yıl arıtma suyu, arıtma suyu ile birlikte temiz su 

ve 8 yıl arıtma suyu olmak üzere 4 ana gruba ayrılmıĢ olmaktadır.  

Toprak örnekleri araziyi temsil edecek Ģekilde 0–20 cm derinlikten alınmıĢtır (Jackson, 1962). 

Alınan örnekler gölgede hava kurusu hale getirildikten sonra 2 mm‟lik elekten elenmiĢ ve analize 

hazır hale getirilerek toprak verimliliği analizleri yapılmıĢtır (Çizelge 3.). Elde edilen veriler 

MINITAB 16.0 istatistik paket programı kullanılarak, tesadüf parselleri deneme desenine göre varyans 

analizine tabi tutulmuĢ ve aralarında önemli fark bulunan verilerin ortalamaları LSD ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

Çizelge 3. Deneme topraklarında yapılan analizler ve kullanılan metotlar  

Analiz Açıklama Metot 

Toprak reaksiyonu Toprak:Su karıĢımı (1:2,5) Grewelling ve Peech, 1960 

Toprak tuzluluğu Toprak:Su karıĢımı (1:2,5) Richards, 1954 

Karbonat Scheibler kalsimetresinde volümetrik olarak Allison ve Moodie, 1965 

Organik madde YaĢ yakma yöntemine göre belirlenmiĢtir Smith ve Weldon, 1941 

Toplam C ve N LECO elementel C–N analiz cihazı ile Kirsten, 1983 

Kum, mil, kil Organik maddesi ve kireci giderilen örneklerde Bouyoucos, 1951 

Alınabilir fosfor 0,5 M NaHCO3 (pH=8,5) ile çözeltiye alınarak Olsen ve ark., 1954 

Alınabilir 

potasyum 

1 N amonyum asetat ile ekstrakte edilerek Jackson, 1962 

 

Bulgular ve Tartışma 

Temiz su ile sulanan ve arıtılmıĢ kanalizasyon atıksularının değiĢik kombinasyonları ile 

sulanan tarım topraklarının özellikleri Çizelge 4.‟te sunulmuĢtur. 

 

Çizelge 4. Toprak özelliklerindeki sulama suyuna göre değiĢimler   

Sulama suyu pH 
EC 

(S/cm) 

CaCO3 

(%) 

OM 

(%) 

N 

(%) 

C 

(%) 
C/N 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Temiz su 8,50 A 224 BC 29 B 1,58 C 0,26 4,76 B 18,3 B 13 223 

4 Yıl atık su 8,26 AB 390 C 56 A 1,66 C 0,27 7,44 A 29,2 A 19 176 

4 Yıl atık su+temiz su 8,13 BC 869 AB 54 A 2,05 B 0,27 7,49 A 28,1 A 27 182 

8 Yıl atık su 7,95 C 1290 A 51 A 3,07 A 0,24 7,08 A 29,5 A 24 199 

LSD %1 %1 %1 %1 ÖD %1 %1 ÖD ÖD 

 

Toprak reaksiyonu değerleri arıtılmıĢ atıksularla sulama sürelerine göre değiĢiklik 

göstermektedir. Atık su ile uzun süre sulanan alanlarda toprak pH değerlerinde düĢüĢler meydana 

gelmiĢtir. Bu düĢme temiz su ile sulanan topraklarda pH=8,50 iken 4 yıl atık suyla sulanan alanlarda 
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8,26 ya düĢmüĢ, 4 yıl atık su+temiz su karıĢımı suyla sulanan alanlarda ise 8,13 e düĢmüĢtür. Arıtma 

suyu ile 8 yıl sulanan alanlarda ise pH=7,95 olmuĢtur.  

ArıtılmıĢ suya 8 yıl maruz kalan topraklarda yüksek miktarda tuzlanma görülmüĢtür. Elde 

edilen sonuçlara göre araĢtırmada ele alınan atık su ve karıĢımları, sulamada kullanılması durumunda, 

tarım topraklarında tuzlanma sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilecek potansiyeldedir. Bu 

nedenle, su sıkıntılı kurak yıllarda yada sezonlarda belirli bir süre susuzluğu giderme amacına yönelik  

olsa bile, bu suların sulamada kullanılması iyi nitelikli sularla karıĢtırılıp seyreltilmesini 

gerektirmektedir. Temiz su kaynağının yetersiz olduğu ve atık su kaynaklı suların kullanılması 

durumunda, etkin tuzluluk ve toprak bünyesine göre potansiyel tuzluluk değerleri dikkate alınarak 

kontrollü olarak kullanılması gerektiği belirtilmektedir (Çay, 2013). 

ArıtılmıĢ atıksu ile sulanan alanlardaki toprakların kireç miktarlarının, temiz su ile sulanan 

alanların kireç değerlerinden yaklaĢık 2 misli fazla olduğu görülmektedir. Arıtma sularının sulamada 

kullanıldığı Akköy çalıĢma bölgesi topraklarında kirecin fazla çıkması kanalizasyon sularının 

arıtılması iĢleminde mikrobiyal dezenfeksiyon amacıyla aĢırı kireç kullanımından kaynaklanabilir. 

Kireç çamurun suyunu verme özelliklerini geliĢtirmek için kullanıldığı gibi çamur stabilizasyonu 

amacıyla da kullanılmaktadır. Bu yöntemde çamurun reaksiyonunu 12 veya daha yukarı çıkaracak 

miktarda kireç ilave edildiği, oluĢan yüksek reaksiyonun mikroorganizmalar için uygun olmayan 

ortam oluĢturduğu ve bunun sonucu olarak da çamurun biyolojik ayrıĢmasının durduğu, kokunun 

kaybolduğu ve sağlık risklerinin oluĢmadığı belirtilmektedir (Akyarlı ve ġahin, 2005). 

Toprakların uzun süre atık su ile sulanmıĢ olanlarında organik maddenin yükseldiği 

görülmektedir. Atıksularla sulama miktarlarına ve dozlara paralel olarak organik madde miktarları 

artıĢ göstermiĢtir. Bu değerler sırası ile %1,58; 1,66; 2,05 ve 3,07 dir. Atık suların bol miktarda 

organik madde içermesi nedeniyle bu sonuca ulaĢılmasının normal olduğu belirtilmektedir (Kırımhan 

ve ark.,1982).  

Arazideki temiz su ile sulanan toprakta kireç miktarı %29 çıkarken kanalizasyon atıksuyuna 

maruz kalmıĢ topraklarda yaklaĢık iki kat daha fazla çıkmıĢtır. Topraklarda fazla kireç toprakların 

agregatlaĢmasını (kümelenerek çökmesi) sağlamıĢ, toprakların bünye analizleri kireç giderildikten 

sonra yapılmak zorunda kalınmıĢtır. Toprak örneklerinde; “Tın” (3 adet), “Killitın” (3 adet), “Kil” (2 

adet) ve birer adet “Kumlutın”, “Millikillitın”, “Millitın” bünyeler tespit edilmiĢtir 

Toprakların azot değerlerinin sulama suyu tiplerine bağlı olarak fazla değiĢmediği, istatiksel 

olarak bu değiĢimler arasında bir fark bulunmadığı görülmektedir.   

Atık su ile sulanan alanlarda organik karbon miktarlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

farkın nedeninin evsel atıklardaki yüksek karbon miktarlarından kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

En düĢük C/N değerinin temiz su ile sulanan alanda olması da bu durumu desteklemektedir. 

C/N oranın artması; sulanan alanlarda azot yönünden değil, sulamayla artan karbon miktarlarından 

kaynaklandığının göstergesidir.  

Bu tür atık sularla sulanan topraklara doğal organik madde karbonundan baĢka karbon 

bileĢiklerinin de ilave edildiği düĢünülebilir. Ayrıca yaĢam koĢulları değiĢen toprak organizmalarının 

özellikle de mikroorganizmaların faaliyetlerinin azalması sonucu arıtma sularının toprakların C 

değerini göreceli olarak yükseltebileceği fikrini de sorgulamak gerekmektedir. 

Arıtma atıksuyu ile sulanan alanlarda fosfor miktarlarında artma görülmüĢ, ancak istatistiksel 

olarak fark saptanmamıĢtır. Day ve Tucker (1977) atık su kullanımı ile gübre kullanımına gerek 

kalmayacak Ģekilde toprakların fosfor içerdiğini belirtmiĢlerdir (Çay, 2013).  

Ġncelenen toprak örneklerinin tamamında potasyum yeterli düzeyde bulunmaktadır (Sillanpӓӓ, 

1990). Potasyum bakımından örnek alınan alanlar arasında istatistiksel bir farklılık görülmemiĢtir. 

Atıksu ile sulanan alanlarda potasyum miktarının sulama süresi ile orantılı olarak yükselme 

görülmektedir. Temiz su ile sulanan toprakta yüksek değerde potasyum tespit edilmesinin tarla 

sahibinin son toprak iĢleme hazırlığı sırasında yaptığı gübreleme ile ilgili olduğu düĢünülmektedir.  

 

Sonuçlar 

Bu çalıĢmada; Denizli‟nin Akköy ilçesinde arıtılmıĢ kanalizasyon atıksuyu ile sulanan 

alanlarda toprak verimlilik özelliklerindeki değiĢimlerin saptanması amacına yönelik 11 tarım 

toprağından verimlilik amaçlı toprak örnekleri alınmıĢtır. Alınan toprak örnekleri sulama suyu tipi ve 

sulama sürelerine göre gruplandırılmıĢtır (Çizelge 4.).  

Toprak örneklerinde verimlilik parametreleri olan toprak reaksiyonu, suda eriyebilir tuz, 
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karbonat, organik madde, toprak bünyesi,  toplam azot, organik karbon, alınabilir fosfor ve potasyum 

analizleri yapılmıĢ, ek olarak C/N oranları incelenmiĢtir. 

Atık suya maruz kalan alanlarda toprak reaksiyonunda azalma meydana gelmiĢ, topraktaki 

suda eriyebilir tuz ve karbonat miktarlarında artıĢlar görülmüĢtür. Bu durum; toprakların tamamı aynı 

büyük toprak grubunda olmasına rağmen arıtma suyu ile sulanan toprağa kendi oluĢumundan 

kaynaklanmayan kireç ilavesinin olduğunu göstermektedir. Kireç miktarının arttığı doğal topraklarda 

toprak reaksiyonunun da artması beklenir ancak bu tarım arazilerinde tersi bir durum olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Bu duruma göre aĢırı kireçli arıtma suları ile sulanan alanlarda toprak yapısına 

müdahale edildiği ve toprakta tamponlama dengesinin bozulduğu sonucuna varılabilir. 

ArıtılmıĢ atıksuların kullanılması ile toprakta organik madde miktarı artarken yanısıra organik 

karbon da artmıĢ, ancak topraklarda toplam azot değerlerinde düĢme tespit edilmiĢtir. Toprakta 

organik madde miktarlarının artıp toplam azot miktarının azalması topraktaki mikroorganizma 

faaliyetlerini engelleyecek bazı maddelerin toprağa atıksularla ilave edildiğinin göstergesi olarak 

düĢünülebilir. Organik madde parçalanma ve ayrıĢmasının azalması, ortamda parçalanması zor karbon 

bileĢiklerinin birikmiĢ olma ihtimalini artırmıĢtır. Organik karbon miktarının artması ile C/N oranının 

artması da toprak organizmalarının olumsuz etkilendiğinin bir baĢka göstergesi olarak düĢünülebilir. 

Atık suyun kullanılması incelenen toprakların alınabilir fosfor değerlerinde artıĢlara sebep 

olmuĢtur, fosforun artması atık suların içeriğinde fosfor içeren maddelerin bulunduğunu 

göstermektedir. Potasyumca tüm topraklar yeterli olup, sulama süresi ve tipine dayalı olarak 

istatiktiksel bir fark belirlenememiĢtir. 

Sonuç olarak tarımsal amaçlı sulamalarda kullanılan atık suların beklenen yarardan çok zarar 

getirmesi mümkündür. Bu tür suların sulama suyu olarak kullanılmadan önce sulama suyu 

özelliklerine sahip olup olmadığı analiz edilmelidir. Aksi takdirde denetimsiz kullanılacak olan 

arıtılmıĢ veya arıtılmamıĢ kanalizasyon sularının toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı 

üzerinde geri dönüĢümsüz zararlara neden olabileceği göz ardı edilmemelidir. 
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Özet 

Zeytin Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaklaĢık 850. 000 hektarlık alanda 

yetiĢtiriciliği yapılan önemli bir meyve türüdür. Zeytin üretimde Zeytin sineği (Bactrocera oleae Gmel, Diptera: 

Tephritidae) ile mücadele büyük önem taĢımaktadır. Mücadele yapılmayan ağaçlarda  %60‟a varan kayıplar söz 

konusu olmaktadır. Zeytin sineğini baskı altına almak için değiĢik uygulamaların birlikte yapılması mücadelenin 

baĢarısında önemli rol oynamaktadır. Bu çalıĢmada Zeytin sineğinin popülasyon geliĢmesi ve mücadelesinde 

toprak iĢlemenin etkisi incelenmiĢtir. ÇalıĢma 2010 ve 2011 yılında Çanakkale ili Merkez (Eren köyü), Ezine 

(Mecidiye ve Gökçebayır köyü) ve Ayvacık (Kozlu köyü) ilçelerinde her biri 10–15 dekar büyüklüğünde olan ve 

toprak iĢleme yapılmayan ve yapılan üretici bahçelerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Toprak iĢlemenin etkisinin 

belirlenmesinde feromon tuzaklarına yakalanan ergin zeytin sineği sayısı ve hasat döneminde bulaĢık meyve 

sayısını dikkate alınmıĢtır. Bu amaçla her parselde bir adet olmak üzere zeytin ağaçlarına asılan feromon 

tuzakları haftada bir kez periyodik olarak kontrol edilmiĢ ve tuzaklara yakalanan erginler kaydedilmiĢtir. Hasat 

döneminde ağaç altına düĢen ve ağaç üstünden alınan meyve örnekleri incelenmiĢ ve bulaĢık meyve oranı 

belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre Zeytin sineğinin ağustos ayı baĢından itibaren uçmaya baĢladığı ve 

uçuĢun aralık ayı ortasına kadar devam ettiği ve en yüksek popülasyon yoğunluğuna ise ekim ayında ulaĢtığı 

tespit edilmiĢtir. Ġlk ergin uçuĢ periyodunda toprak iĢlenmeyen parsellerde tuzaklara yüksek sayıda ergin 

yakalanmıĢtır. Ġlerleyen dönemlerde ergin sayısı birbirine yaklaĢmasına rağmen toprak iĢlenmeyen tüm parselde 

ergin sayısı yüksek çıkmıĢtır. Ancak bu sonuç bulaĢık meyve oranına yansımamıĢtır. Ön çalıĢma niteliğindeki bu 

araĢtırmanın zararlı ile entegre mücadeledeki önemi nedeniyle ayrıntılı olarak ele alınması yararlı olacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Zeytin, Toprak iĢleme, Zeytin sineği, Bactrocera oleae.  

 

Abstract 

The Effect of Tillage on Population Density of Olive Fruit Fly (Bactrocera oleae Gmelin, 

1790, Diptera:Tephritidae) in Çanakkale Province 
In our country, which is under the influence of Mediterranean climate, olive is produced on 850.000 

hectare area in Aegean, Marmara, Mediterranean and Southeast Anatolia regions. The control of olive fruit fly 

(Bactrocera oleae Gmel, Diptera:Tephritidae) is important in olive production. In the case of uncontrolled pest, 

60% damage on yield is possible. Effect of integration of different control methods is important for the success 

of putting the pest under pressure. In this study, the effect of soil tillage on olive fruit fly population development 

and control is examined. The study was conducted on farmer owned 10–15 da sized olive orchards, with soil 

tillage and no–tillage conditions, in Çanakkale provincial center (Eren village), Ezine (Mecidiye village and 

Gökçebayır village) and Ayvacık (Kozlu village) in 2010 and 2011. The effect of soil tillage was tested by the 

number of adult olive fruit flies captured on pheromone traps and by the number infected olive fruits examined 

during harvest. In every orchard, 1 pheromone trap was placed on an olive tree and controlled once a week 

periodically. The number of captured adults was recorded. Olive fruit fly infection rate was calculated by 

counting the infected olive fruits under and on the trees during olive harvest. According to the results olive fruit 

fly adults has started flight from the beginning of August to mid–December and the highest population density 

was reached in October. In the first adult flight period, a high number of adults were captured in the traps in no–

tillage orchards. The number of adults was found to be high in no–tillage orchards, even though the number of 

adults got closer in further periods. However this result was not reflected on infected olive fruit rates. It would be 

important to approach this research in more detail because of its importance in integrated control of the pest. 

Key Words: Çanakkale, Olive, Soil tillage, Olive fruit fly, Bactrocera oleae.  

 

Giriş 

Dünyada toplam zeytin yetiĢtirilen alanların %98‟i Akdeniz‟e kıyı olan ülkelerde yer 

almaktadır (Montiel ve Jones, 2002). Zeytin üretiminin %36,4'ü Ġspanya, %18,2‟si Ġtalya, %11,5'i 

Yunanistan, %7,4'ü Türkiye, %5,2‟s'i Tunus ve %4,1'i Fas tarafından sağlanmaktadır (ÖzıĢık ve 
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Öztürk, 2012). Ülkemizde zeytin üretim alanlarının büyük bir kısmı Ege Bölgesi‟nde yer almaktadır. 

Marmara Bölgesi ise toplam zeytin varlığının yaklaĢık %18‟sine sahiptir. Toplam ağaç sayısının 

%12,75‟i Çanakkale ilinde yer almaktadır (Anonim, 2012). Mevcut zeytin alanın %35,28‟si Ayvacık 

ve %36,29‟ü ise Ezine ilçesinde geriye kalanı ise Çan ve Yenice ilçeleri dıĢındaki diğer alanlara 

dağılmıĢtır (Kaleci, 2012).  

Zeytin üretiminde önemli sorunların baĢında hasat maliyeti ve Zeytin sineği (Batrocera oleae 

Gmelin, Diptera: Tephritidae,) ile mücadele gelmektedir. Zeytin sineği zararı nedeniyle; meyvelerde 

çürüme, dökülme ve vuruk meyvelerden elde edilen yağın asitlik derecesinin yükselmesi nedeniyle de 

yağın kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Çanakkale ilinde zararlıyla mücadele yapılmadığı zaman 

meyvelerde %60‟a varan bulaĢma tespit edilmiĢtir (Anonim, 2008). Ġzmir Torbalı ve Urla‟da yapılan 

bir çalıĢmada, 1 kg meyvede Zeytin sineği nedeniyle 96.60 g ürün kaybının oluĢtuğu bildirilmiĢtir 

(Çakıcı ve Kaya, 1982). Meyve dökümlerinin ise Zeytin sineği nedeniyle çeĢitlere bağlı olarak 2,5–3,3 

kat arttığı belirtilmiĢtir (Michelakis ve Neuenschwander, 1983). Portekiz de yapılan bir çalıĢmada ise 

Zeytin sineği nedeniyle ürün kaybının %15,30 olduğunu ve yere dökülen meyvelerde ise ağırlık 

kaybının %55‟e ulaĢtığı tespit edilmiĢtir (Patanita ve Mexia, 1993). Ege Bölgesi'nde yapılan bir 

çalıĢmada ise zararlı ile mücadele yapılmadığı durumlarda zarar oranının %25–100‟ü arasında olduğu 

belirlenmiĢtir (Aysu, 1961). 

Zeytin sineği ile mücadelede, ağırlıklı olarak kimyasal bileĢikler kullanılmaktadır. Ancak 

çevrede yarattığı olumsuz etkileri yanı sıra kalıntı problemi nedeniyle de diğer mücadele 

yöntemlerinin kullanımı önem kazanmıĢtır (Heim, 1985). Zararlı ile mücadeleyi kolaylaĢtırmak 

amacıyla, biyoteknik yöntemlerden tuzak ve feromon kullanımı yaygınlaĢmıĢ ve bazı durumlarda 

kimyasal bileĢiklerle kombine edilmiĢtir. Bento ve ark. (2004), Portekiz‟de eco–tarp ile Zeytin 

sineğinin eylül ayına kadar baskı altına alındığını, ancak daha sonraki dönemlerde ise yetersiz 

kaldığını ve erken hasatla bu uygulamanın desteklenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Diğer taraftan 

toprağın iĢlemesiyle 3–5 cm toprak derinliğinde kıĢı geçiren pupalardan Zeytin sineği ergin çıkıĢının 

büyük oranda engellendiği bilinmektedir (Arambourg, 1986).  

Zeytin sineği ile mücadelede ergin uçuĢ mesafesi göz önüne alındığında, bireysel uygulamalar 

yerine, genel kabul gören biyoteknik ve kültürel iĢlemlerin kullanımı önem taĢımaktadır. Bu 

çalıĢmada, Zeytin sineğinin uçuĢ periyodu ve zararlının popülasyon yoğunluğu üzerine toprak 

iĢlemenin etkisi incelenmiĢtir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalıĢma 2010 ve 2011 yıllarında Çanakkale ili zeytin üretim alanlarının yoğunluğu esas 

alınarak Merkez (Eren köyü), Ezine (Mecidiye ve Gökçebayır köyü) ve Ayvacık ilçesinde (Kozlu 

köyü) yağlık zeytin çeĢidi ile tesis edilmiĢ farklı yaĢlardaki birer adet üretici bahçesinde 

yürütülmüĢtür. ÇalıĢmanın ilk yılında, Zeytin sineğinin ergin uçuĢunu belirlemek amacıyla örnekleme 

kültivatörle 2 kez toprak iĢlemenin yüzeysel olarak yapıldığı bahçelerde yapılmıĢtır (ġekil 1a.). Ġkinci 

yıl, Eren köyü, Mecidiye köyü ve Gökçebayır‟da 5 yıl ve daha uzun süredir toprak iĢlemenin 

yapılmadığı ve mevcut bahçelere en az 500 metre mesafede yer alan birer üretici bahçesi denemeye 

dâhil edilmiĢtir (ġekil 1b.). ÇalıĢmanın yürütüldüğü bahçelerde herhangi bir ilaçlama yapılmamıĢtır. 

Diğer kültürel iĢlemler yöre uygulamalarıyla benzer tutulmuĢtur. Örnekleme bahçelerinde birer adet 

zeytin ağacının yerden 1,5 metre yükseklikteki bir dalına rüzgarın hakim yönü esas alınarak KAPAR, 

Sarı YapıĢkan Tuzak (SYT) ve Zeytin sineği feromon kapsülü kombine edilmiĢ tuzaklar haziran 

ayında asılmıĢtır (ġekil 2.). 

Tuzaklar, haftalık kontrol edilmiĢ, tuzağa yakalanan Zeytin sineği erginleri kaydedilmiĢ ve bir 

sonraki sayımlar için temiz bırakılmıĢtır. Feromon kapsülü 4–5 hafta arayla ve aĢırı kirlenen yapıĢkan 

levhalar ise yenileriyle değiĢtirilmiĢtir. Sayımlar sonucunda elde edilen bulgular iklim verileri ile 

iliĢkilendirilmiĢtir.  

Ayrıca, çalıĢmanın ikinci yılında hasada yakın dönemde Eren köyü ve Mecidiye köyü deki her 

iki uygulamanın yapıldığı bahçelerde ağaç üzerinde ve altında 3 farklı zamanda meyve örnekleri 

alınarak incelenmek üzere laboratuvara getirilmiĢtir. Ġncelenen meyvelerin Zeytin sineği larvalarıyla 

bulaĢık olup olmadığı kaydedilmiĢ ve ortalamaları alınarak değerlendirilmiĢtir 
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ġekil 1. AraĢtırmanın yürütüldüğü toprak iĢlenmiĢ (a) ve iĢlenmemiĢ (b) zeytin bahçeleri. 

 

 
                         ġekil 2. Zeytin sineği, (Bactrocera oleae)‟nin feromon tuzağı. 

 
Bulgular ve Tartışma 

Merkez ilçede (Erenköy) yapılan çalışmalar 

Merkez ilçe, Eren köydeki zeytin bahçesinde Zeytin sineğinin 2010 ve 2011 yılındaki ergin 

uçuĢu ġekil 3‟de verilmiĢtir. Ġlk yıl ergin uçuĢu eylül ayı sonundaki yağmurdan (14,4 mm) sonra 

tuzaklara yüksek sayıda erginin yakalanmasıyla baĢlamıĢ ve 17.10.2010 tarihinde (200 ergin/tuzak) 

tepe noktasına ulaĢmıĢtır. Kasım ayı baĢında azalan ergin uçuĢu daha sonraki tarihlerde tekrar artmıĢ 

ve 04.12.2010 tarihinde (116 ergin/tuzak) ikinci tepe noktası meydana gelmiĢtir. Daha sonra devam 

eden yağmurun da etkisiyle ergin uçuĢu sona ermiĢtir.  

ÇalıĢmanın yürütüldüğü ikinci yılda ise toprak iĢlemenin yapıldığı bahçede 10.08.2010 

tarihinde tuzaklara 4 ergin yakalanarak baĢlamıĢtır. Toprak iĢlemenin yapılmadığı bahçede ise bir 

hafta sonra tuzağa bir ergin yakalanmıĢtır. Daha sonraki tarihlerde her iki uygulamada ergin uçuĢu 

devam etmiĢ olup, 17.09.2010 tarihinde toprak iĢlenmiĢ parselde tuzak baĢına 47 ergin diğer 

uygulamada ise 92 ergin yakalanarak ilk tepe noktası oluĢmuĢtur. Zeytin sineğinin 2. uçuĢ 

periyodunda ise toprak iĢlenmiĢ parseldeki tuzaklara yakalanan ergin sayısında, diğer uygulamaya 

göre kısmen de olsa bir artıĢ görülmüĢ ve ergin uçuĢu 19.11.2011 tarihinde sona ermiĢtir. Örnekleme 

süresince toprak iĢlenmiĢ parseldeki tuzağa toplam 216 ve diğer uygulamada ise 280 ergin 

yakalanmıĢtır. ġekil 3.‟te de görüldüğü üzere ilk uçuĢ döneminde toprak iĢlenmemiĢ parselde ergin 

sayısı diğerine göre yüksek çıkmıĢtır. Daha sonra her iki uygulamada tuzaklara birbirine yakın 

sayılarda ergin yakalanmıĢtır. Yıllar karĢılaĢtırıldığında 2010 yılında tuzaklara yakalanan ergin sayısı 

2011 yılına göre yüksek çıkmıĢtır.  Bu durumun, her iki yılda mevsim sonunda görülen sıcaklık farkı, 

yağıĢ ve zeytinin var yılı olmasıyla iliĢkili olduğu kanısına varılmıĢtır. 

a b 



ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi   (COMU Journal of Agriculture Faculty)                        

2014: 2 (1): 83–90 
 

 

86 

           

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 3. Çanakkale ili Merkez ilçede (Eren köy) 2010 ve 2011 yıllarında Bactrocera oleae‟nın ergin popülasyon 

yoğunluğu ve iklim değerleriyle iliĢkisi. 

 
 ÇalıĢmanın 2. yılında her iki uygulamada hasat döneminde bulaĢık meyve oranı incelenmiĢ ve 

sonuçlar Çizelge 1.‟de verilmiĢtir. Ağaçların altına düĢen zeytin meyvelerindeki bulaĢıklık oranı 

benzer çıkmıĢtır. Ancak, toprak iĢlenmiĢ parselde ağaçlar üzerindeki bulaĢma oranı diğerine göre 

yüksek çıkmıĢtır. Zeytin meyvelerindeki bulaĢma ile tuzaklara 2. uçuĢ döneminde yakalanan ergin 

sayısı ile paralellik göstermiĢtir. 

 

Çizelge 1. Erenköy‟de 2011 yılında Bactrocera oleae‟nın meyvedeki bulaĢma oranı (%) 

Eren köy 

Toprak işlenmemiş Toprak işlenmiş 

Sağlam (%) Bulaşık (%) Sağlam (%) Bulaşık (%) 

Ağaç altı 10 90 10  90 

Ağaç üstü 89 11 79 21 

Toplam 75 25 58 42 

 

Ezine ilçesinde yapılan çalışmalar  

Ezine ilçesi, Mecidiye köyündeki deneme bahçesinde 2010 ve 2011 yılında feromon tuzağına 

yakalanan Zeytin sineği ergin sayısı ve iklim değerleriyle iliĢkisi ġekil 4.‟te verilmiĢtir. Zeytin sineği 

ergin uçuĢu 03.10.2010 tarihinde (33 ergin/tuzak) baĢlamıĢ olup, 24.10.2010 tarihinde tuzak baĢına 

yakalanan ergin sayısı 47 bireye ulaĢmıĢtır. Uzun süreli yağıĢların devam ettiği bu dönemde tuzağa 

yakalanan ergin sayısı azalmıĢ ve aralık ayının 2. haftasında son bulmuĢtur. Zeytin meyvelerinin %80–

90‟nın siyahlaĢmaya baĢladığı bu parselde 20.11.2010 tarihinde hasat tamamlanmıĢtır. Ancak, günlük 

sıcaklıklara bağlı olarak ergin uçuĢu devam etmiĢtir.  

AraĢtırmanın ikinci yılında ise toprak iĢlenmiĢ ve iĢlenmemiĢ zeytin bahçelerindeki feromon 

tuzaklarına ilk erginler 02.08.2011 tarihinde yakalanmıĢtır. Ġlk tepe noktası 24.09.2011 tarihinde 

toprak iĢlenmemiĢ parselde 111 adet ve diğer uygulamada ise 91 adet erginle gerçekleĢmiĢtir. Ergin 

uçuĢu toprak iĢlenmiĢ parselde 21.10.2011 tarihinde diğerinde ise bir hafta sonra gerçekleĢmiĢtir. 

Mecidiye köyünde tuzaklarda toprak iĢlenmemiĢ bahçede toplam 415 ergin ve toprak iĢlenmiĢ 

parselde ise 224 ergin sayılmıĢtır. Yağmurdan sonra Eylül ayı baĢından itibaren ergin uçuĢu artmıĢtır. 

Ġlk ergin uçuĢ döneminde toprak iĢlemenin yapılmadığı parselde tuzaklara yakalanan ergin sayısı daha 

yüksek çıkmıĢtır.  
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          ġekil 4. Ezine ilçesinde (Mecidiye köyü) zeytin bahçesinde 2010 ve 2011 yılında Bactrocera oleae‟nın ergin 

popülasyon yoğunluğu ve iklim değerleriyle iliĢkisi. 

 

Diğer taraftan, Mecidiye köyünde 2011 yılında meyvelerin zararlı larvaları ile bulaĢma 

oranları benzer çıkmıĢtır (Çizelge 2.).  

 
Çizelge 2. Mecidiye köyde  2011 yılında Bactrocera oleae‟nın meyvedeki bulaĢma oranı (%) 

Mecidiye köy 

Toprak işlenmemiş Toprak işlenmiş 

Sağlam (%) Bulaşık (%) Sağlam (%) Bulaşık (%) 

Ağaç altı 46 54 39 61 

Ağaç üstü 97 03 98 02 

Toplam 67 23 89 11 

 
 Ezine ilçesi Gökçebayır köyünde 2010 ve 2011 yılında tuzaklara yakalanan Zeytin sineği ergin 

sayısı ġekil 5.‟te verilmiĢtir. ÇalıĢmanın ilk yılında ekim ayı baĢından itibaren erginler tuzaklara 

yakalanmıĢ olup, kısa süre sonra (60 ergin/tuzak) en yüksek değere ulaĢılmıĢtır. Ġlerleyen dönemlerde 

ergin uçuĢu devam etmiĢ ve aralık ayının 2. haftasında son bulmuĢtur. Özellikle kasım ayında devam 

eden yağmurlar nedeniyle tuzaklara yakalanan ergin sayısı düĢük düzeyde kalmıĢtır. 2011 yılında ise 

feromon tuzaklarına ilk erginler ağustos ayı ortasında yakalanmıĢtır. Ergin sayısı ekim ayının ilk 

haftasında tepe noktasına ulaĢmıĢ ve kasım ayı baĢına kadar ergin uçuĢu devam etmiĢtir. Ancak, bu 

dönemde de devam eden yağmurlar nedeniyle tuzaklara yakalanan ergin sayısı azalmıĢ ve aralık ayı 

baĢında ergin uçuĢu sona ermiĢtir. Örnekleme süresince toprak iĢlemenin yapıldığı parselde 169 ve 

diğerinde ise 217 ergin sayılmıĢtır. 

Ezine ilçesi Gökçebayır köyündeki zeytin bahçelerinde iki farklı tarihte meyve örneği alınmıĢ 

ve her iki uygulamada da zarar gören meyve sayısı benzer bulunmuĢtur.  
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ġekil 5. Ezine ilçesindeki (Gökçebayır köyü) zeytin bahçesinde 2010 ve 2011 yılında Bactrocera oleae‟nın ergin 

popülasyon yoğunluğu ve iklim değerleriyle iliĢkisi. 

 

Ayvacık ilçesinde yapılan çalışmalar 

Ayvacık ilçesi Kozlu köyünde inceleme yapılan zeytin bahçesinde 2010 ve 2011 yılında 

tuzaklara yakalanan ergin sayısı ġekil 6.‟da verilmiĢtir. 2010 yılında ilk ergin uçuĢu eylül ayı sonunda 

baĢlamıĢ ve ekim ayı boyunca yüksek sayıda ergin tuzaklara yakalanmıĢ ve aralık ayı baĢında son 

bulmuĢtur. Bu süre boyunca 534 ergin sayılmıĢtır. Tuzaklara yakalanan ergin sayısının tedricen 

azalmasında bu dönemde aralıksız devam eden yağmurlar etkili olmuĢtur. Montiel ve Jones (2002) 

tuzaklara yakalanan Zeytin sineği erginlerindeki bu azalmayı yağmura bağlamıĢtır.  

ÇalıĢmanın ikinci yılında ise ilk ergin uçuĢu ekim ayı baĢından itibaren görülmüĢ ve kasım ayı 

baĢında tepe noktası oluĢturmuĢ ve kasım ayı ortalarında ergin çıkıĢı sona ermiĢtir. Önceki yıldan 

farklı olarak ergin uçuĢu mevsim sonuna doğru gerçekleĢmiĢtir. Örnekleme süresince toplam 120 

ergin sayılmıĢtır.  

Her iki yılın sonuçları göz önüne alındığında bahçelere ve yıllara göre değiĢmekle birlikte ilk 

ergin uçuĢunun 2 Ağustos‟ta baĢladığını ekim ve kasım aylarında en yüksek seviyeye ulaĢtığını ve 

aralık ayının 2. haftasında son bulduğu görülmüĢtür. Bu süre içinde birbirinden kesin hatlarla 

ayrılmamasına karĢın 2 uçuĢ döneminin gerçekleĢtiği söylenebilir. Kumral ve ark. (2008) Bursa‟da 

yaptıkları bir çalıĢmada Zeytin sineği ergin uçuĢunun 8 Ağustos‟ta baĢladığını ve ergin popülasyonun 

eylül– kasım aylarında en yüksek seviyeye ulaĢtığını bildirmiĢtir. Topuz ve DurmuĢoğlu (2012) ergin 

uçuĢunun temmuz ayından itibaren bahçelere göre farklı tarihlerde gerçekleĢtiğini ekim ve kasım 

aylarında en yüksek sayıya ulaĢtığını tespit etmiĢtir. Ġtalya‟da Zeytin sineğinin yüksek sıcaklık ve 

düĢük nemden olumsuz etkilendiği ergin uçuĢunun ağustos ayı ortalarından aralık baĢına kadar devam 

ettiği bildirilmiĢtir (Pitzalis, 1984). Yine Portekiz‟de yapılan bir çalıĢmada benzer sonuçlar elde 

edilmiĢtir (Sabreiro, 1987). Ayrıca bu çalıĢmada dikkati çeken diğer bir nokta yaz sonunda ergin 

sayısında görülen ani artıĢtır. Michelakis ve Neuenschwander (1984), eylül ve ekim aylarında ergin 

sayısındaki artıĢı bu dönemde yağıĢlardan sonra uygun toprak nemi nedeniyle ergin çıkıĢının artması 

ve belli bir olgunluğa ulaĢan meyvelerin diĢilerin yumurtlamasını teĢvik etmesine bağlamıĢtır. 

Michelakis (1987) bu durumu topraktaki pupalardan Zeytin sineğinin ergin çıkıĢı için uygun ortamın 

oluĢması Ģeklinde açıklamıĢtır.  

Diğer taraftan ilk ergin uçuĢ tarihleri benzer olmasına karĢın, toprak iĢlenmemiĢ parsellerde 

tuzaklara daha fazla Zeytin sineği ergini yakalanmıĢtır. Ġlk ergin uçuĢ periyodunda bu fark daha 

belirgindir. Ancak, mevsim sonuna doğru her iki uygulamalarda tuzaklara yakalanan ergin sayısı 

birbirine yaklaĢmıĢtır.  

0

35

70

105

140

175

210

245

2
5

.0
9
.1

0

0
2

.1
0
.1

0

0
9

.1
0
.1

0

1
6

.1
0
.1

0

2
3

.1
0
.1

0

3
0

.1
0
.1

0

0
6

.1
1
.1

0

1
3

.1
1
.1

0

2
0

.1
1
.1

0

2
7

.1
1
.1

0

0
4

.1
2
.1

0

1
1

.1
2
.1

0

1
8

.1
2
.1

0

Toprak iĢlenmiĢ
Gökçebayır köyü-2010 

E
rg

in
/F

er
o
m

o
n

 t
u

za
ğ
ı 

0

20

40

60

80

100

S
ıc

ak
lı

k
 (

o
C

) 
v
e 

N
em

 (
%

) 
 

Sıcaklık (oC) Nem (%) Yağmur (mm)

0

10

20

30

40

50

60

Y
ağ

m
u

r 
(m

m
) 

Sıcaklık (oC) Nem (%) Yağmur (mm)

0
2

.0
8
…

0
9

.0
8
…

1
6

.0
8
…

2
3

.0
8
…

3
0

.0
8
…

0
6

.0
9
…

1
3

.0
9
…

2
0

.0
9
…

2
7

.0
9
…

0
4

.1
0
…

1
1

.1
0
…

1
8

.1
0
…

2
5

.1
0
…

0
1

.1
1
…

Toprak iĢlenmemiĢ

Toprak iĢlenmiĢ

Gökçebayır köyü -2011 



ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi   (COMU Journal of Agriculture Faculty)                        

2014: 2 (1): 83–90 
 

 

89 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

         
ġekil 6. Ayvacık ilçesindeki (Kozlu köyünde) zeytin bahçesinde 2010 yılında Bactrocera oleae‟nın ergin 

popülasyon yoğunluğu ve iklim değerleriyle iliĢkisi. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Feromon tuzaklarına yakalanan Zeytin sineği ergin sayısı yıllara ve bahçelere göre değiĢiklik 

göstermiĢtir. Zeytin sineği erginleri ağustos ayı baĢından itibaren tuzaklara yakalanmıĢ ve ekim ayında 

en yüksek sayıya ulaĢmıĢtır. Kasım ayında da ergin uçuĢu devam etmiĢ ve iklim koĢullarına bağlı 

olarak aralık ayının ikinci yarısına kadar sürmüĢtür. Yaz sonundaki yağmurlar, ergin sayısında ani 

artıĢlara neden olurken, ekim ve kasım ayında aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle tuzaklara 

yakalanan ergin sayısı azalmıĢtır. Sonbahar aylarında birbirinden kesin hatlarla ayrılmayan 2. uçuĢ 

periyodu gerçekleĢmiĢtir.  

Toprak iĢlemenin yapılmadığı bahçelerde tuzaklara yakalanan ergin sayısı yüksek çıkmıĢtır. 

Özellikle ilk uçuĢ periyodunda bu fark oldukça belirgindir. Ancak, uygulamalar arasında ergin 

sayısının farklı olması zarar gören meyve sayısına yansımamıĢtır. Ön çalıĢma niteliğindeki bu 

araĢtırmada elde edilen bulgular, Zeytin sineği ile entegre mücadelede bazı kolaylıklar sağlayacaktır. 

Ancak, gerek Zeytin sineğinin uzun mesafelere uçması nedeniyle olabilecek dıĢ bulaĢmalar ve gerekse 

bahçelerden kaynaklı farklılıkların varlığı nedeniyle bu tür konulara açıklık kazandırmak için uzun 

dönem çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 
 

Teşekkür: Bu araĢtırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu 

tarafından 2010–29 nolu proje ile desteklenmiĢtir. Desteklerinden dolayı teĢekkür ederiz. Ayrıca araĢtırma için bahçelerini 

bize açan üreticilere de Ģükranlarımızı sunarız. 
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Özet 

Tarihi nitelik taĢıyan kent mekânlarının etkin korunabilmesi için, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda 

korunarak kullanılmaları gereklidir. Ancak genellikle bu alanların kültürel değerleri, yapısal elemanlar 

kapsamında ele alınmakta, çevreleri ve yeĢil potansiyeli dikkate alınmamaktadır. Oysa kent yeĢil alanları tarihi 

çevrenin önemli bir elemanı olmakla birlikte, hem iĢlevsel hem de estetik açıdan farklı görevler 

üstlenmektedirler. O nedenle tarihi dokunun kimliğini iyi yansıtabilecek türler, tasarım özellikleri dikkate 

alınarak kullanılmalıdır. Bu çalıĢmada öncelikle kentsel koruma alanlarındaki yeĢil alanların önemi ve iĢlevleri 

belirtilmiĢtir. Bu kapsamda Çanakkale (Türkiye) kentsel koruma alanının yoğun kullanılan ve kente kimlik 

kazandıran bölgeleri odak olarak alınmıĢtır. Bu alanların yeĢil alan niteliği ve dıĢ mekân süs bitkileri 

belirlenerek, bitkilerin tasarımlarda iĢlevsel–estetik nitelikleri değerlendirilmiĢ, ölçü, form, renk özellikleri 

açısından analizleri yapılmıĢtır. Bu kapsamda kentsel sit alanlarında ve Çanakkale tarihi kent dokusunda 

yapılacak bitkisel tasarımlar için öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel tasarım, Çanakkale, Koruma, Tarihi kent merkezi. 

 
Abstract 

Planting Design in the Urban Protection Area: The Example of Çanakkale (Turkey) 
In order to efficiently protect urban locations with an historic feature, they should be used by protecting 

them in accordance with current needs. However, the cultural values of these locations are generally approached 

within the context of structural units and their environment and green potential is not considered. Yet; along with 

urban green locations being an important component of the historic environment, they also take on various tasks 

with respect to structure and esthetics. Due to this reason, varieties that can reflect the identity of the historical 

texture well should be used by taking design features into consideration. In this study, the importance and 

functions of green areas within urban protection locations are primarily stated. Within this context, the focus is 

on areas that are heavily used and that bring in identity for the city within the urban protection locations in 

Canakkale (Turkey). Green area and the outdoor ornamental plants in these areas are specified, these are 

evaluated about functional– aesthetic qualities in design, analyzed with respect to their measurements, form and 

colorfull. Within this context, proposals are submitted for botanic design that can be implemented within the 

historical urban texture of urban protected areas and the historic city of Canakkale. 

Key Words: Planting design, Çanakkale, Protection, Historic city centre. 

 

Giriş 

Çanakkale kenti, Türkiye‟de tarihi kent özelliği ile ön sıralarda yer almaktadır. Bu doğrultuda 

kent merkezinde yer alan tarihi yapı ve mekânlar korunması gerekli taĢınmazlar kapsamına alınarak 

bölge “kentsel sit” olarak ilan edilmiĢtir. Resmi kurumlar tarafından bu bölgede restorasyan 

çalıĢmaları devam etmektedir. Ancak bu alanda kullanılan bitkisel materyalin çoğu dendrolojik 

özellikler açısından tarihi alan karakterine uygun estetik özelliklere sahip olmamakla beraber gerekli 

iĢlevleri de yerine getirememektedirler. Bu bağlamda çalıĢma önemli bulunmuĢ ve kentsel sit 

alanındaki mevcut bitki örtüsü ölçü, biçim, renk ve doku yönünden değerlendirilerek öneriler 

geliĢtirilmiĢtir.  

Binan (1999), korunması gereken taĢınmazları Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: “Dünya üzerindeki 

tekrar üretilemeyen doğal kaynaklar ve insanoğlunun yarattığı kültür ürünlerinin tümüdür”. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı‟na göre de (2006/26329 no‟lu resmi gazete) kentsel sit tanımı (Anonim, 2013a): 

Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker 

teker taĢıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan, kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, 

bahçeler, bitki örtüleri, yerleĢim dokuları, duvarlar) birlikte bulundukları alanlardır. Bu tanımlamaya 

göre kentsel sit alanları, bahçe ve bitki örtüleri ile birlikte dönemlerindeki özellikleri dikkate alınarak 

korunmalıdır. Ancak bazı saray bahçeleri dıĢında, kentsel sit kapsamındaki birçok alanın bitkisel 

dokusuna ve bahçesine gereken önem verilmemektedir.  

mailto:fusunerduran@gmail.com
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Tarihi nitelikli kentsel alanlar, geçmiĢten günümüze bölgenin kültürel özelliğini taĢıyan 

özellikli alanlar olmaları nedeni ile bu alanların kent içinde özel mekânlar haline dönüĢtürülmesinde 

bitkisel tasarımlar önemli iĢlevlere sahiptir (Acar ve ark., 2003). Kentsel peyzaj tasarımları ile kent 

içindeki tarihi dokular hem yenilenmekte hem de bitkiler ile yaĢam kaliteleri artırılmaktadır. Tarihi 

alanlarda koruma çalıĢmaları, bahçesi ve çevresi ile birlikte baĢlamalı, sokak, mahalle, kent ve bölge 

ölçeğine kadar devam etmelidir. Binayı çevreleyen ve günlük yaĢantının bir bölümünün geçtiği bahçe, 

geçmiĢteki yaĢam Ģeklini, kullanılan malzemeyi, açık ve yarı açık mekâna ait kullanımları, bitki 

türlerini, toplumun sosyal yapısıyla ilgili bazı ayrıntıları günümüze kadar taĢımaktadır (Çelik ve 

Yazgan, 2007). Bu alanlarda kullanılan bitki tür ve biçimleri, tarihi çevrelerin korunması kapsamında 

öncelikle tarihi yapıların ait olduğu dönemi yansıtır. Ġkincil olarak da yeĢil alanların tasarımı o tarihi 

eserin daha iyi değerlendirilebilmesini ve tanıtılmasını sağlar (Yazgan ve Erdoğan, 1992; Kuter ve 

Erdoğan, 2010). Bitkisel malzemenin seçiminde ise tarihi doku ile ölçü, biçim, renk ve doku 

bakımından uyum sağlanmasına dikkat edilmelidir (Çelik ve Yazgan, 2009). 

Bitkiler iĢlevleri düĢünüldüğünde, peyzajda çevremizi iyileĢtirmek, doğayı korumak ve 

desteklemek gibi bir çok görevler üstlenirler (Scarfone, 2007). Bitkisel tasarımının ilk amacı mekâna 

iĢlevsel olarak katkıda bulunmak ve bu Ģekilde kullanıcıların isteklerine cevap verebilmektir. Bitkiler 

kentsel alanlarda, yapısal elemanların sert hatlarını yumuĢatır, görsel kaliteyi artırarak yapıların 

çevreye entegre edilmesini sağlarlar (Robinson, 1992). Aynı zamanda, yaya trafiğini kontrol eder, 

yapılara fon oluĢturur, rekreasyonel potansiyel oluĢturur, mikro klima etkisi yaratırlar (Eroğlu ve ark., 

2005; Çelik ve Yazgan, 2007). Bitkisel tasarım çalıĢmaları ile insanlar günlük yaĢamın baskılarından 

kurtularak doğayla buluĢma olanağı bulurlar (KaraĢah ve Var, 2012). Bu nedenlerle kentsel yeĢil 

alanlarda kullanılacak bitkisel malzemenin kent ekolojisine uygun türlerden seçilmesi ve bitkisel 

tasarım ilkeleri doğrultusunda kullanılmaları zorunludur. Bitkilerin sahip olduğu dendrolojik 

özellikler, estetik açıdan kente nitelik kazandırırken, kenttin boĢluk doluluk durumunu da dengelerler. 

Bu nedenlerle kentsel alanlarda kullanılacak bitkilerin alanın iĢlevine uygun olarak seçilmeleri ve 

tasarım özelliklerinin iyi bilinerek uygun kompozisyonlarla kullanılmaları çok önemlidir.  

Bitkilerin en önemli tasarım özellikleri, ölçü, form, doku, renk öğeleridir. Bitki ölçüsü bir 

boĢluğun ölçülerini, tasarımın ilginçliğini ve tasarımın tüm iskeletini direkt olarak etkiler. Bitki ölçüsü 

tüm bitki özellikleri arasında özellikle belli bir uzaklıktan bakıldığında en dikkat çeken ve 

görünenlerden birisidir. Ġnsanlar ilk tepki olarak bitkilerin dıĢ görünüĢlerine reaksiyon verme 

eğilimindedirler (Booth, 1990). O nedenle yol, bulvar, meydan vb. alanların bitkisel tasarımlarında 

mekân–ölçü iliĢkisini iyi kurgulamak gereklidir (Var, 1997). Ölçek ve oran bakımından baĢarılı bir 

tasarım gözleyen kiĢiye ölçeği zihninde tartmadan, kendini rahatsız hissetmeden veya o mekânda 

kaybolmadan özgürce hareket etme olanağı sağlar (KaraĢah ve Var, 2012). Bitkilerin form bakımından 

baskın hale gelmesi ölçü bakımından büyüklüğüne bağlıdır. Yani ölçü, bitki formu üzerinde de 

etkilidir (Var, 1997). Bitkisel tasarımında form; bitkinin üç boyutlu biçimidir (Robinson, 1992). BaĢka 

bir ifadeyle, bitkilerin dıĢ ana hattı veya silueti olarak tanımlanır. Gövde, dallar ve yapraklar beraber 

formu oluĢtururlar. Bitkilerin formları yapraklı olduklarında daha güçlü algılanırken yapraklar 

döküldüğünde etki zayıflar ve algılama azalır. Form tüm mevsimlerde sürekliliği olan tek tasarım 

öğesidir (Walker, 1991). Form; uyum ve çeĢitliliği etkiler, fon ya da vurgu görevi yapabilir ve 

tasarımın diğer elemanlarıyla bitki örtüsü arasında koordinasyonu sağlar (Robinson, 1992; Booth, 

1990). Bitki formları genel olarak piramidal (konik), yuvarlak, oval, sütun, yayılıcı, sarkıcı, pitoresk 

ve dağınık olabilir. 

 

Materyal ve Yöntem 

Bu araĢtırmanın ana materyalini Çanakkale, kentsel sit alanı ve bu alanda yer alan bitkisel 

elemanlar oluĢturmaktadır (ġekil 1.). Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuzeybatısında yer almakta 

olup, 9.887 km² yüz ölçümüne sahiptir. Ġl, 25°40'–27°30' doğu boylamları ve 39°27'–40°45' kuzey 

enlemleri arasında olup, Akdeniz ve Karadeniz iklimi arasında bir geçiĢ niteliğindedir. Bölgede sert 

rüzgarlar hâkimdir. Kar yağıĢı az olsa da kıĢ ve ilkbahar mevsiminde görülen yıllık yağıĢ miktarı  

600–1.200 mm arasındadır. Sıcaklık –10° ile +38° arasındadır (Anonim, 2007). 

ÇalıĢmanın ana materyalini oluĢturan sit alanı ise kent merkezindedir. Alanı batıda Çanakkale 

Boğazı, güneyde Sarıçay, kuzeyde Ziveriye sokak ve Demircioğlu caddesi, doğuda Atatürk caddesi ve 

Ġnönü caddesi sınırlandırmaktadır (ġekil 2.). Bu alanda günümüzde kentlinin en yoğun kullandığı ve 

tarihi dokunun hala mevcut olduğu bölümler, odak alan olarak belirlenmiĢtir. Bu çerçevede FevzipaĢa 
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ve KemalpaĢa Mahalleleri ile Ġsmet PaĢa Mahallesinin bir bölümü ve bu aks boyunca yer alan sokak 

ve meydanlar dikkate alınmıĢtır. Yardımcı materyal olarak konu kapsamındaki ilgili literatür 

çalıĢmaları, alana ait resmi belgeler, haritalar, fotoğraflar ve sözlü görüĢmeler kullanılmıĢtır. 

 

           
            ġekil 1. Çanakkale Kenti ve Kentsel Sit Alanının Konumu (Google Maps, 2014 ).  

 

    A  B  
         ġekil 2. Çanakkale Kentsel Sit Alanı Sınırları. A: (Anonim, 2009), B: (Anonim, 2011). 

 

ÇalıĢmanın yöntemi gözlem, analiz ve sentezden oluĢmaktadır. Bu doğrultuda birinci 

aĢamada, kentsel sit alanı yerinde incelenerek çalıĢma alanı fotoğraflanmıĢ ve harita üzerinde tespitler 

yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanındaki mahalle, sokak ve caddelerin mevcut yeĢil alanları harita üzerine 

yerleĢtirilmiĢtir. Bu aĢamada yeĢil alanların kent dokusundaki kitlesel durumu analiz edilmiĢtir. Ġkinci 

aĢamada, mevcut yeĢil alanlarda belirlenen bitki türleri yerinde incelemeler ve literatür taramaları ile 

teĢhis edilmiĢtir. Üçüncü aĢamada ise bu bitkilerin dendrolojik ve tasarım özellikleri belirlenerek tablo 

haline getirilmiĢ ve analizi yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanında belirlenen bitkilerin ağaç, çalı ve sarılıcı 

olarak formları belirlendikten sonra tarihi nitelikli alanda kullanıma uygunluğu 5 aĢamalı olarak 

puanlanarak değerlendirilmiĢtir. Tarihi alanda bu bölge için kullanıma uygun türler 4, çok uygun türler 

ise 5 puan almıĢtır. Son aĢamada ise elde edilen verilerin değerlendirilmesi doğrultusunda bitkisel 

tasarım açısından öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

 

Araştırma Bulguları ve Tartışma  

ÇalıĢmada kentsel sit alanında tarihi dokunun en yoğun hissedildiği bölgeler belirlenerek 

irdelenmiĢtir. Bu kapsamda en önemli odaklar olarak Saat kulesi meydanı, Zafer meydanı (Koffman 

kütüphanesi ve eski kilise meydanı), Yalı caddesi, ÇarĢı caddesi, Nalbantlar caddesi, Arap 

ĠbrahimpaĢa caddesi, SetbaĢı sokak, Hacıoğlu sokak, Fevzi paĢa mahallesi, Aynalı çarĢı avlusu ve bu 

alanların çevresinde yer alan tarihi sokaklar ele alınmıĢtır. ġekil 3.‟te kent haritası üzerinde belirtilen 

bu alanlarda bitkilerin yoğun olduğu bölgeler belirtilerek, yeĢil alanların kent dokusundaki kitlesel 

durumu ve mevcut türlerin tasarım özellikleri analiz edilmiĢtir (Çizelge 1.).  
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ġekil 3. FevzipaĢa Mahallesi, ÇarĢı caddesi ve Kemal paĢa mahallesinin bitkisel potansiyeli (Çanakkale Ģehir 

planı haritasından yararlanılarak hazırlanmıĢtır, 2012). 

 

Kemal paĢa Mahallesinde, iskele meydanından itibaren saat kulesini içine alarak çarĢıya doğru 

uzanan bölüm kentin en hareketli odak noktası olarak değerlendirilmiĢtir. Saat kulesi ve çevresi küçük 

bir meydan niteliğinde olup, yerel yönetim tarafından yapısal ve bitkisel dokusu ile yenilenmiĢtir. 

Ancak kullanılan bitkilerin çoğunluğu egzotik türlerden (bölge doğal örtüsüne ait olmayan) 

oluĢmaktadır. Tarihi nitelikli sokakların kesiĢim noktasında yer alan kulenin yakın çevresi yapılan bu 

yeni düzenleme ile tarihi dönemini yaĢatmaktan uzaktır.  

Kentin en önemli odaklarından olan Cumhuriyet Meydanı (KemalpaĢa mah.) ve tarihi “Top” 

çevresi yoğun bitki potansiyeline sahip olsa da tasarım açısından karmaĢık bir yapıya sahiptir. Bu 

alanda Ailanthus altissima Mill.(Kokar ağaç), Callistemon citrinus (Fırça çalısı), Cupressus 

sempervirens L. (Servi), Juglans regia L.(Ceviz), Ligustrum japonicum Thunb. (Japon kurtbağrı), 

Lriodendron tulipifera (Lale ağacı), Melia azedarach L. (Melia), Paulownia tomentosa Steud.( 

Pavlonya), Phoenix canariensis (Palmiye), Platanus oriantalis L. (Çınar), Populus alba L. (Akkavak), 

S. Caprea L. (Keçi söğüdü), Tamarix tetrandra (Ilgın),  bitkileri bir kompozisyon oluĢturmaksızın 

karıĢık olarak kullanılmıĢtır. Meydan çevresinde ise Viburnum tinus L. (Kartopu) ve Nerium oleander 

L. (Zakkum) sınır amacı ile değerlendirilmiĢtir. Bu bitkilerin tasarım özellikleri Çizelge 1.‟de 

verilmiĢtir.  

Cumhuriyet meydanını ÇarĢı caddesine bağlayan ara sokaklar, tarihi dar sokak niteliğinde 

olup yapılar ve mekânlar tarihi karakterini kaybetmiĢtir. Bu sokaklar ağaçlandırmaya izin vermeyecek 

kadar dardır. Bu sokaklardan bazıları trafiğe kapalı, bazıları çıkmaz sokak niteliğindedir. Nispeten 

geniĢ olan sokaklar tek yönlü trafiğe açık olup bitkisel tasarımlara uygundur, ancak bu sokaklarda 

tarihi kimliğe uygun olmayan egzotik türler çoğunluktadır ve gölge, vurgu, yönlendirme iĢlevleri 

dikkate alınmadan kullanılmıĢlardır.  

Küçük bir meydan niteliğinde olan Zafer Meydanı ise önemli bir odak olup tarihi yapılarla 

çevrili, geniĢ bir açık alandır (ġekil 4.). Bu alan yerel yönetim tarafından 2012 yılında yapısal olarak 

yenilenmiĢtir. Meydanda Eriobotrya japonica Lindl. (Malta eriği), Fraxinus exelsior (DiĢbudak), 

Magnolina grandiflora L.(Manolya), Platanus orientalis L. (Çınar) ağaçları yer almaktadır. Yenileme 

çalıĢmaları sırasında Manolya ağaçları diğer mevcut bitkiler arasına dikilmiĢtir. Egzotik tür olan bu 

bitki, yol ağacı iĢlevine uygun değildir ve mevcut türler arasında form etkisini kaybetmiĢtir. Bu 

meydan, kentin en yoğun çarĢı alanına küçük esnafların bulunduğu dar sokaklar ile bağlanır. Bu 

sokaklardan en dikkat çekici olan, Vitis vinifera L. (Asma) bitkisi ile kimlik kazandırmıĢtır. 

 

   
ġekil 4. Zafer Meydanı, 2014. 
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Tarihi kentin en önemli bölümünü oluĢturan FevzipaĢa Mahallesi, adını önemli bir asker olan 

MareĢal Fevzi Çakmak‟tan alır ve Çimenlik Kalesi‟nin doğu bölümlerini kapsar. ġu anda bu alanda 

konutlar, ticaret ve depolama fonksiyonlu mekanlar bulunmaktadır (Anonim, 2013b). Ancak bunların 

bir kısmı metruk durumdadır. Dar sokaklara ve bitiĢik yapı düzenine sahip olan mahallede evlerin 

bahçeleri arka tarafta ve bazılarında küçük avlular Ģeklindedir. Yerel yönetim tarafından alanda 

yenileme çalıĢmalarına baĢlansa da alan tüm çevresi ile ele alınmamaktadır (ġekil 5.). Bu bölgede 

tarihi dokuya sahip alanlarda yeĢil alan potansiyeli yok denecek kadar azdır. Bazı özel konut bahçeleri 

ve resmi kurumlara ait bahçeler haricinde dıĢ mekân süs bitkileri yoktur. Bu alan alt yapı ve yapılaĢma 

yönünden de çok sorunlu bir bölgedir. Özellikle Sarıçay‟a yakın olan bölümlerde taban suyu seviyesi 

çok yüksektir ve bu bölgede yeĢil alana hiç yer verilmemiĢtir. Bu mahalle Çanakkale için çok önemli 

olan “Çimenlik Kalesi”nin çevresinde yer almaktadır.  

Tarihi Aynalı ÇarĢı‟nın da yer aldığı ÇarĢı caddesi ise kentin kuruluĢundan itibaren en yoğun 

alıĢveriĢ merkezidir ve “L” biçiminde uzanır. Günümüzde kentin tek yaya yürüyüĢ yoludur. Ancak 

mekânsal ölçüsünün dar olması bitkisel potansiyelini sınırlamaktadır. Alanda kullanılan bitkilerin ise 

gölge, yönlendirme, sınır, vurgu, uyum gibi tasarım özellikleri dikkate alınmamıĢtır. Örneğin Aynalı 

ÇarĢı çevresi avlulu tarihi yapıya sahip olup, yöresel ürünlerin satıldığı, dinlenme alanlarına sahiptir. 

Bu alanda kullanılan bitkiler: Cupressus sempervirens L. (Servi), Ficus carica Linnaeus (Ġncir), 

Laurus nobilis L. (Defne), Pinus brutia Tenore. (Kızılçam), Punica granatum L. (Nar), Robinia 

pseudoacacia L. (Akasya), Vitis vinifera Juss. (Asma) (ġekil 6.). Alanda kullanılan bu bitkilerden 

Servi ve Defne mekânın tarihi özelliğine uygun türlerdir. Ancak gerekli bakımları yapılmamıĢ ve 

bunlardan beklenen estetik etkiyi yaratabilecekleri yerde ve formda kullanılmamıĢlardır. Küçük 

mekânda yüksek boylu, budanmamıĢ bitkiler mekânı daraltmakta, yönlendirme ve vurgu iĢlevlerini 

yapamamaktadırlar. Aynı zamanda alanda renk ve Ģekil yönünden ilgi çekici kompozisyonlara da yer 

verilmemiĢtir. 
  

     
ġekil 5. Fevzi PaĢa mahallesinden bir bölüm, 2014. 

 

     
ġekil 6. Aynalı çevresinden bazı örnekler, 2014. 

 

ÇalıĢma alanında belirlenen bitkilerin ağaç, çalı ve sarılıcı olarak formları belirlendikten sonra 

tarihi nitelikli alanda kullanıma uygunluğu 5 aĢamalı olarak puanlanarak değerlendirilmiĢtir (Çizelge 
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1.). Bitkilerin kullanım durumlarına göre tarihi alanda kullanıma en uygun bulunan türler 5 puan, en 

uygun bulunmayan türler ise 1 puan olarak değerlendirilmiĢtir. Bitkilerin form özellikleri ölçüleri ve 

renk etkileri tasarıma nitelik katan en önemli özellikleridir. Bu nedenle bu özellikleri belirlenerek 

kullanıldıkları alana uygunlukları analiz edilmiĢtir. Aynı Ģekilde bitkilerin zamana bağlı olarak sahip 

olacakları formları da çizelgede belirtilmiĢtir. Bitkilerin kullanıldıkları alandaki estetik etkileri çiçek, 

yaprak, meyve ve gövdelerinin dendrolojik nitelikleri ile oluĢmaktadır. O nedenle bu bitkilerin bu 

özellikleri belirlenmiĢtir. 

  

Çizelge 1. Fevzi PaĢa, KemalpaĢa mahallesi ve ÇarĢı caddesi, Nalbantlar caddesi, Arap ĠbrahimpaĢa 

caddesi ve bunlara bağlı sokaklardaki bitki materyalinin değerlendirilmesi 
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Tasarım Özelliği 
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Estetik ve İşlevsel  

Katkısı 

Acer negundo L.– Akçaağaç 
 

A¥ 2 4 7 

 

Sarı 

Sonbahar rengi, gölge 

etkisi 

A. negundo „flamingo‟–Alacalı akça ağaç  

A¥ 3 3 7 

Beyaz 

alacalı 

Yaprak 

Ailanthus altissima Mill.–Kokar ağaç A¥ 1 5 5 Kırmızı Meyve 

Amphelopsis quinquefolia Planch.–Amerikan 

sarmaĢığı 
 

S¥ 1 3 8 

 

Kırmızı 

 

Sonbahar rengi, form  

Callistemon citrinus –Fırça çalısı *Ç¥ 1 4 5 Kırmızı Çiçek 

Catalpa bignonoides Walter –Puro Ağacı 
 

A 

 

4 

 

3 

 

4 

 

Beyaz  

Çiçek rengi, form, 

gölge etkisi 

Chameecyparis lawsoniana–Lavson servisi  *A ¥ 5 3 1  Form, ölçü 

Cotoneaster franchetii Boiss.–Dağ muĢmulası 
 

*Ç¥ 

 

3 

 

1 

 

5 

Beyaz, 

kırmızı 

Çiçek, meyve 

Cupressus macrocarpa Hartw.–Limoni Servi *İA ¥ 5 3 2  Y. kokusu, form, ölçü 

Cupressus sempervirens L. Mezarlık Servisi *İA ¥ 5 4 2  Form, ölçü   
Draceana indivisa  *Aç 2 3 2  Form 

Euonymus japonica Thunb.– Taflan *Ç ¥ 3 1 5  Form 

Eriobotrya japonica Lindl.– Malta Eriği *A 2 2 5 Beyaz Çiçek kokusu ve rengi  

Ficus carica Linnaeus– Ġncir A 1 5 5  Yaprak Ģekli,gölge 

Hibiscus syriacus L.– Hatmi 
 

Aç ¥ 

 

5 

 

1 

 

5 

Beyaz, 

mor 

Çiçek rengi  

Juglans regia L.–Ceviz A 2 5 4   

Lagerstroemia indica L –Oya 
 

Aç 

 

3 2 4 

Pembe, 

kırmızı 

Çiçek,sonbahar rengi, 

gövde rengi (kırmızı) 

Laurus nobilis L.– Defne *Aç ¥ 5 2 5  Doku 

Ligustrum japonicum Thunb. *A ¥ 5 3 4 Beyaz Çiçek rengi 

Ligustrum vulgare argentea L.Kurtbağrı Ç ¥ 3 2 5 Beyaz Çiçek rengi 

Lriodendron tulipifera L.–Lale ağacı A 2 4 4   

Magnolina grandiflora L.– Manolya 
 

*A 

 

2 

 

4 

 

2 

Beyaz Çiçek Ģekli ve rengi, 

ölçü 

Malus floribunda L.– Süs elması A 4 3 5 Pembe Çiçek rengi, meyve 

Melia azedarach L.– Tespih Ağacı A 3 3 4 Pembe Çiçek, meyve, form 

Morus alba L. Ters Dut A ¥ 4 1 4  Form 

M.alba platanifolia –Top dut Aç¥ 2 2 4  Form 

Nerium oleander L.– Zakkum *Ç ¥ 5 1 5 Pembe Çiçek rengi 

Olea europaea L.– Zeytin *Aç ¥ 5 2 5 Gri Yaprak rengi 

Paulownia tomentosa Steud.– Pavlonya 
 

A 

 

2 

 

3 

 

5 

Lila Çiçek rengi, form, 

ölçü 

Passiflora L.– Çarkıfelek 
 

S ¥ 

 

2 

 

3 

 

8 

Pembe, 

beyaz 

Çiçek rengi, form 

Phoenix canariensis Chabaud. –Feniks palmiye *A 2 1 6  Form, ölçü 

Pinus brutia Tenore – Kızıl çam *İA 2 5 4  Form, ölçü 

Pinus pinea L. –Fıstık Çamı *İA 2 5 4  Form, ölçü 

Pittosporum tobira Banks *Ç ¥ 2 1 5 Beyza Çiçek rengi, form 

Platanus oriantalis L.– Doğu Çınarı A 3 5 4  Form, ölçü 

Populus alba L.– Akkavak  A 1 5 7  Ölçü, form 

Prunus serrulata Lindl.– Süs kirazı A 5 3 4 Pembe Çiçek rengi 

Punica granatum L.– Nar A 3 2 4 Kırmızı Çiçek rengi,meyve 
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Pyracantha M.Roem.– AteĢ dikeni 
 

*Ç ¥ 4 2 5 

Beyaz, 

kırmızı 

Çiçek, meyve rengi 

Quercus robur L. – MeĢe A 3 5 5  Form, ölçü 

Robinia pseudoacacia L.– Akasya A ¥ 3 4 5 Beyaz Çiçek koku, rengi 

Salix alba L.– Ak söğüt A ¥ 1 4 6  Form 

S. caprea L.–Keçi söğüdü Aç ¥ 1 2 7  Tomurcuk 

S. matsudana Koidz. –TirbuĢon Söğüdü A ¥ 3 3 7  Form, dal 

Tamarix tetrandra L.(Ilgın) Ç ¥ 2 1 6 Pembe Çiçek, form 

Tilia tonemtosaL.– Ihlamur A 5 5 7  Çiçek kokusu, ölçü 

Viburnum tinus L. –HerdemyeĢil kartopu *Ç 4 1 5 Beyaz Çiçek rengi, form 

Vitis vinifera Juss.–Asma S ¥ 2 3 8  Form 

Washingtonia filifera H.Wendl.) – Palmiye *A 1 3 6  Form, ölçü 

Wisteria sinensis DC.– Mor salkım S ¥ 5 2 8 Mor Çiçek kokusu ve rengi 

A: Ağaç (GeniĢ yapraklı), Aç: Ağaçcık, İA: Ġbreli ağaç, Ç: Çalı (yaprak döken),  S: Sarılıcı,  *: HerdemyeĢil,  ¥: Budanabilir 

Ölçü: 1: 1–3 m, 2: 3–5 m, 3: 5–10 m, 4: 10–20m 5: 20m ve üzeri. 

Form: 1: Piramit, 2: Sütun, 3: Konik, 4: Yuvarlak, 5: Dağınık, 6: Sarkık, 7: Oval, 8: Yayılıcı. 
 

Sonuç ve Öneriler 

Çanakkale kentinin tarihi kültürel değerlere sahip mekanları kentsel sit kapsamına alınmıĢtır. 

Kentsel koruma alanlarının sürdürülebilir olarak kullanımlarında en önemli kriterlerden biri, bu 

alanlarda yer verilecek bitkisel tasarımların nitelikleri ve kullanım yoğunluklarıdır. Özellikle kent 

merkezlerinde yer alan mekanlar günlük ihtiyaçların ve anlayıĢların değiĢmesine bağlı olarak orijinal 

dokularını kaybedebilmekte veya farklı kullanımlara dönüĢebilmektedirler (Erduran, 2012). Çanakkale 

kentinin tarihi kimliğinin koruması için de alana bütünsel olarak bakılmalı ve bitkisel tasarım 

açısından bitkilerin iĢlevi, estetik ve tasarım özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, Çanakkale 

kentsel sit alanının yoğun kullanılan bölümleri odak alan olarak belirlenerek bitkisel materyali 

açısından irdelenmiĢtir. Bitkisel tasarımlarda alan fonksiyonuna bağlı olarak ve türlere göre bazen 

bitkiler tek bir tür ile istenen vurgu etkisi yaratabilirken, bazen de sayısının çok olmasına karĢın estetik 

etkisi yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle çalıĢmada bitkiler nicelikleri değil, nitelikleri kapsamında ele 

alınmıĢtır.  

ÇalıĢma sonunda alanda farklı amaçlarla kullanılmıĢ 50 tür bitki belirlenmiĢtir. Belirlenen 

bitkilerin iĢlevsel değerlendirmesi olarak, türlerine ve dendrolojik özelliklerine bağlı olarak bitkilerin 

alanda tarihi bölgeye uygunlukları “1 ile 5” arasında puanlanmıĢtır. Buna göre tarihi alanın özerliğine 

uygun tür seçimi çok yetersiz bulunmuĢtur. Çünkü sadece 11 tür bitki 5 puan, 5 tür bitki ise 4 puan 

almıĢtır ve mevcut yeĢil alanlardaki türler içinde bu bölgedeki tarihi alana en uygun olanların oranı 

%32 olarak belirlenmiĢtir ve bu düĢük bir orandır. Bu değerlendirme alandaki Ģu an mevcut bitkiler 

arasında uygulandığından ve her ne kadar nicelik dikkate alınmasa da en uygun türlerin sayısal 

durumuna bakıldığında da çok düĢük oranlarda kaldıkları belirlenmiĢtir. Bu nedenlerle çalıĢmada 

tarihi alan bitkisel tasarımındaki türler düĢük nitelikli bulunmuĢtur.  

Bitki türlerinin tasarım özelliklerinin irdelenmesinde ise renkleri, Ģekilleri ve formları dikkate 

alınmıĢtır. Renk özelliği bitkilerin alanlardaki en önemli etkileridir. Ancak çalıĢma alanında kullanılan 

bitkiler, çiçek, yaprak ve meyve renkleri açısından yetersizdir. Ayrıca form açısından dağınık formlu 

bitkilerin gereğinden fazla olduğu, gölge etkisi olanların doğru yerlerde kullanılmadığı, gölge amacı 

ile de yanlıĢ türler seçildiği tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma alanında kullanılan bitkilerin analizinden alanda 

monotonluk oluĢtuğu, estetik açıdan düĢük nitelikli bitkiler kullanıldığı belirlenmiĢtir. ÇalıĢma 

alanındaki önemli meydanlarda karmaĢa halinde orman ağaçlarına yer verilmiĢ, tarihi yapıların 

olduğu, merkezi sokaklarda ise bakımsız ve yanlıĢ kullanımların çoğunlukta olduğu görülmüĢtür 

(ġekil 7.).  

Mevcut yeĢil alanlar günlük ihtiyaçlar ve bütçe olanakları çerçevesinde çok küçük alanlarda 

uygulanmıĢ, tasarımları, dokuya uygunlukları, iĢlevleri ve bakımları yeterince düĢünülmemiĢtir. Tarihi 

donatı elemanları ve yapı yakın çevreleri detaylı ve estetik tasarımlar çerçevesinde düĢünülmelidir. Ancak 

çalıĢma alanında bu alanlar günümüzde çok yoğun kullanılmasına karĢın ihmal edilmiĢtir (ġekil 8.). 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Wendland
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ġekil 7. Bitkisel tür kullanımı ve tasarımlarında hatalı uygulamalardan bazıları, 2013–14. 

 

   
ġekil 8. Tarihi alanlardan bazı görüntüler, 2014. 

  

Alandaki diğer sorunlar ve çözüm önerileri Ģöyledir:  

 Alanda Ficus carica Linnaeus (Ġncir), Salix alba L. (Söğüt), Pinus brutia Tenore 

(Kızılçam), Populus alba L. (Kavak) gibi estetik özellikleri düĢük bitkilere yer verilmiĢtir. Zafer 

Meydanı, Fatih Cami çevresindeki meydanda nitelik açısından düĢük ve gölge etkisi yüksek karıĢık 

düzenlemeler yapılmıĢtır.  

 Tarihi alanlarda kullanılacak bitki türlerinin seçiminde özellikle budamaya uygun, 

yapıların özelliklerini kapatmayacak ve tarihi mekanların niteliğinin tarihi dönemlerinin daha iyi 

hissedilmesini sağlayacak nitelikte olmaları çok önemlidir. Ancak Ģekil verilmeye uygun herdem 

yeĢiller yetersizdir ve tasarımları doğru yapılmamıĢtır. 

  Tarihi sokaklarda ve odak olarak belirlenen alanlarda eski dönemlerden günümüze 

kalan ve doğal bitki örtüsünde bulunan bazı türlere yer verilmiĢtir. Örneğin “Aynalı ÇarĢı” arka avlusu 

giriĢinde vurgu amacı ile kullanılmıĢ Cupressus sempervirens L., orta alan meydan tasarımında Laurus 

nobilis L.. Ancak bu alanların yeniden tasarlanması sırasında avlu eski özelliğini koruyamamıĢ ve 

estetik kaygılar ile kullanılan egzotik türa. Magnolina grandiflora L., iĢlevsel olarak yanlıĢ 

kullanılmıĢtır. ÇarĢı caddesi ve KemalpaĢa Mahallesinin ana caddelerinde ise yine egzotik tür olan 

Lagerstroemia indica L. bitkisi yol ağacı olarak geniĢ bir alanda kullanılmıĢtır. Ancak bu tür 

dendrolojik özelliklerini tam olarak ortaya koyabileceği ve gerekli iĢlevi sağlayacağı bir yerde 

konumlanmamıĢtır. Yol ağacı ve vurgu olarak da etkisiz kalmıĢlardır. 

 ÇalıĢma alanında kullanılmıĢ bitkilerin en önemli sorunları uzun yıllar gerekli bakım 

ve budamalarının yapılmamıĢ olmamasıdır. Bazı türler ömrünü tamamlamıĢ, bazıları rüzgardan 

eğrilmiĢ, bir çoğu da yanlıĢ budanmıĢtır. Ġlgili yerel yönetimde bu konuda uzman personele yer 

verilmeli ve tarihi alanın bitkisel tasarımı gerekli hassasiyetle ve tasarım ilkeleri doğrultusunda 

yapılmalıdır.  

 Çanakkale doğal bitki örtüsünde yer alan Arbutus unedo L. (Koca yemiĢ)., A. 

andracne L. (Sandal ağacı) Cersis siliquastrum L. (Erguvan), Erica spp.(Funda), Pistacia lentiscus 

L.(Sakız)., Rosmarinus spp. gibi tasarımsal niteliği yüksek olan türlere hiç yer verilmemiĢtir. Bu türler 

tarihi alana uygun, budama ile Ģekil verilebilecek türlerdir. Bölgenin en önemli bitkisi olan Olea 

europaea L. (Zeytin) ve Laurus nobilis L. (Defne) ise sadece bir alanda kullanılmıĢtır.  

 Yol ağacı olarak dar sokaklarda kullanılan Ligustrum japonicum L.‟lar (Kurtbağrı) kıĢ 

mevsiminde de etkili olmaları, formları ve tepe çaplarının dar olması nedeni ile alana uygun 

bitkilerdir. Ancak tasarım açısından bu bitkiler kesintiye uğratılmıĢ ve alanda bütünlük 

oluĢturulmamıĢtır. Yönlendirme ve vurgu etkileri o nedenle yetersiz kalmıĢtır.  
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 Kentin en önemli meydanlarından biri olan Saat Kulesi çevresinde yeni bitkisel 

tasarımlar yapılmıĢtır. Alanın vurgulanması açısından koniferler etkilidir, ancak alanda renk etkisi 

yaratacak türler kullanılmamıĢtır. 

 Öncelikle alanının özellikleri tam olarak belirlenmeli ve etüt edilmelidir. Mekanlarda 

yol ağacı, gölge, vurgu, sınırlama, perdeleme gibi hangi iĢlevlere ihtiyaç olduğu ve bu iĢlevlere uygun 

türler belirlenmelidir. Tür belirlerken tarihi yapıların özelliklerini kapatmayacak estetik nitelikleri ve 

budanabilir olmaları dikkate alınmalıdır. Özellikle tarihi kent bölümünde bitkiler her sene titizlikle 

Ģekillendirilmeli ve tasarım nitelikleri açısından çiçekleri, yaprakları meyve ve gövdeleri ile etkili 

türlere estetik kompozisyonlar ile yer verilmelidir. 
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Özet 

Çanakkale koĢullarında 2012–2013 depolama döneminde yapılan bu çalıĢmada; yeni elma çeĢitlerinden 

olan, üstün renk ve tat özellikleri ile öne çıkan Fuji Kiku elma çeĢidinde hasat sonrası depolama periyodunda 

ticari anlamda yüksek oranda kullanılan 1–Methylcyclopropane (1–MCP) uygulamasının meyve kalite 

özellikleri üzerine etkileri incelenmiĢtir. ÇalıĢmada Tekirdağ– Banarlı bölgesinde üreticiye ait “Fuji Kiku” elma 

çeĢidiyle kurulmuĢ bahçeden hasat edilen meyveler kullanılmıĢtır. Meyveler hasat edildikten hemen sonra 

Çanakkale‟ye getirilmiĢtir. Farklı derecelerde depolanacak Ģekilde iki ayrı gruba ayrılmıĢlardır. Her iki gruba ait 

meyvelerden bir kısmı kontrol olarak ayrılırken, diğer kısım meyvelere 625 ppb ve 1250 ppb dozlarında           

1–Methylcyclopropane (1–MCP) uygulamaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulama yapılan ve yapılmayan meyveler 

0
o
C ve 2

o
C sıcaklıkta %90–95 oransal nem koĢullarında 180 gün süreyle muhafaza edilmiĢlerdir. Her iki 

depolama koĢulunda da depolama dönemlerine (60, 120 ve 180 gün) ilaveten 7 gün süreyle raf ömrüne (18–22
o
C 

sıcaklık, %55 nem) tutulan meyvelerde; meyve eti sertliği (MES), suda çözünür kuru madde miktarı (SÇKM), 

titre edilebilir toplam asitlik (TETA), toplam fenolik bileĢik miktarı, meyve eti kararması ve fungal etmenli iç 

kararma oranı gibi kalite özellikleri değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak; 1–MCP uygulaması ile farklı sıcaklıklarda 

yapılan depolamayla olası enerji tasarrufu olanakları incelenmiĢtir. Yüksek sıcaklık koĢullarında depolamayla, 

kalite kaybının olmadığı tespit edilmiĢtir. Ticari anlamda uygulanabilir olacak bu uygulamayla, ülkemiz için 

enerji tasarrufuna katkı da sağlanabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Elma, 1–MCP, Depolama, Kalite, Depolama sıcaklığı. 

 

Abstract 

The Effects Of  1–Methylcyclopropane Treatments and  Different Storage Temperatures 

On Quality Of Fuji Kiku Apple Variety 
In this research, we studied the effects of one–Methylcyclopropane (1–MCP) application –used very 

commonly as part of post–harvest physiology and commercial storage period–on the quality characteristics of 

the Fuji Kiku apples. Fuji Kiku apples are one of the most recent apple types with their superior color and taste. 

A study is conducted using harvests of the Fuji Kiku apple trees of a local producer in Tekirdağ–Banarlı. 'Fuji 

Kiku' apples were transported to Dardanelles immediately after harvest. 1–Methylcyclopropene was applied to 

apple fruits at two different doses; one group of fruits was stored at 0°C temperature and 90–95% relative 

humidity, and the other group of fruits was stored at 2°C temperature and 90%– 95% relative humidity 

conditions for 60, 120 and 180 days. At the end of each storage period, both groups of apples were subjected to 

shelf–life at a temperature of 18°C to 22°C for 7 days. Fruit quality characteristics such as fruit firmness (MES), 

the value of soluble solids (TSS), total titratable acidity (TETA), the total amount of phenolic compounds, fruit 

flesh darkening and fungal decay agent rate of fruit quality are evaluated. 1– MCP applications had a positive 

effect on the quality of apples at both storage temperatures. It has been identified that storing at high–

temperature conditions resulted in no loss of quality in the apples. Results of this study can be applied in 

commercial terms, enabling energy conservation for our country. 

Key Words: Apple, 1–MCP, Storage, Quality, Storage temprature. 
 

Giriş 

Elma, ülkemizde uzun yıllardan beri yetiĢtiriciliği yapılan, dünyanın pek çok yerinde yetiĢen 

ve çok eskiden beri bilinen bir ılıman iklim meyve türüdür. Bu meyve türünde ülkemiz oldukça geniĢ 

bir çeĢit zenginliğine sahiptir (Özbek, 1978).  

Ülkemizde elma yetiĢtiriciliğin en yoğun yapıldığı iller; Isparta, Karaman, Denizli, Niğde, 

Antalya, Çanakkale ve Bursa'dır. Bunun yanında Trakya Bölgesi baĢta olmak üzere diğer bölgelerde 

de elma üreticiliği hızla yayılmaktadır. Ülkemiz açısından yıllardan beri üretilen "Starking Delicious", 

"Golden Delicious" ve "Gala" gibi standart çeĢitlerin yanı sıra "Granny Smith", "Pink Lady", "Fuji" ve 

Jeromine" gibi çeĢitlerin yetiĢtiriciliği de son yıllarda hızla yayılmıĢtır (KaynaĢ ve SakaldaĢ, 2012). 
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Fuji Grubu elmalar içerisinde tüketiciler tarafından en fazla tutulan çeĢit „Fuji Kiku‟dur. 

Renklenmesi mükemmel olup meyve üzerindeki lentiseller (kabuktaki benekler) belirgindir. Ġstenilen 

irilikte meyve elde etmek için meyve seyreltmesi kuvvetli yapılmalıdır. Ağacı kuvvetli ve dik geliĢir. 

Her yıl düzenli ürün veren, oldukça verimli bir çeĢittir. Meyvesi orta irilikte olup, kabuk sarı zemin 

üzerine mat kırmızı renktir. Sulu, sert, lezzetli ve gevrek, yeme kalitesi mükemmeldir. Meyve yakut 

kırmızısı renkte ve güneĢ almayan kısımlarda bile çok belirgin çizgilere sahiptir. Soğuk Ģartlarda  uzun 

süre muhafaza edilebilir. Soğuk depolarda 9, kontrollü atmosfer Ģartlarında ise 12 ay süre ile muhafaza 

edilebilir. Ortalama; 60 mm geniĢlikte, sap hariç 55 mm uzunlukta olup yaklaĢık 150 gram 

ağırlığındadır. 

Diğer meyve türlerinde olduğu gibi elma yetiĢtiriciliği ve pazarlanmasında da sorunlarımız 

mevcuttur. Bunun sebepleri arasında Türkiye'de üretilmekte olan çeĢitlerin uygun derim tarihlerinin ve 

muhafaza koĢullarının yeterince incelenmemesi ve bazı hallerde de hala kontrollü atmosferli muhafaza 

olanaklarının sağlanmamıĢ olması gelmektedir. Bu sorunun çözümü ise ürünlerin deriminden 

pazarlanmasına kadar geçirmiĢ oldukları zamanda fizyolojik durumlarının iyice araĢtırılması ve 

dolayısıyla bunların rasyonel bir Ģekilde uygulanmasıyla mümkün olur (Özelkök ve ark., 1987). 

Tarımda karĢılaĢılan bu sorunlar özellikle bu ürünlerin derimi ile baĢlamakta ve pazarlama 

kanallarının çeĢitli evrelerini içine alan “soğuk zincir” (derim–depolama öncesi iĢlemler–depolama–

taĢıma–pazarlama) boyunca devam etmekte ve sonuçta büyük oranda ürün kayıplarıyla 

sonuçlanmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde bu oranın %5'i aĢmadığı düĢünülürse, yüksek kayıpların 

sürdüğü ülkemizde yüzlerce ton ürünün tüketiciye ulaĢmadığı ve büyük ekonomik kayba uğradığı bir 

gerçektir (Özelkök ve ark., 1992).  

1–MCP, genel anlamda etileni inhibe eden ve yaĢlanmayı geciktiren bir madde olarak 

literatürlere geçmiĢtir. Watkins (2002) bu maddenin etilenin fizyolojisi ile iliĢkili olarak meyve ve 

sebzelerin üzerinde olan etkilerini özetlemiĢtir. Buna göre; 1–MCP kimyasal anlamda etilen 

reseptörlerini tutar ve etilen bağlanması engellenerek aktivasyonu gerçekleĢmez. Normal koĢullarda  

1–MCP, molekül ağırlığı 54 ve kimyasal formülü C4H6 olan kimyasal bir maddedir. 

1–MCP etilen oluĢumunu bloke eder. Meyve etilen üretebildiği halde kaynağına bağımlı 

olmadığı için tepki gerçekleĢmez. Normal olarak etilen, reseptör molekülüne eklenir ve tepki meydana 

gelir. Reseptöre eklenen etilen, anahtar reseptörün olduğu kilide uyan bir anahtara benzetilir. Etilenin 

reseptöre eklenmesi durumu kilidin dönüp kapının açılması gibidir. Bu Ģekilde meyvenin yumuĢamaya 

baĢlaması, yaprakların sararması veya çiçek dökülmesi gibi birçok kademeli aktivite baĢlatılır. Diğer 

bir gaz, 1–MCP, kapıyı açamayan bir anahtarın rolünü üstlenebilir. 1–MCP anahtarı kilitteyken etilen 

anahtarının kilide girmesi imkansızdır. 1–MCP kapının açılamaması için kilidin dönmesini engeller. 

Bu yöntemle 1–MCP bitkilerde inhibitör görevi görür (Blankenship, 2001). 

Sisler ve Serek (1997), 1–MCP‟nin etilen ile kıyaslandığında çok daha düĢük 

konsantrasyonlarda bile aktif olabildiğini ayrıca birçok türde etilen biyosentezini etkilediğini 

öngörmüĢlerdir. 

1–MCP uygulamaları ile ilgili yapılan çalıĢmaların birçoğunda uygulamanın ürünlerdeki 

solunum oranını azalttığı görülmektedir. Çilekte erken hasat edilmiĢ meyvelerde solunum 

uygulamayla birlikte yavaĢlamıĢtır (Tian ve ark., 2000). Avokado‟da ise solunumun artması 1–MCP 

ile birlikte 6 gün kadar geciktirilmiĢ ve solunum oranı %40 kadar azalmıĢtır. Aynı Ģekilde eriklerde de 

1–MCP klimakterik solunumu geciktirmiĢtir (Abdi ve ark., 1998; Dong ve ark., 2002). 1–MCP 

uygulamasının yapıldığı kayısılarda yine solunum oranında düĢüĢler görülmüĢtür (Fan ve ark., 2000a). 

Elma ve armut meyvelerinin 1–MCP ye tepkisini bazı faktörler etkiler. Bunlar; 1–MCP 

konsantrasyonu, uygulama süresi, meyve olgunlaĢması, uygulama zamanında sıcaklık, hasat ve 

uygulama arasındaki süredir. 1–MCP‟nin teĢvik ettiği tepkilerin süresi, meyve olgunlaĢma ve 

uygulama konsantrasyonu arasındaki interaksiyondan etkilenebilir. Daha olgunlaĢmamıĢ meyve,       

1–MCP teĢvikli tepkilerin maksimum süresine eriĢmek için etkili aralığın sonundaki üst konsantrasyon 

(1ppm) kullanımını içeren uygulamaya ihtiyaç duyabilir. 1–MCP KA‟ de fark edilir bir tepkiyi teĢvik 

edebilmek için 0,625 ppm‟i aĢan konsantrasyonuna ihtiyaç duyabilmektedir (Mattheis ve ark., 2000). 

1–MCP uygulamasının dezavantajı, etilen duyarlılığını elemine etmeyle birlikte uçucu 

bileĢiklerin üretimini azaltmasıdır. Bu bileĢikler, meyveye önemli derecede lezzet ve aroma katıcıdır. 

Bu, KA‟ de uzun depolamanın etkisine benzer olarak meyvede uçucu bileĢiklerin kapasitesini azaltır. 

Bununla birlikte, yapılan bir çalıĢmada „Bartlett‟ ve „d‟Anjou‟ armutlarında 1–MCP‟nin etkisi 

oluĢtuğunda uçucu üretimi yeniden baĢlamıĢtır. Armutlara 1–MCP uygulamasının en önemli 
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faydalarından biri, fizyolojik bozulmaları azaltmasıdır. Örneğin; 0,625 ppm 1–MCP‟nin uygulanması 

180 gün süresince yüzeysel yanıklığın geliĢmesini engellemiĢ, uygulanmıĢ meyvelerin yaklaĢık %80‟i 

sağlıklı bulunmuĢtur. Meyve olgunlaĢmıĢ olsa bile 1–MCP‟nin etkisi, kabuk kahverengileĢmesine, 

çürümeye ve meyve kabuğunda kalıntı kalması gibi olumsuzlukları önlemiĢtir. Bu etki, kullanım 

esnasında olgunlaĢan armutların pazarlanması ve tüketiciler tarafından taĢıma sırasında önemli 

derecede rastlanan kayıpları azaltmıĢtır. 1–MCP‟ nin kullanımı, armutlarının depolanması için etkin 

bir yöntem olabilir (Mattheis ve ark., 2000). 

1–MCP maddesinin meyve, sebze ve süs bitkilerinin hasat sonrası fizyolojileri kapsamında bir 

çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır ve yapılmaya devam edilmektedir. Sonuçlar genel anlamda 

değerlendirildiğinde 1–MCP‟nin özellikle klimakterik özellik gösteren bahçe ürünlerinde etilen 

aktivasyonunu önemli oranlarda engellediği ve yaĢlanmayı geciktirdiği tespit edilmiĢtir (SakaldaĢ ve 

ark., 2007). 

ÇalıĢmamızın amacı, en yeni elma çeĢitlerinden olan ve üstün renk ile tat özellikleri ile öne 

çıkan Fuji Kiku çeĢidinin hasat sonrası fizyolojisi ve elma depolamasında ticari anlamda çok yüksek 

oranda kullanılan 1–MCP uygulamasının söz konusu çeĢidin hasat sonrası fizyolojisi ve kalitesi 

üzerine etkilerini incelemektir. Diğer taraftan, 1–MCP uygulaması ile farklı sıcaklıklarda yapılan 

depolamayla olası enerji tasarrufu olanaklarını ortaya koymaktır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Yürütülen bu çalıĢmasında; bitki materyali olarak, Tekirdağ– Banarlı bölgesinde özel üretici 

bahçesinde yer alan 4m x 1m dikim mesafelerinde, 5 yaĢlı M9 anacı üzerine aĢılı Knipe– Baum 

Ģeklinde ara aĢı yöntemine göre yetiĢtirilen Fuji Kiku elma ağaçlarından, hasat edilen meyveler 

kullanılmıĢtır. Meyveler 25.10.2012 tarihinde hasat edilmiĢtir. Denemede zarar görmemiĢ, homojen 

olarak seçilen meyveler (150±20 g) kullanılmıĢtır. Meyvelerde hasat zamanı; çeĢide özgü olarak 

KaynaĢ ve SakaldaĢ‟ın 2011 yılında Fuji Zhen Aztec elma çeĢidinin hasat zamanının belirlenmesine 

yönelik yaptıkları çalıĢmada belirlenen hasat zamanı dikkate alınarak tayin edilmiĢtir. 

ÇalıĢmadaki uygulama materyali olarak; Dow Agroscience kuruluĢuna bağlı Agrofresh 

firması kapsamında Rohm and Haas Kimya Tic. Ltd. ġti. tarafından temin edilen 1–MCP 

kullanılmıĢtır. „Fuji Kiku‟ çeĢidine ait elma meyveleri hasat edildikten hemen sonra araçla 

Çanakkale‟ye nakledilmiĢlerdir. Nakledilen meyveler ilk olarak farklı derecelerde depolanacak Ģekilde 

iki ayrı gruba ayrılmıĢlardır. Her iki gruba ait meyvelerde kontrol grubu dıĢındaki meyvelerde 625 ppb 

ve 1250 ppb dozlarında 1–MCP uygulamaları 10
o
C sıcaklıkta hava geçirgenliği olamayan konteynır 

içerisinde 24 saat süreyle gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Söz konusu uygulamalara tabi tutulan meyveler, herhangi bir uygulama yapılmamıĢ elmalarla 

(kontrol) birlikte 0
o
C ve 2

o
C sıcaklık ve %90–95 oransal nem Ģartlarında iki ayrı grup halinde 60, 120 

ve 180 gün süreyle depolamaya alınmıĢlardır. Her depolama periyodu sonunda meyveler 18°C ile 

22°C arası sıcaklık koĢullarında 7 gün raf ömrüne tabi tutulmuĢlardır. Depolama ve raf ömrü çalıĢması 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Soğuk Hava ve Ġklimlendirme Odalarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Depolama periyotları sonunda soğuk hava deposundan çıkarılan meyve grupları üzerinde 

uygulamalar ve farklı depolama sıcaklıklarının etkilerinin belirlenmesi amacıyla; meyve eti sertliği 

(MES, effe–gi el tipi penetrometre –11mm uç, kg), toplam suda çözünür kuru madde miktarı (SÇKM, 

el tipi dijital refraktometre, %), titre edilebilir toplam asitlik (TETA, Orion A120 pH metre, g.100g
–1

), 

toplam fenolik bileĢik miktarı (Zheng ve Wang, 2001‟e göre, mg/100g), meyve eti kararması (%), 

fungal etmenli iç kararma oranı (%), gibi kalite parametreleri gözlenerek ölçümler yapılmıĢ tesadüf 

parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulan denemede her tekerrürde 15 adet meyve 

kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler “Minitab 16” istatistik paket programı kapsamında varyans analizi 

ile değerlendirilmiĢtir. Uygulamalara ve interaksiyonlara ait ortalama değerler ise LSD çoklu 

karĢılaĢtırma testine göre değerlendirilmiĢtir. 

 

Bulgular ve Tartışma  

Meyve eti sertliği (Kg) 

Meyvelerin muhafazasında dayanıklılığın ifadesi olan MES değeri yönünden meyvelerde 

depolama süresi, depolama sıcaklıkları ve uygulama ortalamaları yönünden önemli (p<0,05) 

farklılıklar saptanmıĢtır (Çizelge 1.). Depolama süresi uzadıkça MES‟de önemli azalmalar olmuĢtur. 
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BaĢlangıçta 7,04 kg olan MES değeri 60+7 gün depolama süresi sonunda 6,33 kg‟a, 120+7 gün 

depolama süresi sonunda 6,06 kg‟a ve 180+7 gün depolama süresinin sonunda 5,87 kg değerine 

düĢmüĢtür. 

Uygulama ortalamaları incelendiğinde kontrol meyvelerinde ortalama 5,87 kg olan MES 

değeri, 625 ppb‟de 6,42 kg ve 1250 ppb dozunda 6,69 kg olmuĢtur. Buradan genel olarak 625 ve 1250 

ppb dozlarında 1–MCP uygulamalarının MES‟deki azalmaları önemli düzeyde önlediği söylenebilir. 

Ancak uygulama, sıcaklık, depolama süresi interaksiyonu önemli çıkmamıĢtır.  

Depolama sıcaklık ortalamalarında, 0
o
C‟de yapılan depolamada meyvelerin meyve eti sertliği 

6,48 kg değeri ile 2
o
C‟de yapılan depolamada bulunan 6,17 kg değerine göre daha yüksek çıkmıĢtır. 

Buna benzer olarak 1250 ppb 1–MCP uygulaması yapılan ve 4°C sıcaklıkta 3 hafta depolanan 

“Dellteks F1” çeĢidi kavunlarda, meyve eti sertliği en yüksek değerlere sahip olmuĢlardır. Buna 

karĢılık; 20°C‟de depolama kapsamında uygulama dozlarında önemli düzeyde farklılık olmamıĢtır 

(SakaldaĢ ve ark., 2009). 

ġekil 1. incelendiğinde, elde edilen meyve eti sertliği değerleri arasındaki farklılıklar daha 

belirgindir. 0
o
C ve 2

o
C de depolanan kontrol meyvelerinde MES değerlerindeki düĢüĢler, 1–MCP 

uygulaması yapılan meyvelere göre depolama süresi uzadıkça belirgin olarak artmıĢtır. Depolama 

sıcaklıklarını karĢılaĢtırdığımızda, 0
o
C‟nin meyve eti sertliğini daha iyi koruduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Yüksek depolama sıcaklığında meyve eti sertliğinin azalması beklenen bir sonuçtur. Fakat istatistiksel 

olarak önemli olmamakla birlikte, kısa ve orta süreli depolamalarda 2
o
C‟deki depolama sıcaklığında 

1250 ppb dozundaki 1–MCP uygulaması ile de meyve eti sertliği korunmaktadır. 

 

Toplam suda çözünebilir kuru madde oranı (%) 

Özellikle klimakterik yükseliĢ gösteren yumuĢak çekirdekli meyvelerde olgunlaĢmanın önemli 

bir göstergesi olan SÇKM değeri aynı zamanda içeriğindeki Ģekerler nedeniyle meyvenin tadında da 

önemli rol oynamaktadır (Akgündoğdu ve KaynaĢ, 2010).  

„Fuji Kiku‟ elmaları ile yapılan çalıĢmada SÇKM değeri yönünden meyvelerde depolama 

süresi, sıcaklık ve uygulama ortalamaları yönünden önemli (p<0,05) farklılıklar saptanmıĢtır (Çizelge 

2.). Muhafaza süresi uzadıkça SÇKM değerinde önemli artıĢlar görülmüĢtür. BaĢlangıçta %13,34 olan 

SÇKM değeri 60+7 gün depolama süresinin sonunda %14,07, 120+7 gün depolama süresi sonunda 

%14,93 ve 180+7 gün depolama süresi sonrasında ise %15,41 değerine ulaĢmıĢtır. 

Uygulama ortalamaları incelendiğinde kontrol meyveleri %14,81, 625 ppb dozunda 1–MCP 

uygulanmıĢ meyveler %14,30, 1250 ppb dozunda %14,20 olarak saptanan SÇKM değerleri ayrı ayrı 

sınıf içerisinde yer almıĢlardır. SÇKM‟deki artıĢlar uygulamalara bağlı olarak değiĢmiĢtir. SÇKM 

değerlerinde genel olarak olgunluğun ilerlemesiyle artıĢ görülmüĢtür. Meyvelerde 625 ve 1250 ppb 

dozlarında 1–MCP uygulamalarının SÇKM miktarının korunuĢunda etkili olduğu saptanmıĢtır.  

ÇalıĢmamıza benzer olarak, "Pink Lady" elma çeĢidinde 1–MCP uygulamalarıyla depolama 

süresince olgunluğa bağlı SÇKM artıĢların oranı düĢmüĢtür (SakaldaĢ ve KaynaĢ, 2011). 

Depolama süresinin uzaması ile SÇKM değerinin arttığı, uygulama dozlarının ve depolama 

sıcaklığının SÇKM miktarına etkisinin önemli derecede olduğu bulunmuĢtur. Diğer deyimle, 

uygulama, depolama sıcaklığı ve depolama süresi interaksiyonu önemli çıkmıĢtır (Çizelge 2.). 

1250 ppb dozunda 1–MCP uygulaması yapılan meyvelerin, 60+7 gün depolama süresi 

sonunda, SÇKM değerleri, 0
o
C ve 2

o
C„deki depolama sıcaklıklarında sırasıyla %13,60 ve %13,59 

değerlerini almıĢtır (Çizelge 2.). Meyveler her iki depolama sıcaklığında da bu değerlerle rakamsal 

olarak farklıyken istatistiksel olarak aynı grupta yer almıĢlardır (Çizelge 2.). Buradan, 60+7 günlük 

kısa bir depolama süresi için 1250 ppb dozunda 1–MCP uygulamasının yüksek sıcaklıkta (2
o
C‟de) da 

elmaların SÇKM değerini koruduğu görülmektedir.  

625 ppb dozunda 1–MCP uygulanarak, 00C depolama sıcaklığında depolanan elmaların 

180+7 gün depolama süresi sonunda, SÇKM değeri %15,31 olarak bulunmuĢtur. 2
o
C depolama 

sıcaklığında depolanan elmaların SÇKM değeri ise %15,31 olarak bulunmuĢtur. Çıkan bu değerlerle, 

meyveler istatistiksel olarak aynı grupta yer almıĢlardır (Çizelge 2.). 

ġekil 2. incelendiğinde, elde edilen SÇKM değerleri arasındaki farklılıklar daha belirgin 

olarak görülmektedir. Yüksek sıcaklıklarda SÇKM değerlerindeki yükseliĢ beklenen bir geliĢme 

olmuĢtur. 2
o
C‟deki depolama sıcaklığında, 180+7 gün depolama süresi sonrasında,  1.250 ppb 

dozunda 1–MCP uygulanan meyvelerde gözlenen artıĢın 0
o
C‟deki değiĢime nazaran daha ivmeli 

olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum istatistiki analizde yansımıĢ olup farklı grupların oluĢmasına 
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neden olmuĢtur. Buna benzer olarak elde edilen bulgular, „Dellteks F1‟ kavun çeĢidinde; 1–MCP 

uygulamaları, uygulama dozu arttıkça, düĢük depolama sıcaklığı ile kombine edildiğinde SÇKM 

oranında önemli düzeyde düĢük artıĢ tespit edilmiĢtir (SakaldaĢ ve ark., 2009). 

 

Titre edilebilir toplam asitlik (g.100g
–1

) 

Fuji kiku elma çeĢidinde yapılan çalıĢmada TETA değeri yönünden meyvelerde depolama 

süresi, depolama sıcaklıkları ve uygulama ortalamaları yönünden önemli (p<0,05) farklılıklar 

saptanmıĢtır (Çizelge 3.). Muhafaza süresi uzadıkça TETA değerinde azalma saptanması organik 

asitlerin metabolizmaya katılması sonucu beklenen bir geliĢmedir. Uygulama ortalamaları 

incelendiğinde, kontrol meyvelerinde ortalama 0,25 g.100g
–1

 olan TETA değeri, 625 ppb dozunda 

0,28 g.100g
–1

 ve 1250 ppb dozunda 0,29 g.100g
–1

 olmuĢtur. Buradan genel olarak 625 ve 1250 ppb 

dozlarında 1–MCP uygulamalarının TETA‟daki azalmaları önemli düzeyde önlediği söylenebilir.  

ÇalıĢmamıza benzer olarak, malik asit miktarında depolama süresince olgunlaĢma nedeniyle görülen 

düĢüĢlerin Ģiddetinin azalması 1–MCP uygulamasının baĢka bir etkisidir ve "Red Delicious", "Granny 

Smith", "Fuji", E'Llonagold", "Ginger Gold" ile "Gala" elma çeĢitlerinde bu etki saptanmıĢtır (Fan ve 

ark., 1999). 

180+7 gün depolama süresi sonunda, 625 ppb dozunda 1–MCP uygulaması yapılan 

meyvelerin, 0
o
C depolama sıcaklığında depolanması sonucu elde edilen TETA değeri ortalaması 0,23 

g.100g
–1

 olarak bulunmuĢtur. 1.250 ppb dozunda 1–MCP uygulaması yapılan meyvelerin,  2
o
C‟deki 

depolama sıcaklığında depolanması sonucu elde edilen TETA değeri ortalaması da yine 0,23 g.100g
–1

 

olarak bulunmuĢtur (Çizelge 3.). Meyveler farklı dozlarda yapılan uygulamalarla her iki depolama 

sıcaklığında da istatistiksel olarak aynı grupta yer almıĢlardır. Buradan, 180+7 günlük depolama süresi 

için 1250 ppb dozunda 1– MCP uygulamasının yüksek sıcaklıkta (2
o
C‟de) elmaların TETA değerini 

koruduğu görülmektedir.  

2 aylık kısa bir depolama süresi ve sonrasındaki 7 günlük raf ömrü için ise; 625 ppb dozunda 

1– MCP uygulamasının, her iki depolama sıcaklığında da elmaların TETA değerini koruduğu 

görülmektedir. 

ġekil 3. incelendiğinde, elde edilen TETA değerleri arasındaki farklılıklar daha belirgindir. 

Pazarlama periyodunda SÇKM oranıyla birlikte tat oluĢumunun temel faktörlerinden bir tanesi olan 

titre edilebilir toplam asitlik (TETA) (malik asit) miktarında depolama süresince olgunlaĢmanın bir 

sonucu olarak azalmalar söz konusu olmuĢtur. SÇKM değerleri kadar olmasa da depolama süresince 

TETA değerlerindeki değiĢim 1–MCP uygulamaları ve depolama sıcaklıkları ile etkilenmiĢtir.  

 

Toplam fenolik bileşik miktarı (mg.100g
–1

) 

Ġncelenen toplam fenolik bileĢik içeriği parametresi, depolama süresince artıĢ Ģeklinde bir 

değiĢim göstermiĢtir. Uygulama ortalamaları kapsamında; en yüksek değerler 625 ppb dozunda         

1–MCP uygulamasına tabi tutulan meyvelerde görülmüĢtür. Diğer taraftan kontrol ve 1.250 ppb 

dozunda 1–MCP uygulamaları bu parametredeki artıĢı daha düĢük seviyede tutmuĢtur (Çizelge 4.). 

Bunun yanında; depolama süresi toplam fenolik bileĢik miktarı üzerinde önemli düzeyde (p<0,05) 

etkili olmuĢtur. BaĢlangıçta 1166,8 mg.100g
–1

 olan toplam fenolik bileĢik miktarı, 60+7 gün depolama 

süresi sonunda 1220,2 mg.100g
–1

, 120+7 gün depolama süresi sonunda 1270,2 mg.100g
–1

, 180+7 gün 

depolama süresi sonunda ise 1340,6 mg.100g
–1 

olarak bulunmuĢtur. Bu kapsamda; 1–MCP 

uygulamasının söz konusu parametre üzerindeki önemli etkileri “Pink Lady” elma çeĢidinde de tespit 

edilmiĢtir (SakaldaĢ ve KaynaĢ, 2011).  

Depolama sıcaklık ortalamalarında, 0
o
C‟de yapılan depolama 1247,9 mg.100g

–1
 değeri ile 

2
o
C‟de yapılan depolamada bulunan 1251,0 mg.100g

–1 
değerine göre daha düĢük çıkmıĢtır. Depolama 

süresince toplam fenolik bileĢik miktarındaki artıĢlar, uygulamalara ve depolama sıcaklığına bağlı 

olarak değiĢmiĢtir. Diğer deyimle uygulama, depolama süresi ve depolama sıcaklığı interaksiyonu 

önemli çıkmıĢtır.  

0
o
C sıcaklıkta yapılan depolamada, her üç depolama süresi sonunda da 625 ppb dozunda 1–

MCP uygulaması yapılan meyvelerin toplam fenolik bileĢik miktarı değerleri, diğer uygulama ve 

kontrol grubu meyvelerinin değerlerine göre daha yüksek çıkmıĢtır. Aynı depolama sıcaklığında, 1250 

ppb dozunda 1–MCP uygulaması yapılan meyvelerde ise en düĢük değerler elde edilmiĢtir. 

 2
o
C depolama sıcaklığında 60+7 gün depolama süresi sonunda en yüksek artıĢ kontrol 

meyvelerinde gerçekleĢmiĢtir. Yine aynı depolama sıcaklığında 120+7 gün depolama süresi sonunda 
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en yüksek artıĢ 625 ppb dozunda 1–MCP uygulaması yapılan meyvelerde meydana gelirken; 180+7 

gün depolama süresi sonunda ise en yüksek artıĢ 1250 ppb dozunda 1–MCP uygulaması yapılan 

meyvelerde gerçekleĢmiĢtir. 

Toplam fenolik bileĢik miktarı değerleri arasındaki farklılıklar yukarıda da ifade edildiği  gibi, 

180+7 gün depolama süresi sonunda; 0
o
C depolama sıcaklığındaki 1250 ppb ve 2

o
C depolama 

sıcaklığındaki 625 ppb dozunda yapılan 1–MCP uygulamaları toplam fenolik bileĢik miktarı 

parametresindeki artıĢı daha düĢük seviyede tutmuĢtur. Elde edilen bu değerler ġekil 4.‟te net bir 

Ģekilde görülmektedir. 

 

Meyve eti kararması (%) 

Farklı sıcaklıkta yapılan depolamanın meyve eti kararmasına etkisini ortaya koymak amacıyla 

yapılan gözlemlerde istatiksel olarak önemli sonuçlar elde edilememiĢtir. Meyve eti kararması, 

istatiksel olarak önemli olmamakla birlikte 0
o
C‟de yapılan depolama sıcaklığı sonucunda çıkan %1,72 

değeri ile 2
o
C‟deki depolama sıcaklığı sonucunda çıkan %2,46 değerine göre biraz düĢük bulunmuĢtur 

(ġekil 5.). 

Farklı dozlarda yapılan 1–MCP uygulamalarının meyve eti kararmasına etkisini ortaya 

koymak amacıyla yapılan gözlemlerde istatiksel olarak önemli sonuçlar elde edilmiĢtir. Uygulama 

yapılmayan kontrol grubu meyvelerindeki iç kararma oranı %5,36 değeri ile 1–MCP uygulaması 

yapılan meyvelere göre yüksek bulunmuĢtur. 625 ppb ve 1.250 ppb dozlarındaki 1–MCP 

uygulamalarında sırasıyla %0,55 ve %0,37 değerlerinde meyve eti kararması görülmüĢtür (ġekil 6.). 

Depolama süresince meyve eti kararması üzerinde yapılan gözlemlerde istatiksel olarak 

önemli sonuçlar elde edilmiĢtir. Depolama süresi arttıkça meyve eti kararma oranı da artmıĢtır. En 

yüksek meyve eti kararma oranı 4,25 değeri ile 180 +7 gün depolama süresi sonrasında görülmüĢtür  

 

Fungal etmenli iç kararma oranı (%) 

Ġki farklı sıcaklıkta yapılan depolamanın çürüme oranına etkisini ortaya koymak amacıyla 

yapılan gözlemlerde istatiksel olarak önemli sonuçlar elde edilmiĢtir. Doğal bir sonuç olarak, çürüme 

oranı 0
o
C‟de yapılan depolama sıcaklığı sonucunda çıkan %3,33 değeri ile 2

o
C‟deki depolama 

sıcaklığı sonucunda çıkan %6,53 değerine göre düĢük bulunmuĢtur . 

Farklı dozlarda yapılan 1–MCP uygulamalarıyla depolamanın çürümeye etkisini ortaya 

koymak amacıyla yapılan gözlemlerde istatiksel olarak önemli sonuçlar elde edilmiĢtir. Uygulama 

yapılmayan kontrol grubu meyvelerindeki çürüme oranı %7,58 değeri ile 1–MCP uygulaması yapılan 

meyvelere göre yüksek bulunmuĢtur. 625 ppb ve 1250 ppb dozlarındaki 1–MCP uygulamaları 

sırasıyla %4,44 ve %2,77 değerlerini almıĢtır (ġekil 7.). Elde edilen bulgular; 1–MCP uygulamalarının 

“Dellteks F1” çeĢidi kantolop kavunlarında söz konusu parametre açısından etkilerine benzerlik 

göstermiĢtir (KaynaĢ ve ark., 2009). 

1– MCP uygulaması yapılmayan kontrol meyvelerinde çürüme oranının yüksek çıkması, 

meyvelerde yaĢlanmayla bağlantılıdır. Meyve olgunlaĢtıkça direnci azalır. Çürümelere neden olan 

patojenlerin zarar yapması kolaylaĢır.  

Depolama süresince çürüme oranı üzerinde yapılan gözlemlerde istatiksel olarak önemli 

sonuçlar elde edilmiĢtir. Depolama süresi arttıkça çürüme oranı da doğal bir sonuç olarak yükselmiĢtir. 

En yüksek çürüme oranı %8,51 değeri ile 180+7 gün depolama süresi sonrasında görülmüĢtür. 

Fuji kiku elma çeĢidinde yapılan depolama çalıĢmalarında incelenen çürüme oranı değerleri 

arasında meyvelerde depolama süresi, sıcaklığı ve uygulama dozları interaksiyonu yönünden önemli 

farklılıklar saptanmamıĢtır (ġekil 8.). ÇalıĢmadaki bulgulara göre; istatiksel olarak önemli olmamakla 

birlikte, her iki depolama sıcaklığında da 1–MCP uygulaması yapılan meyvelerin, kontrol grubu 

meyvelerine göre bu fizyolojik bozulma oranı oldukça düĢüktür. Uygulamaların tümünde her iki 

depolama sıcaklığında da, 6 ay depolama ve 7 gün raf ömrü sonunda bile çürüme oranı %9‟un altında 

olmuĢtur. 

 

Sonuç ve Öneriler 

ÇalıĢmamızda, yeni elma çeĢitlerinden olan ve üstün renk ile tat özellikleri ile öne çıkan “Fuji 

Kiku‟‟elma çeĢidinin hasat sonrası fizyolojisi ve elma depolamasında ticari anlamda çok yüksek 

oranda kullanılan 1–Methylcyclopropane (1–MCP) uygulamasının söz konusu çeĢidin hasat sonrası 

fizyolojisi ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiĢtir. 
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Fuji kiku elmaları ile yürüttüğümüz bu çalıĢmada, 1–MCP uygulamasının meyve eti 

kararması, fungal etmenli çürüme oranı, TETA, MES kayıplarının azaltılması ve etilen üretim 

miktarını baskı altında tutulması üzerine etkili olduğu belirlenmiĢtir. Bu etkilerin 0
o
C ve 2

o
C‟de 

gerçekleĢtirilen depolamalarda birbirine yakın değerlerde bulunması nedeniyle; 0
o
C‟de depolama ile 

2
o
C‟de depolama arasındaki sıcaklık farkı, Regiroli (2011) tarafından yapılan çalıĢma dikkate 

alındığında, enerji kullanımında yaklaĢık olarak %26–38 arasında bir verimlilik oluĢturacaktır, bu 

sayede hem depolama maliyeti düĢecek hem de enerji tasarrufu sağlanacaktır. 

GerçekleĢtirdiğimiz bu çalıĢma ile gelecek açısından çok büyük bir potansiyele sahip „‟Fuji 

Kiku‟‟ elma çeĢidinin hasat sonrası fizyolojisi kapsamında literatür oluĢmasına katkı sağlanmıĢ aynı 

zamanda pratik anlamda söz konusu bu çeĢidin pazarlanabilme periyodunun tespiti kolaylaĢmıĢtır. 

Diğer taraftan 1–MCP uygulaması ile farklı sıcaklıklarda yapılan depolamayla olası enerji tasarrufu 

olanakları incelenmiĢtir. Yüksek sıcaklık koĢullarında depolamayla, kalite kaybının olmadığı tespit 

edilmiĢtir. Ticari anlamda uygulanabilir olacak bu uygulamayla, Ülkemiz için enerji tasarrufuna katkı 

sağlanabilecektir. 
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Çizelge 1. Farklı depolama sıcaklıklarında 1-MCP uygulamaları sonucunda depolama süresince elde 

edilen meyve eti sertliği (kg) değerleri 

 
Çizelge 2. Farklı depolama sıcaklıklarında 1-MCP uygulamaları sonucunda depolama süresince elde 

edilen SÇKM (%) değerleri 

Depolama 

Sıcaklığı 

Uygulama 

1-MCP 

Depolama süresi (gün) Depolama 

sıcaklık 

ortalaması 

Uygulama 

ortalaması 0 60+7 120+7 180+7 

 

0°C 

Kontrol 13,34J 14,37G 15,20CD 16,38A 
 

14,30b 

 

Kontrol 

 

14,81a 625 ppb 13,34J 13,40J 14,00H 15,31C 

1250 ppb 13,34J 13,60 Ġ 14,48G 14,84F  

625 ppb 

 

14,30b 
 

2°C 

Kontrol 13,34J 15,05DE 15,70B 15,10D 
 

 

14,58a 

625 ppb 13,34J 14,41G 15,33C 15,31C 
 

1250ppb 

 

14,20c 
1250 ppb 13,34J 13,59Ġ 14,92EF 15,54B 

Depo. süre ort. 13,34d 14,07c 14,93b 15,41a 

LSD (0,05) 0,072 0,051 0,063 

 

Çizelge 3. Farklı depolama sıcaklıklarında 1-MCP uygulamaları sonucunda depolama süresince elde 
edilen TETA (g.100g-1) değerleri 

Depolama 

Sıcaklığı 

Uygulama 

1-MCP 

Depolama süresi (gün) Depolama 

sıcaklık 

ortalaması 

Uygulama ortalaması 
0 60+7 120+7 180+7 

 

0°C 

Kontrol 0,32 A 0,29 C 0,24 F 0,20 Ġ 
 

0,28 a 

 

Kontrol 

 

0,25 c 625 ppb 0,32 A 0,31 B 0,29 C 0,23 G 

1250 ppb 0,32 A 0,32 A 0,32 A 0,25 E  

625 ppb 

 

0,28 b 
 

2°C 

Kontrol 0,32 A 0,28 D 0,20 Ġ 0,19 J 
 

 

0,27 b 

625 ppb 0,32 A 0,31 B 0,25 E 0,22 H 
 

1250ppb 

 

0,29 a 
1250 ppb 0,32 A 0,28 D 0,28 D 0,23 G 

Depo. süre ort. 0,32 a 0,30 b 0,26 c 0,22 d 

LSD (0,05) 0,0015 0,0011 0,0013 

 
Çizelge 4. Farklı depolama sıcaklıklarında 1-MCP uygulamaları sonucunda depolama süresince elde 

edilen toplam fenolik bileĢik miktarı (GAE mg.100 g-1)  değerleri 

Depolama 

Sıcaklığı 

Uygulama 

1-MCP 

Depolama süresi (gün) Depolama  

sıcaklık  

ortalaması 

Uygulama ortalaması 
0 60 120 180 

 

0°C 

Kontrol 1166,8 N 1213,3 L 1275,9 H 1345,5 C 
 

1247,9 b 

 

Kontrol 

 

1248,6 b 625 ppb 1166,8 N 1216,8 L 1286,8 G 1401,8 A 

1250 ppb 1166,8 N 1179,1 M 1226,6 K 1328,7 D  

625 ppb 
1260,3 a 

 

2°C 

Kontrol 1166,8 N 1246,7 Ġ 1292,8 F 1281,2 H 

 

1251,0 a 

625 ppb 1166,8 N 1239,9 J 1296,8 F 1306,7 H 
 

1250 ppb 

 

1239,4 c 
1250 ppb 1166,8 N 1225,4 K 1242,3 ĠJ 1379,8 B 

Depo. süre ort 1166,8 d 1220,2 c 1270,2 b 1340,6 a 

LSD (0,05) 2,225 1,57 1,93 
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ġekil 3. TETA değerleri (g.100g-1) ġekil 4. Toplam Fenolik BileĢik miktarı (mg.100g-1) 
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ġekil 5. Depolama sıcaklığına göre meyve eti ġekil 6. 1-MCP dozlarına göre Meyve eti karama 

              kararma oranı (%)             oranı (%) 
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ġekil 7. 1-MCP uygulamalarına göre iç kararma ġekil 8. Sıcaklık ve Uygulama interaksiyonunun 

oranında (%) görülen farklılıklar.  iç kararma  (%) oranına etkileri 

Depolama 

Sıcaklığı 
Uygulama 

1-MCP 

Depolama süresi (gün) Depolama 

sıcaklık 

ortalaması 

Uygulama ortalaması 
0 60+7 120+7 180+7 

 

0°C 

Kontrol 7,04 6,13 5,67 5,53 
 

6,48a 

 

Kontrol 

 

5,87c 625 ppb 7,04 6,45 6,50 6,30 

1250 ppb 7,04 6,90 6,65 6,50  

625 ppb 

 

6,42b 
 

2°C 

Kontrol 7,04 5,65 5,10 4,79 

 

6,17b 

625 ppb 7,04 6,11 5,97 5,92 
 

1250ppb 

 

6,69a 
1250 ppb 7,04 6,70 6,49 6,17 

Depo. süre ort. 7,04a 6,33b 6,06c 5,87d 

LSD (0,05) 0,068 0,048 0,059 
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Özet 

 Bu çalıĢmada Marmara bölgesinde önemli bir üretime sahip olan “Deveci” armut çeĢidinde hasat sonrası 

1–Methylcyclopropane (1–MCP) uygulamalarının muhafaza süresince kaliteye olan etkileri incelenmiĢtir. Bu 

amaçla Çanakkale Biga bölgesinden hasat edilen armut meyvelerinde sırasıyla 312,5 ppb, 625 ppb ve 1.250 ppb 

dozlarında 1–MCP uygulamaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Farklı uygulamalara tabi tutulan meyveler 2°C ile 3°C 

arasında sıcaklık ile %85–%90 oransal nem koĢullarında sırasıyla 60, 120 ve 180 gün süreyle muhafaza 

edilmiĢlerdir. Meyveler her muhafaza süresinin sonunda 20°C ile 22°C arası sıcaklık ile %50–60 oransal nem 

koĢullarında 7 gün süresince raf ömrüne tabi tutulmuĢlardır. Armut meyvelerinde hasattan sonra ve her depolama 

süresinden sonra meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde oranı, titre edilebilir toplam asitlik miktarı, meyve 

kabuk rengi değiĢimi, etilen üretim miktarı, toplam fenolik bileĢik miktarı ve toplam çürüme oranı gibi bazı 

kalite özellikleri incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre; depolama süresi uzadıkça tüm meyvelerde farklı 

düzeylerde olmak üzere kalite kayıpları meydana gelmiĢtir. Bunun yanında; söz konusu kalite özelliklerinin 

depolama ve raf ömrü süresince korunumu açısından en etkili uygulamalar 625 ppb ve 1.250 ppb dozunda 1–

MCP uygulamaları olmuĢtur. Buna karĢın 312,5 ppb uygulama dozunun kalite özellikleri üzerinde önemli 

seviyede etkinliği saptanamamıĢtır.  
Anahtar Kelimeler: Deveci armut çeĢidi, 1–Methylcyclopropane, Depolama süresi, Kalite özellikleri. 

 
Abstract 

The Effects of Postharvest 1– Methylcyclopropane Treatments on Quality of “Deveci” 

Pear Variety Grown in Canakkale Region during Storage 
 In this research the effects of postharvest 1–Methylcyclopropane (1–MCP) treatments on quality during 

storage were carried out. For this purpose, 1–MCP treatments were materialized on pear fruits harvested from 

Çanakkale Biga region with 312,5 ppb, 625 ppb and 1.250 ppb doses respectively. Fruits of different treatments 

were stored between 2°C and 3°C storage temperature and 85%–90% relative humidity conditions for 60, 120 

and 180 days respectively. Fruits were kept between 20°C and 22°C temperature and 50%–60% relative 

humidity conditions for 7 days as shelf life after each storage period. Some quality parameters such as fruit 

firmness, soluble solids content, titratable acidity, skin color development, ethylene production, total phenolics 

compound and fungal decay incidence were assessed after harvest and each storage and shelf life periods. 

According to the results, quality losses increased with prolonging the storage period. Besides 625 ppb and 1.250 

ppb treatment doses were found as the most effective on keeping the quality during storage and shelf life. 

However any significant effects of 312.5 ppb treatment dose can be determined on quality parameters.  

Key Words: Deveci pear variety, 1–Methylcyclopropane, Storage period, Quality parameters.  

 

 Giriş 

Armut, yumuĢak çekirdekli meyveler grubunda olup ülkemizde taze de tüketilen bir meyvedir. 

Ülkemizin bazı bölge ve yöreleri armut yetiĢtiriciliği açısından önemli bir yere sahiptir. Armut 

yetiĢtiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerin baĢında Marmara Bölgesi gelir ve bu bölgede 

yetiĢtiriciliği en yoğun Ģekilde yapılan iki çeĢit “Deveci” ve “Santa Maria” olmaktadır. Santa Maria 

armut yetiĢtiriciliğinde üretim fazlası meyveler yılbaĢına kadar depolanarak daha uzun süre pazara arz 

edilmektedir. Avrupa çeĢidi armutlarda hasat olumu ve yeme olumu Ģeklinde iki ayrı olum safhası 

bulunmaktadır (Reid, 1992). Dolayısıyla hasat dönemi armutlarda depolama süresince kaliteyi büyük 

ölçüde etkilemektedir (Özelkök ve ark., 1997). Armut diğer klimakterik özellik gösteren meyve 

türlerinin aksine hasat olumu döneminde çok farklı olgunluk seviyeleri gösterebilirler ve yeme 

olumuna gelmeden önceki dönemlerde olgunlaĢtırma iĢlemlerine ihtiyaç duyarlar (Villalobos–Acuña 

ve Mitcham, 2008). 
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 1–Methylcyclopropane (1–MCP); klimakterik meyve ve sebze türlerinde genel anlamda etileni 

inhibe edici özelliği olan bir kimyasaldır (Sisler ve Serek, 1997). Bu anlamda 1–MCP, ticari adıyla 

Smartfresh; hasat sonrasında olgunlaĢmayı kontrol eden uygulamalar içerisinde en uygulanabilir ve 

etkili olarak kabul edilmektedir. Bu konuda yapılan çeĢitli çalıĢmalar da bu görüĢü desteklemektedir. 

Buna göre; 1–MCP kimyasal anlamda etilen reseptörlerini tutar ve etilen bağlanması engellenerek 

aktivasyonu gerçekleĢmez. 1–MCP maddesinin etkili uygulama konsantrasyonu; ürüne, zamana, 

sıcaklığa ve uygulama biçimine göre değiĢiklikler gösterir (Watkins, 2002). 1–MCP uygulamasının 

bazı armut türlerinde hasat sonrasında bazı kalite özelliklerine olan etkileri olduğu daha önce yapılan 

çalıĢmalarla saptanmıĢtır. Bu özellikler; meyve yumuĢaması, meyve iç kararması, zemin rengi 

değiĢimi ve depo yanıklığıdır  (Baritelle ve ark., 2001; Argenta ve ark., 2003; Kubo ve ark., 2003; 

Hiwasa ve ark., 2003; SakaldaĢ ve ark., 2010).   

 ÇalıĢmanın amacı; özellikle Marmara bölgesinde büyük bir üretim potansiyeline sahip olan ve 

ülkemizde tüketim açısından en popüler çeĢit olarak kabul edilen ve Çanakkale ili kapsamında 

yetiĢtiricilği çok hızlı Ģekilde artan “Deveci” armudunda hasat sonrası klimakterik meyvelerde 

olgunlaĢmanın yavaĢlatılarak muhafaza süresinin uzamasını sağlayan 1–Methylcyclopropane 

uygulamalarının etkilerinin incelenmesi ve kalitenin korunuĢu açısından en ideal uygulama dozunun 

saptanabilmesi amaçlanmıĢtır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bitki Materyali 

 ÇalıĢmada materyal olarak, Çanakkale – Biga bölgesinden “Quince A” anacı üzerine aĢılı 8 

yaĢlı ağaçlardan hasat edilen “Deveci” armut çeĢidi meyveleri kullanılmıĢtır. Söz konusu meyveler 

için; meyve kabuk rengi, meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde oranı ve niĢasta dağılımı esas 

alınarak, yaklaĢık olarak aynı büyüklükte (Deveci: 350± 35 g) olan meyveler seçilerek hasat edilmiĢtir. 

Hasat tarihi ise; 10.10.2012 olmuĢtur. Hasat makas ile gerçekleĢtirilmiĢ ve meyveler mekanik zarara 

uğratılmadan, yaklaĢık 90 km mesafedeki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟ne 

nakledilmiĢlerdir.  

Uygulama ve Depolama  

ÇalıĢmada “Deveci” çeĢidi armut meyvelerinde 312,5 ppb 625 ve 1250 ppb olarak üç farklı 

dozda 1– MCP (Smartfresh
TM

) uygulaması yapılmıĢtır. Herhangi bir uygulama yapılmayan meyveler 

ise kontrol olarak adlandırılmıĢlardır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi soğuk 

hava ve iklimlendirme odalarına nakledilen meyveler ilk aĢamada 4–5°C sıcaklıkta 24 saat süreyle 

tutulmuĢlardır. Sonrasında ise; armut meyveleri 40x 60x 20 cm ölçütlerinde plastik kasalar içerisinde, 

her uygulama için ayrı 1x1x1 m ölçülerinde 1 m
3
 hacimli gaz sızdırmaz kabinlere yerleĢtirilmiĢlerdir. 

Rohm and Haas Kimya Tic. Ltd. ġti. firması tarafından sağlanan; 50 ml su içerisinde kullanılacak 

dozu oluĢturacak pudra formunda Smartfresh™ (1–MCP) uygulama materyali, Velcro® fan düzeneği 

kullanılarak bu kabinler içerisinde meyvelere uygulanmıĢtır. Uygulamalar; 24 saat süreyle 4–5°C 

sıcaklıkta gerçekleĢtirilmiĢtir. Herhangi bir uygulama yapılmamıĢ kontrol meyveleri de 24 saat süreyle 

farklı bir iklimlendirme odasında 4–5°C sıcaklıkta tutulmuĢtur. Uygulamalardan sonra çalıĢmanın ilk 

yılında Deveci çeĢidi armut meyveleri 2,5°C ±0,5°C arasında sıcaklık ve %90–95 oransal nem 

koĢullarında sırasıyla; 2 ay, 4 ay ve 6 ay süreyle muhafaza edilmiĢlerdir. Her muhafaza süresinden 

sonra tüm meyveler, 20°C ile 22°C arası sıcaklık ve %55–60 oransal nem koĢullarında 7 gün süreyle 

raf ömrüne tabi tutulmuĢlardır. Uygulamalar ve depolama Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi soğuk hava ve iklimlendirme odalarında gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Kalite Değerlendirmeleri 

 Hasat sonrasında her depolama ve her depolamaya ait raf ömrü sonrasında tüm uygulamalara 

ve kontrole ait meyvelerde, bazı kalite özelliklerine ait değiĢimler Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Fizyoloji Laboratuarında incelenmiĢtir. Söz 

konusu kalite özellikleri;  

Meyve Eti Sertliği 

Meyvenin ekvatoral düzleminden karĢılıklı olacak Ģekilde farklı iki bölgede yaklaĢık 1cm²‟lik 

kabuk soyularak 13 mm uçlu Effegi tipi el penetrometresi ile basınç uygulanmıĢ ve bu basınca 

meyvelerin gösterdiği tepki değerleri (kg) olarak ifade edilmiĢtir. 
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Suda Çözünür Kuru Madde Oranı 
Meyvelerin suda çözülebilir kuru madde miktarını ölçmek için her tekerrürden alınan 10 adet 

meyveden birkaç damla meyve suyu alınarak “Atago PAL–1” model dijital el refraktometresi 

yardımıyla meyve suyunda suda çözülebilir kuru madde miktarı (%) değer olarak belirlenmiĢtir. 

Titre Edilebilir Toplam Asitlik Miktarı 

Meyvelerden elde edilen meyve suyu örneklerinde TETA değerleri meyve suyunun bir bazla 

nötralizasyonu esasına göre “ Orion A 120” pH metre yardımıyla elektrometrik olarak saptanmıĢtır. 

Bu amaçla 10 ml meyve suyu 40 ml saf su ile seyreltilmiĢ ve ph = 8,1 oluncaya kadar 0,1 N NaOH ile 

nötralize edilerek titre edilmiĢtir (Anonymous, 1968). Elde edilen değerler Malik asit cinsinden 

(ml/100 ml) Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

Meyve Zemin Rengi 

Tüm olum dönemleri için her uygulamaya ait 10 adet armut meyvesinde baskın rengin olduğu 

bölgede, her muhafaza süresi sonunda “Minnolta CR– 400” kolorimetre renk ölçüm cihazıyla ölçümü 

yapılmıĢtır. Ölçüm değerleri L*, a* ve b* değerleri üzerinden gerçekleĢtirilmiĢ daha sonra hue açı (H°) 

değeri cinsinden ifade edilmiĢtir.  

Toplam Fenolik Bileşik Miktarı 

Hasattan sonra ve tüm uygulamalara ait her depolama ve raf ömrü sonunda her örnek için 5 g 

meyve püresinde Folin–Ciocalteu yöntemine göre 765 nm absorbans değerinde Shimadzu UV–VIS 

yardımıyla (GAE mg/100 g) değerinden saptanmıĢtır (Zheng ve Wang, 2001). 

Etilen Üretim Miktarı 

Her uygulamanın her depolama süresi için depolama süresi sonunda yaklaĢık 1 kg meyve 

örneği 7 gün süreyle raf ömrüne tabi tutulduktan sonra 24 saat süreyle gaz sızdırmaz plastik kaplarda 

tutulmuĢtur. Bu süre sonunda “ICA 56” Etilen ölçüm cihazı yardımıyla elde edilen değerler (ppm/kg) 

cinsinden ifade edilmiĢtir.   

Toplam Çürüme Oranı 
Fungal etmenlerden ileri gelen bozulmaların görüldüğü meyveler tekerrür bazında 

oranlanmıĢtır ve (%) değer olarak ifade edilmiĢtir. 

 İstatistiksel Değerlendirmeler 

 ÇalıĢma, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak gerçekleĢtirilmiĢ ve her 

tekerrürde 20 adet armut meyvesi kullanılmıĢtır. Her depolama süresi ve depolama süresine ait raf 

ömrü için 10 adet meyve kullanılmıĢtır. Tüm parametrelere ait veriler,  “Minitab 16” istatistik paket 

programı yardımıyla varyans analizine tabi tutularak LSD çoklu karĢılaĢtırma testiyle p=0,05 

düzeyinde değerlendirilmiĢlerdir. 

 

 Bulgular 

 Meyve Eti Sertliği 

“Deveci” armut çeĢidinde depolama süresinin uzaması, meyve eti sertliği üzerine önemli 

düzeyde (p<0,05) etkili olmuĢtur. Depolama süresi arttıkça meyve eti sertliğinde azalıĢ meydana 

gelmiĢtir (Çizelge 1.). Uygulama ortalamaları açısından ise,  1.250 ppb ve 625 ppb uygulama 

dozlarına ait meyve eti sertliği değerleri daha yüksek olmuĢtur. Her iki uygulama dozunun etkisi aynı 

seviyede gerçekleĢmiĢtir. 

  

Çizelge 1. Farklı dozlarda Smartfresh
TM

 (1–MCP) uygulamasına tabi tutulmuĢ “Deveci” armut 

çeĢidinde depolama süresince meyve eti sertliğinde (kg) meydana gelen değiĢimler 

Uygulama 

(1–MCP) 

Depolama süresi (gün) Uygu. 

ort. 0 60 60+7 120 120+7 180 180+7 

Kontrol 8,69 a 7,55 d 6,758 f 6,268 h 5,825 i 5,33 j 5,01 k 6,49 B 

312,5 ppb 8,69 a 7,545 d 6,75 f 6,26 h 5,81 i 5,33 j 5,02 k 6,48 B 

625 ppb 8,69 a 8,09 b 7,78 c 7,74 c 7,41 e 6,79 f 6,53 g 7,57 A 

1.250 ppb 8,69 a 8,065 b 7,73 c 7,74 c 7,42 e 6,80 f 6,54 g 7,57 A 

Süre ort. 8,69 A 7,81 B 7,25 C 7,00 D 6,61 E 6,06 F 5,77 G 
0,045 

LSD (0,05) 0,059 
LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi:  0,118. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  
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Suda Çözünür Kuru Madde Oranı (SÇKM) 

Diğer yaĢ meyve ve sebze türlerine benzer Ģekilde depolama süresinin uzaması nedeniyle 

SÇKM oranı önemli düzeyde artıĢ görülmüĢtür (p<0,05). Bunun yanında; uygulama ortalamaları 

arasında önemli düzeyde farklılıklar (p<0,05) oluĢmuĢtur. Bu kapsamda 625 ppb ve 1.250 ppb 

uygulama dozuna ait meyvelerde SÇKM değerleri daha düĢük düzeyde olmuĢtur. Diğer taraftan 312,5 

ppb uygulama dozuna ait SÇKM oranı değerleri kontrol ile aynı seviyede seyretmiĢtir (Çizelge 2.). 

Depolama ve raf ömrü süresince söz konusu uygulama dozlarının bu parametre üzerinde yine önemli 

düzeyde etkisi söz konusu olmuĢtur (p<0,05). SÇKM oranındaki değiĢimlerin en düĢük seviyede 

görüldüğü meyveler 625 ppb ve 1.250 ppb dozunda Smartfresh
TM

 (1–MCP) uygulamasına tabi 

tutulmuĢ meyveler olmuĢlardır.  

 

Çizelge 2. Farklı dozlarda Smartfresh
TM

 (1–MCP) uygulamasına tabi tutulmuĢ Deveci armut çeĢidinde 

depolama süresince SÇKM (%) oranında meydana gelen değiĢimler 

Uygulama 

(1–MCP) 

Depolama süresi (gün) Uygu. 

ort. 0 60 60+7 120 120+7 180 180+7 

Kontrol 12,90 k 14,55 g 15,188 e 15,54 d 15,87 c 16,18 b 16,49 a 15,24 A 

312,5 ppb 12,90 k 14,54 g 15,20 e 15,56 d 15,86 c 16,20 b 16,47 a 15,25 A 

625 ppb 12,90 k 13,16 j 13,38 i 14,20 h 14,49 g 15,00 f 15,28 e 14,06 B 

1.250 ppb 12,90 k 13,18 j 13,42 i 14,22 h 14,48 g 14,99 f 15,30 e 14,07 B 

Süre ort. 12,90 G 13,86 F 14,29 E 14,88 D 15,18 C 15,59 B 15,88 A 
0,061 

LSD(0,05) 0,080 
LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,160. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  

 

Titre Edilebilir Toplam Asitlik Miktarı 

“Deveci” çeĢidi armut meyvelerinde depolama süresi malik asit değiĢimi üzerinde önemli 

düzeyde (p<0,05) etkili bir faktör olmuĢtur. Bunun yanında uygulama ortalamaları arasında önemli 

düzeyde farklılık (p<0,05) söz konusu olmuĢtur. Malik asit değerlerinin en yüksek olduğu uygulama 

dozları 625 ppb ve 1.250 ppb olmuĢtur (Çizelge 3.). Uygulama dozlarının depolama süresince malik 

asit miktarı üzerinde yaptığı etkiler benzer Ģekilde farklılıklar göstermiĢtir. Depolama süresince TETA 

değerlerindeki değiĢimin en az görüldüğü uygulamalar 625 ppb ve 1.250 ppb Smartfresh dozları 

olarak saptanmıĢtır. Diğer taraftan 312,5 ppb uygulama dozunun kontrole göre söz konusu parametre 

üzerinde etkisi görülmemiĢtir.  

 

Çizelge 3. Farklı dozlarda Smartfresh
TM

 (1–MCP) uygulamasına tabi tutulmuĢ Deveci armut çeĢidinde 

depolama süresince TETA (ml/100 ml) miktarında meydana gelen değiĢimler 

Uygulama 

(1–MCP) 

Depolama süresi (gün) Uygu. 

ort. 0 60 60+7 120 120+7 180 180+7 

Kontrol 0,454 a 0,394 c 0,379 de 0,371 de 0,352 fg 0,332 h 0,309 i 0,370 B 

312,5 ppb 0,454 a 0,391 c 0,376 de 0,360 ef 0,360 ef 0,338 h 0,308 i 0,369 C 

625 ppb 0,454 a 0,448 a 0,414 b 0,392 c 0,372 de 0,349 gh 0,338 h 0,395 A 

1.250 ppb 0,454 a 0,445 a 0,416 b 0,387 cd 0,364 ef 0,346 gh 0,337 h 0,393 A 

Süre ort. 0,454 A 0,419 B 0,396 C 0,377 D 0,362 E 0,341 F 0,323 G  

0,0055 LSD (0,05) 0,0072 
LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi:  0,0145. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  

 

Meyve Zemin Rengi 

Elde edilen sonuçlara göre; meyve zemin rengi için depolama süresine bağlı olarak yeĢil 

renkten sarı renge doğru bir yöneliĢ meydana gelmiĢtir. Depolama süresindeki artıĢ, zemin renginde 

önemli düzeyde (p<0,05) değiĢimi beraberinde getirmiĢtir (Çizelge 4.). Diğer taraftan uygulama 

ortalamaları arasında önemli düzeyde farklılıklar söz konusu olmuĢtur (p<0,05). Zemin rengi hue açı 

değeri en yüksek uygulama dozları aynı seviyede 625 ppb ve 1.250 ppb olmuĢtur. Bununla birlikte 

depolama süresince zemin rengindeki değiĢimlerin en az seviyede görüldüğü uygulamalar 625 ppb ve 

1.250 ppb dozunda Smartfresh uygulamaları olurken; 312,5 ppb uygulama dozunun herhangi bir etkisi 

saptanamamıĢtır.  



ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi   (COMU Journal of Agriculture Faculty)                        

2014: 2 (1): 109–116 
 

 

113 

Toplam Fenolik Bileşik Miktarı 

“Deveci” armut çeĢidine ait meyvelerde depolama süresinin artması olgunlaĢmanın artması 

nedeniyle toplam fenolik bileĢik miktarında önemli düzeyde (p<0,05) yükseliĢe neden olmuĢtur. 

Bunun yanında; uygulama ortalamaları arasında önemli düzeyde (p<0,05) farklılık tespit edilmiĢtir. 

Smartfresh uygulamaları kapsamında 625 ppb ve 1.250 ppb uygulama dozlarına ait ortalama değerler 

daha düĢük seviyede olmuĢtur (Çizelge 5.). Depolama süresince toplam fenolik bileĢik miktarındaki 

değiĢimlerin en az görüldüğü uygulamalar yine 625 ppb ve 1250 ppb dozları olmuĢtur.  

 

Çizelge 4. Farklı dozlarda Smartfresh
TM

 (1–MCP) uygulamasına tabi tutulmuĢ Deveci armut çeĢidinde 

depolama süresince meyve zemin renginde (Hue açı değeri– H°) meydana gelen değiĢimler 
Uygulama 

(1–MCP) 

Depolama süresi (gün) Uygu. 

ort. 0 60 60+7 120 120+7 180 180+7 

Kontrol 106,43 a 102,39 d 99,56 f 98,14 g 95,86 h 95,62 h 94,39 j 98,91 B 

312,5 ppb 106,43 a 102,64 d 99,47 f 98,17 g 96,06 h 95,49 hi 94,69 ij 98,99 B 

625 ppb 106,43 a 105,74 a 104,68 b 103,54 c 101,93 d 100,96 e 99,53 f 103,26 A 

1.250 ppb 106,43 a 105,80 a 104,57 b 102,29 d 101,95 d 100,87 e 99,50 f 103,06 A 

Süre ort. 106,43A 104,14 B 102,07C 100,53D 98,95 E 98,24 F 97,02 G 
0,314 

LSD (0,05) 0,416 

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 0,831. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  
 

Çizelge 5. Farklı dozlarda Smartfresh
TM

 (1–MCP)  uygulamasına tabi tutulmuĢ Deveci armut 

çeĢidinde depolama süresince toplam fenolik bileĢik miktarındaki (GAE mg/100g) değiĢimler 
Uygulama 

(1–MCP) 

Depolama süresi (gün) Uygu. 

ort. 0 60 60+7 120 120+7 180 180+7 

Kontrol 1114,6 m 1170,0 k 1221,0 i 1377,6 f 1459,4 c 1589,1 b 1602,4 a 1362,0 A 

312,5 ppb 1114,6 m 1169,3 k 1220,5 i 1380,0 f 1457,8 c 1594,3 ab 1601,2 a 1362,5 A 

625 ppb 1114,6 m 1145,5 l 1193,2 j 1269,5 h 1314,6 g 1374,5 f 1418,1d 1261,4 B 

1.250 ppb 1114,6 m 1143,6 l 1193,1 j 1264,5 h 1315,4 g 1402,7 e 1420,3 d 1264,9 B 

Süre ort. 1114,6G 1157,1F 1206,9E 1322,9D 1386,8C 1490,1B 1510,5A  

4,48 LSD (0,05) 5,93 

LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 11,85. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  
 

Etilen Üretim Miktarı 

 ÇalıĢma kapsamında Deveci çeĢidine ait meyvelerden elde edilen sonuçlara göre, depolama 

süresindeki artıĢ; tüm kalite parametrelerinde kayıplara neden olurken; bu durumu meydana getiren 

olgunlaĢmanın ilerlemesi kapsamında, etilen üretim miktarında önemli (p<0,05) artıĢlar saptanmıĢtır. 

Diğer taraftan yine diğer parametrelere benzer Ģekilde uygulama ortalamaları arasında önemli düzeyde 

(p<0,05) farklılıklar tespit edilmiĢtir. Etilen üretiminin en az görüldüğü meyveler 625 ppb ve 1.250 

ppb uygulama dozunun kullanıldığı meyveler olmuĢlardır. Depolama süresince etilen üretimindeki 

artıĢın en az görüldüğü meyveler yine 625 ppb ve 1.250 ppb uygulama dozunun kullanıldığı meyveler 

olmuĢlardır (Çizelge 6.). Diğer taraftan 312,5 ppb uygulama dozuna ait değerler kontrol meyvelerine 

göre daha düĢük olmuĢtur fakat söz konusu değiĢim düzeyi olgunlaĢmanın yavaĢlatılması için yeterli 

değildir.  
 

Çizelge 6. Farklı dozlarda Smartfresh
TM

 (1–MCP) uygulamasına tabi tutulmuĢ Deveci armut çeĢidinde 

depolama süresince etilen üretim miktarında (ppm/kg) meydana gelen değiĢimler 

Uygulama 

(1–MCP) 

Depolama süresi (gün) 
Uygu. ort. 

0 60+7 120+7 180+7 

Kontrol 0,30 j 44,25 d 61,05 b 78,95 a 46,14 A 

312,5 ppb 0,30 j 22,85 f 41,85 e 59,80 c 31,20 B 

625 ppb 0,30 j 1,65 i 3,03 h 4,40 g 2,34 C 

1.250 ppb 0,30 j 1,68 i 3,15 h 4,63 g 2,44 C 

Süre ort. 0,30 D 17,61 C 27,27 B 36,94 A 
0,504 

LSD (0,05) 0,504 
LSD (0,05) Uygulama*Depolama süresi: 1,007. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade eder.  
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Toplam Çürüme Oranı 

 Muhafaza süresince fungal etmenlerden ileri gelen toplam çürüme oranı üzerinde hemen tüm 

yaĢ meyve ve sebzelerde olduğu gibi depolama süresi önemli düzeyde (p<0,05) bir faktör olmuĢtur. 

Depolama süresinin uzaması nedeniyle bozulmaların oranı ve Ģiddetinde artıĢ görülmüĢtür. Özellikle 

120 gün depolamadan sonra bu oran önemli seviyede fazlalaĢmıĢtır. Diğer taraftan uygulamalar 

arasında önemli düzeyde farklılık (p<0,05) meydana gelmiĢtir. Bu kapsamda; sırasıyla 625 ppb ve 

1.250 ppb dozlarında 1–MCP uygulamalarına ait meyvelerde bozulma oranı daha düĢük seviyelerde 

görülmüĢtür (ġekil 1.). Buna karĢın; kontrol meyvelerinde ve 312,5 ppb uygulama dozuna tabi 

tutulmuĢ meyvelerde fungal etmenli çürümelerin oranı özellikle 120 gün depolama sonunda Ģiddetli 

biçimde artıĢ göstermiĢtir.  

 

 
                         ġekil 1. Farklı dozlarda Smartfresh

TM
 (1–MCP) uygulanmıĢ Deveci çeĢidi armut meyvelerinde 

depolama süresince fungal etmenlerden ileri gelen toplam çürüme oranında saptanan farklılıklar.  

 

Tartışma  

Elde edilen sonuçlar kapsamında ağırlık kaybında elde edilen bulgular, avokado‟da 1–MCP 

uygulamalarının etkilerine benzerlik göstermiĢtir (Jeong ve ark., 2002). Bunun yanında; meyve eti 

sertliğinde elde edilen bulgular kapsamında Smartfresh
TM

 uygulamalarının olumlu etkileri elmada 

(Watkins ve ark., 2000), Avrupa tipi eriklerde (Mitcham ve ark., 2001), Japon tipi eriklerde (Erkan ve 

ark., 2005a), muzda (Erkan ve ark., 2005 b), nektarinde (Dong ve ark., 2001), Trabzon hurmasında 

(Nakano ve ark., 2001) ve domateste (KaynaĢ ve ark., 2006) saptanmıĢtır. Suda çözünür kuru madde 

oranında depolama süresince meydana gelen artıĢı seviyesinin 1–MCP (Smartfresh
TM

) 

uygulamalarıyla azalması, elmada saptanmıĢtır (Watkins ve ark., 2000). Titre edilebilir toplam asitlik 

kapsamında ise paralel sonuçlar “Red Delicious”, “Gala” ve “Jonagold” elma çeĢitlerinde elde 

edilmiĢtir (Fan ve ark., 1999). Meyve zemin renginde elde edilen bulgulara benzer Ģekilde;“Red 

Chief” elma çeĢidinde 1–MCP uygulanmıĢ meyvelerde zemin rengi uygulanmamıĢ olanlara göre daha 

az değiĢime uğramıĢtır (Mir ve ark., 2001). 1–MCP uygulanmıĢ kayısılarda da uygulanmayanlara göre 

daha yeĢil olmuĢ ve depolama süreci çok az miktarda renk değiĢimini göstermiĢtir (Fan ve ark., 2000). 

Aynı durum Ģeftalide de görülmüĢtür (Kluge ve Jacomino, 2002). Hasat edildiğinde renk özelliği 

belirleyici olan domateste de benzer durum söz konusudur (KaynaĢ ve ark., 2006). Yine meyve et 

renginde elde edilen bulgulara paralel; 1–MCP uygulamasının Angeleno erik çeĢidinde meyve et rengi 

üzerinde önemli bir faktör olduğu saptanmıĢtır (KaynaĢ ve ark., 2010). Toplam fenolik bileĢik miktarı 

kapsamında elde edilen sonuçlar; 1–MCP uygulamasının “Pink Lady” elma çeĢidinde olan etkileri 

dahilinde tespit edilmiĢtir (SakaldaĢ ve KaynaĢ, 2011). Ġç kararmasında ise 1–MCP uygulamalarıyla 

olgunlaĢmanın geciktirilmesinin iç kararmasını önlediğine dair bulgulara farklı dönemlerde hasat 

edilen “EĢme” ayva çeĢidinde de rastlanmıĢtır (KaynaĢ ve ark., 2011).  
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Sonuç ve Öneriler 

Elde edilen sonuçlara göre; “Deveci” armut çeĢidinde depolama süresi tüm kalite 

parametreleri açısından önemli bir faktör olmuĢtur. Bu kapsamda; depolama süresindeki artıĢlar ağırlık 

kaybında artıĢa, meyve yumuĢamasına, SÇKM oranında artıĢa, TETA miktarında azalıĢa, toplam 

fenolik bileĢik miktarında da artıĢa neden olmuĢtur. Bunun yanında depolama süresi uzadıkça 

olgunlaĢmayla birlikte etilen miktarı artmıĢtır. Diğer taraftan; depolama süresinin uzamasıyla fungal 

etmenli bozulmaların oranında artıĢ meydana gelmiĢtir. Buna ek olarak raf ömrü süreci olgunlaĢma 

üzerinde aynı etkiyi göstermiĢ; her depolama süresinin sonundaki raf ömrü süreci ertesinde kalite 

kayıplarında artıĢ meydana gelmiĢtir. Tüm parametreler açısından 625 ppb ve 1.250 ppb uygulama 

dozları benzer Ģekilde ve yakın seviyede, depolama ve raf ömrü süresince kalitenin korunmasını 

sağlamıĢtır. Sonuç olarak; 625 ppb uygulama dozunun, “Deveci” armut çeĢidi için depolama süresince 

meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde oranı, titre edilebilir toplam asitlik miktarı, toplam 

fenolik bileĢik içeriği gibi kalite özellikleri açısından önerilmesi uygundur. Buna ek olarak söz konusu 

iki doz, etilen üretimini önemli seviyede engelleyerek olgunlaĢma prosesini yavaĢlatmıĢtır. Diğer 

taraftan 312,5 ppb uygulama dozunun, kalitenin korunması üzerinde herhangi bir etkisi görülmemiĢtir. 

Söz konusu uygulamaya tabi tutulan meyvelerde elde edilen değerler kontrol meyveleriyle önemli bir 

farklılık göstermemiĢtir.  

Deveci, özellikle Marmara bölgesinde çok yoğun olarak yetiĢtirilen bir armut çeĢididir. Büyük 

ve gösteriĢli meyvelerinin olması, üstün tat özellikleri ve yerli çeĢit olması nedeniyle ülkemiz 

açısından büyük önem taĢıyan bir çeĢittir. Bu anlamda; kalitenin korunarak ilkbahar dönemine 

pazarlanabilirlik Ģansının oluĢturabilmesi bölge üreticisi açısından büyük avantaj sağlayacaktır.  
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Özet 

Güney Marmara (Çanakkale) Ģartlarında yetiĢtirilen bazı kayısı çeĢitlerinde, verimsizlik veya düzenli 

verim alınamaması en önemli sorunlardan biridir. Bu durumla, kayısı ağaçlarındaki çiçek tomurcuklarının 

soğuklanma ihtiyaçları arasında bir iliĢki söz konusudur. Hasanbey, Hacıhaliloğlu, Kurukabuk, Çataloğlu, 

Hacıkızı, Çöloğlu, KabaaĢı, Alyanak ve Etembey kayısı çeĢitlerinde tomurcuk dökümleri, çiçeklenme zamanları 

ve meyve tutumları üzerine soğuklanma sürelerinin etkisi araĢtırılmıĢtır. Çanakkale‟de 2008–2013 yılları 

arasında, deneme bahçesi yakınında saat baĢı ölçülen sıcaklıklar kaydedilmiĢtir. Soğuklanma sürelerinin 

tespitinde Kasım ayının baĢından ġubat ayının sonuna kadar kaydedilen sıcaklıklar kullanılmıĢtır. Ġncelenen 

kayısı çeĢitlerinde ortalamaların çok üzerinde tomurcuk dökülmesi tespit edilmiĢtir. Özellikle Hacıhaliloğlu, 

Çöloğlu ve Alyanak kayısı çeĢitlerinde bu oran % 80‟nin üzerindedir. Yüksek kıĢ dinlenmesine ihtiyaç duyan 

dokuz kayısı çeĢidinde ağaçlardaki çiçeklenme süresinin uzadığı, yüksek oranda tomurcukların döküldüğü ve 

meyve tutumunun (% 0.3–6.3) çok düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Söz konusu sorunlar, toplam verimliliği olumsuz 

etkilemiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kayısı, KıĢ dinlenmesi, Prunus armeniaca L., Çanakkale. 

 

Abstract 

Influence of Bud Drop, Flowering Period and Fruit Set on Chill Units of South 

Marmara in High Chilling Requiring Apricot Cultivars 
One of the most important problems to be faced in some apricot cultivars consists in the poor or 

irregular productivity that are widespread in South Marmara (Çanakkale) apricot growing. This phenomenon 

could be linked to apricot of flower bud due to chilling requirements would appear to play a determining role. 

The influence of chilling on flowering period, bud drop and fruit set of apricot cv. „Hasanbey, Hacıhaliloğlu, 

Kurukabuk, Çataloğlu, Hacıkızı, Çöloğlu, KabaaĢı, Alyanak and Etembey‟ and the chilling requirements were 

studied. Daily temperatures (each hour) were recorded in Çanakkale, which is close to the experimental orchard. 

Accumulated chill units were calculated from the beginning of November to the end of February during five 

consecutive years (2008–2013). Heavy bud drops (more than 80 % in „Hacıhaliloğlu, Çöloğlu and Alyanak‟ 

cultivars) was recorded. The heavy bud drops, together with the low fruit set, indicate that their fruit set (between 

0.3–6.3 %) is unacceptable in apricot cultivars. High chilling requiring nine apricot cultivars create problems 

such as prolonged flowering period, more flower buds drop and low fruit set. These phenomenons affect total 

productivity. 

Key Words: Apricot, Chilling, Prunus armeniaca L., Çanakkale. 

 

Giriş 
Türkiye‟nin farklı bölgelerinde kayısı üretimi yapılmaktadır. En çok kayısı üretiminin 

yapıldığı bölge Ġç Anadolu‟dur.  Bu bölgede Malatya ili ve çevresindeki kayısı üretimi yaklaĢık olarak 

ülkemiz üretiminin yarısına sahiptir. Söz konusu bölgenin dıĢında yetiĢtirilen kayısı çeĢitleri, daha çok 

taze tüketime yöneliktir. Özellikle Akdeniz Bölgesi, kayısı yetiĢtiriciliğinde sofralık ve erkenci kayısı 

yetiĢtiriciliği ile ön plana çıkmaktadır.  Ülkemizde kayısı yetiĢtiriciliği, değiĢik ekolojik koĢullara 

uyum sağlamıĢ farklı kayısı çeĢitleriyle yapılmaktadır. Kayısı çeĢitleri soğuklama ihtiyacı bakımından 

büyük farklılıklar göstermektedir. Kayısı çeĢitlerinin yetiĢtirilmesi için ekolojik yönden bilinmesi 

gereken en önemli konulardan biri, yetiĢtirilmesi istenilen çeĢitlerin kıĢ dinlenmesini karĢılayıp 

karĢılamayacağıdır. 

Soğuklanma ihtiyacının gerekliliği, ilk olarak 1950 yılında Weinberger isimli bir araĢtırmacı 

tarafından bazı meyve ağaçları için ifade edilmiĢtir. Aynı araĢtırıcı, ağaç tomurcuklarının yeterli ve 

düzenli bir uyanma gösterebilmesi için kıĢ mevsiminde 0
o
C ile 7

o
C arasında geçirmesi gereken süreyi 

„soğuklama saatleri‟ olarak adlandırmıĢtır (Weinberger, 1950). Kayısı ağaçlarının soğuklama 

ihtiyacının yeterince karĢılanmadığı yerlerde, tomurcuklarda uyanma düzensiz, geç ve yavaĢ olur 
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(Gülcan, 1975). Çiçeklenme periyodu uzar (Küden ve KaĢka, 1992). Çiçek tomurcuklarının bir kısmı 

açmadan dökülürken, bir kısmı da açmadan ağaç üzerinde kalır (Viti ve Bartolini, 1988). Organları 

geliĢememiĢ çiçeklere rastlanır. Bu tip çiçekler, meyve meydana getirebilme yeteneğinde 

olmadıklarından, açtıktan kısa bir süre sonra dökülürler. Bu durumlar, meyve tutumunun önemli 

ölçüde azalmasına neden olur (Alburquerque ve ark., 2003). Bundan dolayı, bir bölgede yetiĢtirilecek 

kayısı çeĢitlerinin soğuklama ihtiyaçlarının ve yetiĢtirildikleri bölgenin kıĢ dinlenme dönemindeki 

7.2ºC altında geçen yıllık sürelerin bilinmesi gerekir.  

Bu çalıĢma ile kıĢ dinlenme ihtiyacı yüksek olduğu ifade edilen Hasanbey, Hacıhaliloğlu, 

Kurukabuk, Çataloğlu, Hacıkızı, Çöloğlu, KabaaĢı, Alyanak ve Etembey kayısı çeĢitlerinin 

soğuklanma ihtiyaçları bakımından Güney Marmara (Çanakkale) Ģartlarına uyumu araĢtırılmıĢtır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalıĢma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 

koleksiyon bahçesinde 2008 ile 2013 yılları arasında 5 yıl süreyle yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, Prunus 

armeniaca anacı üzerine aĢılı Hasanbey, Hacıhaliloğlu, Kurukabuk, Çataloğlu, Hacıkızı, Çöloğlu, 

KabaaĢı, Alyanak ve Etembey kayısı çeĢitleri kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya konu olan dokuz kayısı 

çeĢidi, kıĢ dinlenmesi bakımından yüksek soğuklanma ihtiyacı olan çeĢitlerdir. 

Soğuklama sürelerinin tespitinde klasik yöntem olarak adlandırılan yöntem kullanılmıĢtır. Bu 

yöntemde, Kasım ayından baĢlayarak pembe tomurcuk dönemine kadar 7.2ºC‟nin altında geçen saatler 

toplanmıĢtır (Darrell, 1993). ÇalıĢmanın yürütüldüğü bahçede 7,2ºC‟nin altında geçen süreyi saat 

olarak tespit etmek amacıyla verikaydederler (Hobo PH Temp 2X External) kullanılmıĢtır. 

Verikaydederler, kayısı ağaçlarının bulunduğu deneme parselinin yakınına yerleĢtirilmiĢ ve bir saat 

aralıkla ölçüm yapmaya programlanmıĢtır.  

Deneme, her çeĢitten üç ağaç kullanılarak toplam 27 ağaçta yapılmıĢtır. Ağaçlarının farklı 

yönlerinden dallar belirlenerek iĢaretlenmiĢtir. Belirlenen dallarda, kabaran pullar arasında, pembe 

dokunun görülmeye baĢlamasıyla tomurcuklarda dinlenmenin kesildiği kabul edilmiĢtir. ĠĢaretlenen 

dallar üzerinde dökülen tomurcuk sayıları (tomurcuk silkmesi), çiçeklenme zamanı ve çiçeklenmenin 

düzenli olup olmadığı incelenmiĢtir. Ayrıca, taç yaprakların dökümünden sonra aynı dallar üzerinde 

meyve tutum oranları belirlenmiĢtir. 

Bu belirlemede, tomurcuk silkmesi, belirlenen dallar üzerindeki dökülen tomurcuk sayısının 

toplam tomurcuk sayısına yüzde oranı Ģeklinde hesaplanmıĢtır. Çiçeklenme periyodu çiçeklenme 

baĢlangıcı, çiçeklerin % 5‟nin açtığı, tam çiçeklenme çiçeklerin %70‟nin açtığı ve çiçeklenme sonu 

çiçeklerin taç yapraklarının %95‟nin döküldüğü tarihler olarak belirlenmiĢtir (Özçağıran ve ark., 2003, 

Engin ve Ünal, 2002). Meyve tutumu ise aynı dallar üzerindeki meyve sayısının, açan çiçek sayısına 

yüzde oranı Ģeklinde hesaplanmıĢtır. 

Denemeden elde edilen veriler SAS (Statistical Analysis System, USA) istatistik paket 

programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuĢ, ortalamalar arasındaki farklılıklar ise Duncan 

testiyle (P≤0,05) belirlenmiĢtir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Soğuklanma süreleri 

AraĢtırmanın yapıldığı bölgenin 2008 ve 2013 yılları arasındaki hesaplanan aylık soğuklama 

süreleri ve bu soğuklanma sürelerinin dönemsel olarak toplamı saat olarak Çizelge 1.‟de verilmiĢtir. 

7,2
o
C altında geçen saatlerin aylara göre dağılımı ve toplamı çok büyük değiĢiklik göstermektedir. 

2008 ile 2013 yılları arasındaki toplam soğuklanma süreleri 686 ile 1.345 saat arasında 

değiĢiklik göstermiĢtir (Çizelge 1.). En yüksek toplam soğuklanma süresi, 2011–2012 döneminde 

kaydedilirken, en düĢük toplam soğuklanma süresi, 2012–2013 döneminde belirlenmiĢtir. 

Soğuklanma süreleri üzerine yapılan araĢtırmalarda aylık soğuklanma sürelerinin de özellikle 

sert çekirdekli meyvelerde önemli olduğu ifade edilmektedir (Alburquerque ve ark., 2003). Aylık 

soğuklanma süreleri bakımından, özellikle aralık ayı soğuklanma sürelerinin ocak ve Ģubat ayı 

soğuklanma sürelerinden kıĢ dinlenmesinin karĢılanmasında daha etki olduğu saptanmıĢtır 

(Alburquerque ve ark., 2004). Aylık soğuklanma süreleri incelendiğinde en yüksek aylık soğuklanma 

süresi, 489 saat ile 2012 yılı ocak ayında kaydedilmiĢtir. AraĢtırmamızda 2009 yılı Kasım ayında 

sıcaklığın 7,2
0
C altına sadece 39 saat düĢtüğü görülmektedir.  
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Çizelge 1. Çanakkale bölgesi (Dardanos) birbirini takip eden beĢ yıla ait aylık ve toplam soğuklanma 

süreleri (saat) 

 Kasım Aralık Ocak Şubat Toplam 

2008–2009 131 350 402 210 1.093 

2009–2010 39 359 177 300 875 

2010–2011 117 259 490 102 968 

2011–2012 272 275 489 349 1.345 

2012–2013 42 170 314 160 686 

 

Soğuklama ihtiyacı bakımından kayısı çeĢitleri arasında farklılıklar olduğu çeĢitli 

araĢtırmacılar tarafından ortaya koyulmuĢtur. Bornova‟da yapılan bir çalıĢmada, bazı kayısı 

çeĢitlerinin soğuklama ihtiyacı 7.2ºC altında geçen süre olarak, Turfanda Ġzmir 650, Çiğli 720, Mektep 

829 ve Hasanbey 1.600 saat olarak saptanmıĢtır (Gülcan, 1975). Ankara koĢullarında yapılan 

çalıĢmada ise, soğuklama ihtiyacı Hasanbey çeĢidinde 1.360, Tokaloğlu çeĢidinde ise 1.099 saat olarak 

belirlenmiĢtir (KaĢka, 1967).  

 

Çiçeklenme periyodu 

Hasanbey, Hacıhaliloğlu, Kurukabuk, Çataloğlu, Hacıkızı, Çöloğlu, KabaaĢı, Alyanak ve 

Etembey kayısı çeĢitlerinin çiçeklenme periyodu üç aĢamada (çiçeklenme baĢlangıcı, tam çiçeklenme 

ve çiçeklenme sonu) belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Fakat alınan sonuçlardan bu belirlemelerin ayrıntılı 

olarak yapılması Etembey kayısı çeĢidi hariç mümkün olmamıĢtır. Bunun nedeni, incelenen bütün 

çeĢitlerin çiçeklenme baĢlangıcı ile çiçeklenme sonu arasındaki periyodunun, çok uzun bir döneme 

yayılmasıdır. Bu bakımdan en çarpıcı durum, Hasanbey kayısı çeĢidinde gözlemlenmiĢtir. Hasanbey 

çeĢidinde, 2013 yılı Mart ayı sonunda çiçeklerin bazıları meyve bağlayarak geliĢmesine devam 

ederken, bazı çiçeklerin yeni açtığı görülmektedir (ġekil 1A.). 

Çiçeklenme, yıllar itibariyle büyük değiĢimler göstermiĢtir. 2012 yılında 20 ġubat, 2013 

yılında ise 15 ġubat tarihlerinde çiçeklenmenin baĢladığı tespit edilmiĢtir. Fakat, araĢtırmanın 

yapıldığı diğer yıllar çiçekleneme Mart ayının ilk yarısında olmuĢtur. 2009 yılı 11 Mart tarihinde, 

KabaaĢı, Çöloğlu ve Alyanak kayısı çeĢitlerinde, 15 Mart tarihinde de Hacıhaliloğlu, Kurukabuk ve 

Çataloğlu çeĢitlerinde çiçeklenmenin baĢladığı zamandır. KabaaĢı, Çöloğlu, Alyanak ve Hacıhaliloğlu 

kayısı çeĢitlerinde çiçeklenme Nisan ayı ortalarına kadar devam etmiĢtir. 14 Nisan tarihinde yapılan 

incelemelerde, çiçeklenmenin büyük bir kısmının sona ermesine rağmen, bazı çiçek tomurcuklarının 

yeni uyandığı gözlemlenmiĢtir (ġekil 1B.). Hacıkızı kayısı çeĢidinin 2013 yılı ġubat ayı ortalarında 

çiçeklenmeye baĢlamıĢtır (ġekil 1C.). Fakat Nisan ayı ortalarında ağacın dalları üzerinde yeni açan 

çiçekler gözlemlenmiĢtir (ġekil 1D.). 

 

Tomurcuk dökülmesi  

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek tomurcuklarının dökümü özellikle ağaçların toplam 

verimliliğini çok büyük bir oranda etkilemektedir. Bu konuda yapılan çalıĢmalarda, Akdeniz iklimine 

sahip bölgelerde ılık gecen kıĢ aylarının sonrasında, kayısı ağaçlarının çiçek tomurcuklarını döktükleri 

ifade edilmiĢtir (Alburquerque ve ark., 2004; David ve ark., 1991). Kayısı çeĢitleri soğuklanma 

ihtiyaçlarını tam olarak karĢılayamadıkları zaman özellikle uzun dallar üzerindeki tomurcukların       

% 93‟ünün döküldüğü saptanmıĢtır (Alburquerque ve ark., 2003). Bu bağlamda, incelenen dokuz 

kayısı çeĢidinde çok yüksek oranlarda tomurcuk dökümleri saptanmıĢtır. Tomurcuk döküm oranları, 

çeĢitler arasında farklılık gösterirken, benzer farklılık yıllar arasında da söz konusudur. AraĢtırmanın 

yapıldığı yıllarda ve çeĢitlerde, kayısı ağaçlarının dalları üzerinde bulunan tomurcukların %18 ile %88 

arasında döküldüğü saptanmıĢtır (Çizelge 2.). En yüksek tomurcuk dökülme oranı 2010 yılında %88 

olarak Çöloğlu kayısı çeĢidinde tespit edilmiĢtir. 

2009–2010 ve 2010–2011 dönemi iklim Ģartları, normalden az soğuklama süreleri tespit 

edilmiĢtir. Bu durum, 2010 ve 2011 yıllarında, Etembey çeĢidi hariç diğer bütün çeĢitlerin 

tomurcuklarının %50‟den fazla dökülmesine neden olmuĢtur. Yüksek miktardaki tomurcuk 

dökülmeleri, çeĢitlerin çiçeklenmesini olumsuz etkileyerek verimsizliğe neden olmuĢtur. Söz konusu 

verimsizlik, 2013 yılında çok Ģiddetli bir Ģekilde ortaya çıkmıĢtır. 2013 yılı tomurcuk döküm oranları 

incelendiğinde, bütün çeĢitlerde dallar üzerindeki tomurcukların %50‟den fazla döküldüğü 
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görülmektedir. Aynı yıl Hasanbey, Hacıhaliloğlu, Çöloğlu ve Alyanak kayısı çeĢitlerinin 

tomurcuklarının %70‟den fazlasının döküldüğü tespit edilmiĢtir. 

 

  
A. Hasanbey kayısı çeĢidi (28 Mart 2013). 

 

B. KabaaĢı kayısı çeĢidi (14 Nisan 2009). 

  
C. Hacıkızı kayısı çeĢidi (19 ġubat 2013). D. Hacıkızı kayısı çeĢidi (12 Nisan 2013). 

 
ġekil 1. Çanakkale koĢullarında kıĢ dinlenmesini karĢılayamayan bazı kayısı çeĢitlerin çiçeklenme 

periyodundaki düzensizlikler. 

 

Çizelge 2. Dokuz kayısı çeĢidinde birbirini takip eden dört yıla ait dökülen tomurcuk oranları (%) 

Çeşitler 2010 2011 2012 2013 

Hasanbey 57,87 ± 6,08 59,64 ± 7,99 34,40 ± 19,8 75,43 ± 3,22 

Hacıhaliloğlu 65,87 ± 5,24 61,08 ± 7,43 49,55 ± 11,7 80,94 ± 2,76 

Kurukabuk 49,42 ± 15,7 42,98 ± 13,2 21,80 ± 9,87 58,80 ± 4,55 

Çataloğlu 63,78 ± 9,82 57,67 ± 7,98 25,60 ± 9,76 68,70 ± 9,87 

Hacıkızı 60,53 ± 8,99 60,45 ± 10,7 31,51 ± 11,4 63,84 ± 11,3 

Çöloğlu 88,35 ± 3,44 49,98 ± 19,7 36,20 ± 5,66 72,19 ± 4,61 

Kabaaşı 52,90 ± 17,7 57,81 ± 11,6 32,31 ± 8,55 60,82 ± 7,54 

Alyanak 77,08 ± 4,01 57,11 ± 18,2 17,90 ± 16,9 80,01 ± 2,99 

Etembey 39,85 ± 9,32 40,01 ± 8,67 27,01 ± 14,3 50,20 ± 10,3 

 

Soğuklanma süreleri incelendiğinde 2012–2013 dönemi verilerinin 686 saatle incelenen 

dönmelerin en düĢük soğuklanma süresi olarak belirlenmiĢtir. Bu durum, incelenen çeĢitlerdeki 2013 



ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi   (COMU Journal of Agriculture Faculty)                        

2014: 2 (1): 117–122 
 

 

121 

yılındaki yüksek tomurcuk dökümlerine neden olmuĢtur. Tomurcuk dökülmeleri ile elde edilen 

sonuçlar, incelenen kayısı çeĢitlerinin verimsizlik nedenlerini net bir Ģekilde ortaya çıkarmıĢtır. 

Kayısı ağaçlarındaki tomurcuk dökülmeleri üzerine Ġspanya‟da yapılan bir araĢtırmada, 

çalıĢmamızdaki tomurcuk döküm oranlarına yakın değerler tespit edilmiĢtir. Guillermo kayısı 

çeĢidinde %81,6 ile %52,5 arasında değiĢen oranlarda tomurcuk dökülmeleri belirlenmiĢtir. Farklı 

bölgelerde soğuklama sürelerinin 442 ile 1135 saat arasında değiĢtiği ve soğuklanma sürelerine göre 

de bölgeler arasında tomurcuk dökümlerinin farklılaĢtığı ifade edilmektedir (Alburquerque ve ark., 

2003). AraĢtırmamızda toplam soğuklanma sürelerinin kısa olduğu dönemler sonrasında yüksek 

oranlarda tomurcuk dökülmeleri tespit edilmiĢ ve soğuklanama süreleri ile tomurcuk dökümleri 

arasında ters orantılı bir iliĢki gözlemlenmiĢtir. Brown ve Fadel (1953) sert çekirdekli meyve 

türlerinde soğuklanama süreleri ile tomurcuk dökümleri arasında çalıĢmamıza benzer bir iliĢki 

gözlemlemiĢlerdir. Ġncelediğimiz dokuz kayısı çeĢitlerinde tomurcuk dökülmelerinin, tomurcuk 

pullarının kabarmaya baĢladığı dönemde baĢladığı ve dökümlerin en yoğun çiçeklenme öncesinde 

olduğu saptanmıĢtır. Medeira ve Guedes (1991) kayısı ağaçlarında tomurcuk dökülmelerinin, ġubat 

ayı baĢından çiçeklenmeye kadar geçen süreçte devam ettiğini ifade etmektedirler. 

 

Meyve tutumu 

Meyve tutum oranlarında, yıllara ve çeĢitlere göre farklılık görülmesine rağmen, bütün 

çeĢitlerde çok düĢük oranlarda gerçekleĢmiĢtir. Meyve tutum oranı, %0,3 ile %6,3 arasında 

saptanmıĢtır (Çizelge 3.).  

Ġncelenen dokuz çeĢitte de meyve tutumu çok düĢüktür. Bunun nedeni, yüksek orandaki 

tomurcuk dökümlerinden sonra zaten dallar üzerinde az açan çiçeklerin büyük bir kısmının dökülmüĢ 

olmasıdır. 

Kayısı ağaçlarında meyve tutumu ile yapılan çalıĢmalarda, Turfanda Ġzmir çeĢidinde %27, 

Çiğli çeĢidinde %16 oranında meyve tutumu tespit edilmiĢtir (Gülcan, 1975). Yapılan bir diğer 

çalıĢmada ise, Priana kayısı çeĢidinde %20 ve Feriana kayısı çeĢidinde %71 meyve tutumu olduğu 

belirlenmiĢtir (Mahanoğlu ve ark., 1995). Söz konusu meyve tutum oranları ile çalıĢmamızda yer alan 

kayısı çeĢitlerindeki meyve tutum oranları arasında çok büyük farklılıklar vardır. Bu durum, 

araĢtırmada yer alan dokuz çeĢidin kıĢ dinlenme ihtiyacını Çanakkale koĢullarında sağlayamadığını 

göstermektedir. Benzer bir durum, soğuklanma ihtiyacı 850–950 saat olan Guillermo kayısı çeĢidinde 

tespit edilmiĢtir. Bu çeĢit, soğuklanma süresinin 442 saat olduğu bir bölgede yetiĢtirildiğinde meyve 

tutumunun %2, fakat soğuklanma süresinin 975 saat olduğu bir bölgede ise %25 oranında meyve 

bağladığı saptanmıĢtır (Alburquerque ve ark., 2003). 

 

Çizelge 3. Dokuz kayısı çeĢidinde birbirini takip eden dört yıla ait meyve tutum oranları (%) 

Çeşitler 2010 2011 2012 2013 

Hasanbey 2,01 ± 1,01 1,11 ± 0,61 1,22 ± 0,98 0,65 ± 0,11 

Hacıhaliloğlu 2,02 ± 1,11 2,01 ± 1,13 2,23 ± 1,51 0,43 ± 0,10 

Kurukabuk 1,98 ± 1,15 1,76 ± 1,01 3,82 ± 1,29 1,01 ± 0,32 

Çataloğlu 2,54 ± 1,34 2,92 ± 1,27 2,54 ± 1,11 1,11 ± 0,76 

Hacıkızı 2,33 ± 0,56 2,49 ± 1,71 4,03 ± 2,22 1,45 ± 0,42 

Çöloğlu 1,31 ± 0,45 1,02 ± 0,72 1,29 ± 0,62 0,32 ± 0,10 

Kabaaşı 2,55 ± 1,18 2,19 ± 1,46 1,78 ± 0,71 0,87 ± 0,22 

Alyanak 2,89 ± 1,01 2,91 ± 1,12 4,02 ± 1,18 1,21 ± 0,34 

Etembey 4,57 ± 2,34 3,71 ± 1,91 6,31 ± 1,98 2,11 ± 1,41 

 

Sonuç ve Öneriler 

Yüksek miktarda kıĢ dinlenmesine ihtiyaç gösteren kayısı çeĢitlerinde tomurcukların yüksek 

oranda dökülmesi, düzensiz çiçeklenme ve düĢük oranda meyve tutumu, 7,2
0
C altındaki sıcaklıkların 

Kasım, Aralık, Ocak ve ġubat aylarındaki gösterdikleri dağılıĢlarla ve toplam soğuklanma süreleriyle 

yakından ilgilidir. Çanakkale bölgesinde toplam soğuklanma süresi araĢtırmanın yapıldığı beĢ yıllık 

dönemde 686 saatle, 1.345 saat arasında dönemlere göre iki katına varan değiĢimler göstermiĢtir. 2013 

ilkbaharında üzerinde çalıĢılan çeĢitlerin hepsinde yüksek oranda tomurcuk dökülmesi görülmüĢtür. 

Bazı çeĢitlerde bu oran, %80‟nin üzerine çıkmıĢtır. 2012–2013 döneminde aylık ve toplamda 

soğuklanma süreleri çok kısadır. Çiçeklenme baĢlangıcı ile çiçeklenme sonu arasındaki periyod, çok 
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uzun bir döneme yayılmıĢtır. Bu durum, kayısı ağaçların dinlenme dönemindeki hava Ģartlarının ılık 

gitmesinin doğru orantılı sonucu olarak, 7,2
0
C altında geçen saatler toplamın çok düĢük kalmasından 

kaynaklanmıĢtır.  

Güney Marmara‟da (Çanakkale) kıĢ dinlenmesi bakımından gerekli olan aylık ve toplam 

soğuklanma süreleri, Hasanbey, Hacıhaliloğlu, Kurukabuk, Çataloğlu, Hacıkızı, Çöloğlu, KabaaĢı, 

Alyanak ve Etembey kayısı çeĢitlerinin bölgede baĢarılı bir Ģekilde yetiĢtirilmesi için yeterli değildir.  
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Özet 

Toprağın erozyona duyarlılığı, yağıĢ veya yüzey akıĢla toprağın parçalanmaya direncidir. Çanakkale 

Umurbey Ovası topraklarının erozyona duyarlılığını (K faktörü) ıslak eleme ve Wischmeier ve Smith (1978) 

abağının eĢitliği kullanarak belirlemek için dört mevsimde 17 toprak serisinden yüzey örnekleri alınmıĢtır. K 

faktörleri ve agregat stabiliteleri bakımından mevsimler arasındaki farkın karĢılaĢtırılması tekrarlanan ölçümlü 

deneme düzeninde varyans analizine göre yapılmıĢtır. Farklı mevsimlerde alınan toprakların agregat stabilitesi 

değerleri (%2.76 ile  %4.35) düĢük, K faktörü değerleri ise 0.20 ile 0.30 arasında (fazla aĢınabilir topraklar) 

saptanmıĢtır.  Toprakların agregat stabilitesi değerlerini yükseltmek ve K faktörü değerlerini düĢürmek için 

toprak koruyucu yöntem olarak bitkisel yöntemlere ağırlık verilmeli özellikle organik madde toprağa ilave 

edilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Toprağın erozyona duyarlılığı, Agregat stabilitesi, Çanakkale Umurbey ovası. 

 

Abstract 

Seasonal Change of Erodibility in the Soils of Çanakkale–Umurbey Plain 
Soil erodibility is the resistance of soil to detachment by rainfall impact or surface flow force. Surface 

soil samples were taken from 17 soil series in four seasons to determine the erosion sensitivity of the soils of 

Çanakkale Umurbey Plain (K–factor) by using wet sieving method and the equations of Wischmeier and Smith 

(1978) nomograph‟ s equation. Differences in K factors and aggregate stabilities by season were compared with 

repeated measurement variance analysis. Aggregate stabilities of the soil samples taken at different seasons 

varied between 2.76 – 4.35% (low) and K–factors varied between 0.20 – 0.30 (highly erodible). Vegetative 

measures and especially organic matter supplementation should be emphasized as a soil conservation method to 

improve the aggregate stabilities and to reduce K–factor values. 

Key Words: Soil erodibility, Aggregate stability, Çanakkale–Umurbey plain. 

 
Giriş 
Topraklar tüm dünya ülkelerinin en kıymetli doğal kaynaklarıdır. KarmaĢık süreçler 

sonucunda oluĢan bu doğal kaynak yeryüzündeki madde döngülerinin gerçekleĢtiği canlı ve kompleks 

bir ekosistemdir. En uygun koĢullarda 1 cm‟ lik bir toprak katmanının oluĢması için 100 ile 400 yıl 

gerekirken, bu toprağın iĢlenebilir verimli bir yapıya kavuĢması için 3 ile 12 bin yıl gerekmektedir. Bu 

rakamlar, bizlere toprakların yenilenemeyen bir kaynak olduğunu, tahrip edilmesi durumunda yerine 

konulamayacağını belirtmektedir (Haktanır, 1997). Topraklarımızı tehdit eden, onları verimsizleĢtiren 

erozyon olayı yeterince kontrol altına alınamamakta, dünya ve ülkemiz ölçeğinde önemli boyutlara 

varan sorunlar yaĢanmaktadır. 

Toprak erozyonu konusunda pek çok araĢtırmalar yapılmıĢ ve yöntemler geliĢtirilmiĢtir. 

Erozyonun nedenleri bilinmekle beraber nedensel etmenlerin ölçülmesi, etkileme koĢulları, etmenler 

arasındaki etkileĢimin sonuca yansıma ağırlığı, derecesi ve sayısal değerini saptamak hayli 

karmaĢıktır. Bu durumları dikkate alan araĢtırmacılar son 50–60 yıl içerisinde birikmiĢ olan bulgu ve 

bilgileri de değerlendirerek, belli koĢullar ve etmenler bilindiği takdirde toprak erozyonunun miktarını 

tahmin etme ve hesaplama yolunda epeyce yol almıĢlardır. Bu yöntemlerden Wischemeier ve 

arkadaĢları tarafından geliĢtirilip, A.B.D. Toprak Koruma teĢkilatı tarafından adapte edilen “Evrensel 

Toprak Kaybı EĢitliği‟‟ (USLE) isimli matematik model son yıllarda erozyonun tahmininde kullanılan 

en baĢta gelen bir yöntem haline gelmiĢtir. 1957 yılında ortaya atılmıĢ bulunan bu yöntem ilk önceleri 

sadece tarım alanlarında kullanılmıĢ, 1971‟de inĢaat yapılan alanlara uygulanmıĢ ve 1972‟den beri de 

orman ve mera alanları için de kullanılır hale gelmiĢtir (Balcı, 1996).  Literatürde “Evrensel Toprak 

Kaybı EĢitliği‟‟ olarak anılan bu model, A= RKLSCP Ģeklinde ifade edilmektedir. Burada; 
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A: birim alan için hesaplanan toprak kaybı (t/ha), R:  yağıĢ erosivitesi (MJmm/ha.h.y), K: 

toprağın erozyona karĢı duyarlılığı (t.ha.h/MJha.mm), L: eğim uzunluğu faktörü, S: eğim dikliği 

faktörü, C: bitki amenajman faktörü, P: erozyon kontrol faktörü olarak tarif edilmiĢlerdir (Wischmeier 

ve Smith, 1978). 

AraĢtırmalar sonucu elde edilen verilerden bu faktörlerin sayısal değerleri elde edilmiĢtir. Bir 

yerden ötekine değiĢen bu değerler kullanılmak suretiyle toprak kaybının hesaplanabileceği açıktır. K 

faktörü, birim erozyon indeksi için birim erozyon parselinden elde edilen ortalama toprak kaybı olarak 

tarif edilmiĢtir. Toprağın erozyona duyarlılığının tahmin edilmesi hem zaman alıcıdır hem de maliyeti 

yüksektir. Toprak tekstürü, agregat stabilitesi, kesme direnci, infiltrasyon oranı, organik madde gibi 24 

tane toprak özelliğinden aĢınabilirliği tahmin etmek için bir eĢitlik oluĢturulmuĢ (Wischmeier ve 

Mannering, 1969) ve daha sonra 4 toprak özelliğine dayalı abak geliĢtirilmiĢtir (Wischmeier ve Smith, 

1978). 

Ġyi toprak strüktürü tarımsal üretimin sürdürülmesinde ve çevre kalitesinin korunmasında 

istenen toprak özelliklerinden birisidir. Ġyi toprak strüktürü agregat stabilitesine bağlıdır. Agregat 

stabilitesi suyun depolanmasını, boĢluklar arasındaki suyun hareketini, havalanmayı, erozyonu, 

biyolojik aktiviteyi ve bitkilerin geliĢmesini etkiler. Bu nedenle agregat stabilitesi doğal ve tarımsal 

çevredeki fiziksel ve biyokimyasal süreci etkiler. Yüksek agregat stabilitesi toprak verimliliğinin 

korunması,  toprak erozyonu,  toprak bozulmasından kaynaklanan çevre kirliliğinin en aza indirilmesi 

için hayati öneme sahiptir (Amezketa, 1999). 

Toprağın erozyona duyarlılığı esas olarak agregatın strüktürel özellikleri tarafından kontrol 

edilir (Legout ve ark., 2005). Toprağın erozyona duyarlılığını tahmin etmek için agregat stabilitesinin 

kullanılması çeĢitli araĢtırmacılarca önerilmiĢtir (Miller ve Baharrudin, 1987; Bajracharya ve ark., 

1992; Barthes ve Roose,  2002; Le Bissonnais ve  ark., 2007). Hem makro hem de mikro düzeydeki 

toprak agregasyonu A.B.D.‟ deki bazı topraklarda erozyona duyarlılığı tahmin etmek için 

kullanılmıĢtır (Wischmeier ve Mannering, 1969). 

Lehrsch ve Jolley (1992) agregat stabilitesinin mevsimlere göre değiĢimini incelemiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar A.B.D.‟ nin güneyindekilere göre kuzeyindeki toprakların agregat stabilitelerinin daha 

fazla mevsimsel olarak değiĢtiğini belirtmiĢlerdir. Rejman ve ark. (1998), toprak erodibilitesindeki 

değiĢimleri belirlemek için Güneybatı Polonya‟daki lös kuĢağında yer alan küçük bir tarım havzasında 

3 yıllık tarla denemesi yapmıĢlardır. AraĢtırmacılar parsel bazında hesapladıkları K değerlerinin USLE 

abağından hesapladıklarına göre 6–10 kez daha küçük olduğunu belirtmiĢlerdir. BaĢkan ve Dengiz 

(2008) Ankara‟nın Soğulca Havzasında geleneksel ve jeoistatistik yöntemlerle toprağın aĢınabilirlik 

(K faktörü) haritasını hazırlamıĢlardır. AraĢtırmacılar jeoistatistik yöntemle hazırlanan haritanın daha 

doğru tahminler verdiğini saptamıĢlardır. Dimoyiannis (2009) tipik Akdeniz iklim koĢullarındaki 

toprakların agregat stabilitelerinin genellikle kıĢ mevsiminde düĢük, yaz mevsiminde ise yüksek 

olduğunu ve bu değiĢimi etkileyen esas faktörlerin yağıĢ ve sıcaklık olduğunu belirtmiĢtir. Auerswald 

ve ark. (2014), Orta Avrupa‟ da 19055 toprak analiz sonuçlarını değerlendirmiĢler ve klasik K faktörü 

eĢitliğinde %50 den fazla yanlıĢ tahminler yapıldığını belirtmiĢlerdir. AraĢtırmacılar klasik eĢitliğin 

kullanılmasının yerine baĢka eĢitlikler kullanılmasını önermiĢlerdir. 

Bu araĢtırmanın amacı Çanakkale Umurbey Ovası topraklarının erozyona duyarlılığının 

mevsimsel değiĢimini ıslak eleme ve Wischmeier ve Smith (1978) abağının eĢitliğiyle belirlemektir. 

 

Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢma alanı Marmara Bölgesinde, Çanakkale Ġlinin 15 km kuzeydoğusunda Çanakkale 

Boğazına sınır teĢkil eden Umurbey Beldesi‟ne ait arazileri kapsamaktadır. Umurbey Ovası yaklaĢık 

1700 ha‟ lık bir alanı kapsamaktadır. Bunun 900 hektarı %0–6 eğimli araziler, yaklaĢık 300 hektarı ise 

daha fazla eğime sahip yamaç araziler oluĢturmaktadır. ÇalıĢma alanının Çanakkale boğazı kıyılarında 

yaklaĢık 90 ha‟lık tuzlu–bataklık alanlar yer almaktadır. AraĢtırma alanında tanımlanan serilere ait 

toprakların çok büyük kısmında yoğun tarım faaliyeti bulunmaktadır. Umurbey ovası topraklarında 

bahçe tarımı yoğun olarak yapılmaktadır. ġeftali, elma, kiraz, armut, erik baĢlıca meyvelerdir. Bunun 

yanında bağcılık, domates ve diğer sebzelerin tarımı da yapılmaktadır. Nispeten yüksek kota sahip 

arazilerde ve eğimli alanlarda sebze ve meyve üretiminin yanı sıra tahıl üretimi de yapılmaktadır 

(Yiğini ve Ekinci, 2007). 

AraĢtırma alanı tipik Akdeniz iklimine sahiptir (TürkeĢ ve ark., 2002). YağıĢ yoğunluğu 

sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere tüm yıl yağıĢlı, kıĢlar soğuk, yazlar sıcak ve tüm yıl boyunca 
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hava hareketlerinin olduğu bir iklim yer alır.  Lapseki ilçesinde meteoroloji istasyonu olmadığından 

Çanakkale‟ye ait veriler kullanılmıĢtır. Uzun yıllar meteorolojik gözlemlere göre Çanakkale‟de yıllık 

ortalama sıcaklık 14,4°C, maksimum sıcaklık 30,6°C, minumum sıcaklık 3,3°C olarak ölçülmüĢtür 

(Anonim, 2011).  Umurbey Ovası‟ nda toprak örneklerinin alındığı Mart 2009‟ da 80,1 mm, Temmuz 

2009‟da 1,2 mm, Ekim 2009‟da 63,6 mm ve ġubat 2010‟da 196,6 mm toplam yağıĢ yağmıĢtır 

(Anonim, 2011). 

AraĢtırma alanı 17 toprak serisinden oluĢmuĢtur. Toprak taksonomisine göre yapılan 

sınıflandırmada, çalıĢma alanında en yaygın ordo Entisollerdir. YemĢen, Çıkrıkçı Kuyusu, KoĢuyolu, 

Harmantarla, Fenerovası, Kovukçınar, Çatalazmak, Yılancıkçayırı ve Otel serileri A–C horizonlu 

profilleri, morfolojik özellikleri ve laboratuar analizleri  ile „‟Entisols‟‟ ordosuna dahil edilmiĢlerdir. 

Bu ordoya dahil toprak serileri genç ve fazla geliĢmemiĢ profilleri nedeniyle Entisols olarak 

sınıflandırılmıĢlardır. Bu ordoya dahil topraklardan; Çatalazmak, Kovukçınar, Fenerovası, Çaykenarı, 

Çitflikaltı, Harmantarla, KoĢuyolu, Yılancıkçayırı ve Otel serileri Umurbey Çayı aluviyal ana 

materyalleri üzerinde oluĢtuklarından Xerofluvents büyük grubuna dahil edilmiĢlerdir. Bunlardan Otel 

serisi profilinde bulunan aquic koĢullar nedeniyle Oxyaquic xerofluvents, Fenerovası serisi profil 

özelliklerine göre Aquic Xerofluvents, Kovukçınar ve Çatalazmak serileri profillerinde tanımlanan 

vertik özellikler nedeni ile Vertic Xerofluvents olarak tanımlanmıĢlardır (Yiğini, 2006). 

 

                            
                             ġekil 1. ÇalıĢma alanının konumu.  

 

ÇalıĢma alanındaki K değerleri belirlemek için toprak örneklerinin alınmasında 1: 25 000 

ölçekli detaylı toprak haritasından (Yiğini, 2006) yararlanılmıĢtır.  AraĢtırma sahasındaki 17 toprak 

serisinden her bir mevsimde 60 toprak örneği (0–15 cm) GPS (coğrafi koordinat belirleme) cihazı 

yardımıyla alınmıĢtır. Örnekleme yılın dört mevsimini temsil edecek Ģekilde Mart 2009, Temmuz 

2009, Ekim 2009 ve ġubat 2010 tarihlerinde (4 x 60= 240 toprak örneği) yapılmıĢtır. Toprak 

örneklerinde tane büyüklüğü dağılımı (Gee ve Bauder, 1986), doygun hidrolik iletkenlik (Klute ve 

Dirksen, 1986), organik madde (Nelson ve Sommers, 1982) ve agregat stabilitesi (Kemper ve 

Rosenau, 1986) analizleri yapılmıĢtır. Agregat stabilitesi mikro agregatlarda (<0,25 mm) yapılmıĢtır. 

Toprağın erozyona duyarlılığı (K faktörü) (1) nolu eĢitlik yardımıyla belirlenmiĢtir (Wischmeier ve 

Smith, 1978). Toprak örneklerinde nem tayini örnekler araziden alındıktan sonra gravimetrik yöntemle 

yapılmıĢtır. 

 

  x 1.292                               (1) 

Bu eĢitlikte: 

 )3(5.2)2(25.3)12()(101.2100
14.14




cxbaxMxxK
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K= Toprağın erozyona duyarlılığı, 

M= Tane büyüklüğü dağılımı parametresi, 

, 

a = Organik madde içeriği (%), 

b= Strüktür tipi ve sınıfı kodu, 

c = Hidrolik geçirgenlik sınıfı kodu, 

1.292= Metrik sisteme dönüĢtürme sabitesi.              

Ġstatiksel Değerlendirme: Tespit edilen özellikler bakımından (agregat stabilitesi, toprak nemi, 

K faktörü)  bakımından mevsimler arasındaki farkın karĢılaĢtırılması tekrarlanan ölçümlü deneme 

düzeninde varyans analizine göre yapılmıĢtır. Ortalamalar arasındaki farkın kontrolü Duncan testiyle 

belirlenmiĢtir.  Ġstatistik analizlerin yapılmasında SPSS for Windows (Version 15) bilgisayar paket 

programı kullanılmıĢtır. 

 

Bulgular ve Tartışma 
Agregat stabilitesi değerleri mevsimlere göre istatistik olarak önemli derecede farklılık 

göstermiĢtir (p=0,000).  Ortalama agregat stabilitesi kıĢ mevsiminde %4,35, yazda %4,19, ilkbaharda 

%3,10 ve sonbaharda %2,76 olarak saptanmıĢtır. % nem değerleri çoktan aza doğru kıĢ (%30,44), 

ilkbahar (%16,55), sonbahar (%14,29) ve yaz (%4,26) olarak sıralanmıĢtır. Nem değerleri arasındaki 

farklılık istatistik olarak önemli çıkmıĢtır (Çizelge 1.). Toprakların agregat stabilitesini etkileyen 

faktörler ikiye ayrılabilir: 1) Toprakların esas özellikleri veya iç faktörler 2) toprakların dıĢ faktörleri. 

Toprakların esas özellikleri olarak elektrolitlerin etkisi (elektriksel iletkenlik, katyonların tipi, sodyum 

adsorbsiyon oranı, pH vb.), kil minerolojisi, CaCO3, jips, organik madde, Fe ve Al oksitler sayılabilir. 

Toprakların agregat stabilitesini etkileyen dıĢ faktörler ise iklim, zaman, biyolojik faktörler ve tarımsal 

yönetimdir (Amezketa, 1999). 

 

Çizelge 1. Mevsimlere göre Umurbey Ovası topraklarının bazı özellikleri (Ortalama±standart sapma)* 
Mevsim Agregat stabilitesi (%) % nem K faktörü n 

İlkbahar 3,10 ± 2,25 b 16,55±5,87 b 0,30±0,11 a 60 

Yaz 4,19 ± 2,03 a 4,26±2,59 d 0,22±0,09 bc 60 

Sonbahar 2,76 ± 2,00 b 14,29±5,37 c 0,20±0,07 c 60 

Kış 4,35 ± 2,41 a 30,44±7.52 a 0,24±0,09 b 60 

p 0,000 0,000 0,000  

* %5 düzeyinde önemlidir. 

 

 Ġklim, toprak tipi ve toprak agregasyonunun derecesini  belirgin ölçüde etkileyen toprak 

oluĢum faktörlerinden birisidir. Blackman (1992) agregat stabilitesindeki mevsimsel değiĢimi 

gözlemlemiĢ, Bullock ve ark. (1988), kıĢın agregat stabilitesinin yüksek su kapsamındaki toprağın 

donması nedeniyle azaldığını, ilkbahar ve yazın ise agregat stabilitesinin arttığını bildirmiĢlerdir. 

Farklı yönetim uygulamalarında agregat stabilitesinin mevsimsel değiĢimini inceleyen Suwardji ve 

Eberbach (1998) kıĢın agregat stabilitesini düĢtüğünü,  ilkbahar ve yazda arttığını bulmuĢlardır.  

AraĢtırmacılar bu durumun mevsimsel toprak su kapsamı, organik madde ve mikrobiyal aktiviteden 

kaynakladığını bildirmiĢlerdir. 

Su kapsamındaki değiĢiklikler (ıslanma kuruma döngüleri) ve hava sıcaklığı toprak 

strüktürünün oluĢumunu ve tahribini dinamik bir Ģekilde etkiler. Arazide toprak; kondansasyon, yağıĢ, 

sulama, kapillarite ve buharlaĢma süreçlerinin bir sonucu olarak çok fazla sayıda kuruma ve ıslanma 

döngüsüne maruz kalır. Hava sıcaklığından etkilenen bu olaylar donma çözülme döngüsüne neden 

olur. Bu döngülerin toprak strüktür dayanıklılığı etkisiyle ilgili farklı görüĢler vardır. Lynch ve Bragg 

(1985) ile Oades (1993) toprak agregat oluĢumuna esas olarak ıslanma ve kuruma ile donma ve 

çözülme gibi fiziksel güçlerin katkıda bulunduğunu belirtmiĢlerdir.  Lehrsch ve ark. (1991), Mulla ve 

ark. (1992) ise ıslanma ve kuruma döngülerinin agregat stabilitesini azalttığını saptamıĢlardır. 

Strüktür stabilitesi örnekleme zamanındaki toprak su kapsamıyla da değiĢebilir. Bazı 

araĢtırmacılar (Coote ve ark., 1988; Caron ve ark., 1992) makro agregat dayanıklılığının toprak su 

içeriğinin artmasıyla azaldığını, baĢkaları da (Angers, 1992; Caron ve ark., 1996) su içeriğinin 

artmasıyla arttığını bildirmiĢlerdir. Yaptğımız araĢtırmada agregat stabilitesi değerleri topraktaki 

nemin artmasıyla azalmadığı gibi nemin azalmasıyla da artıĢ göstermemiĢtir. Bu nedenle agregat 

,%)100,%).(,%( kilsiltÇokincekumM 
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stabilitesi ve su kapsamı arasındaki iliĢki Coote ve ark., 1988; Angers, 1992; Caron ve ark., 1994; 

Caron ve ark., 1996‟nın bildirdikleriyle zıtlık göstermiĢtir. 

Farklı zaman ölçeklerinde devam eden süreçler nedeniyle strüktür stabilitesi parametreleri ve 

su içeriği arasındaki iliĢki karmaĢıktır. Agregat stabilitesi hem dıĢ ayırıcı kuvvetler hem de agregatlar 

arasındaki iç bağların geriliminin bir fonksiyonudur (Gollany ve ark., 1991). Hızlı ıslanmadan 

kaynaklanan dıĢ kuvvetler önceki toprak suyu kapsamıyla ters iliĢkilidir. Agregatların bağlanmasıyla 

oluĢan iç kuvvetler de su içeriğiyle de ters iliĢkilidir. Kohezyon azalsa bile su kapsamı azaldıkça, 

toprak agregatları sarsmaya daha dirençli olurlar. Agregat stabilitesi her iki eğilimdeki dengenin 

sonucudur. Ayrıca, agregat stabilitesi ve su kapsamı arasındaki iliĢki yetiĢen ürüne, toprak tipine vb. 

bağlıdır. 

Bu çalıĢmada alınan toprak örneklerinin Çizelge 2.‟ye göre sınıflandırılmaları yapılmıĢtır. 

Umurbey Ovası‟ ndaki toprakların K faktörü ilkbaharda en yüksek (0,30), sonbaharda ise en düĢük 

olarak bulunmuĢtur. KıĢ mevsiminde K faktörü 0,24, sonbaharda ise 0,20 olarak saptanmıĢtır. K 

faktörü yönünden mevsimler arasındaki farklılık istatistik olarak önemli çıkmıĢtır (Çizelge 1.). 

 

Çizelge 2. K faktörü değerlerine göre toprakların sınıflandırılması (Cebel ve ark. 2013) 
K faktörü Aşınabilirlik derecesi 

0<K≤0,05 Çok az aĢınabilir topraklar 

0,05<K≤0,10 Az aĢınabilir topraklar 

0,10<K≤0,20 Orta derecede aĢınabilir topraklar 

0,20<K≤0,40 Fazla aĢınabilir topraklar 

0,40<K≤0,60 Çok fazla aĢınabilir topraklar 

 

Toprağın aĢınabilirliğine arazi kullanımı, topoğrafya, yağıĢ ve toprak özellikleri etkilidir. 

Umurbey Ovasındaki topraklar kumtaĢı, marn ve alüvyal jeolojik birimlerinden oluĢmuĢtur (Yiğini, 

2006). Bu jeolojik birimler erozyona eğilimli alanları oluĢturmaktadır (Bayramin ve ark., 2003). Bryan 

(2000) toprak aĢınabilirliğinin don durumu, toprak suyu koĢulları, toprak organik maddesi ve 

mikrobiyal aktivite tarafından etkilendiğini belirtmiĢtir. Young ve ark. (1983), nadasa bırakılan tarım 

topraklarındaki erozyon parsellerinin toprak aĢınabilirliğinde mevsimsel değiĢmeler olduğunu 

bildirmiĢlerdir. 

Don olayı ciddi kıĢ iklimine maruz kalan geniĢleyen topraklarda bozulan agregatlara etkilidir. 

En yaygın don etkisi agregatların parçalanması ve aĢınabilirliğin artmasıdır, fakat bu etki toprak 

tekstürüne, toprak rutubetine ve sıcaklık değiĢimine göre değiĢir. Hızlı donma agregatları parçalar 

fakat Bryan (1971) yavaĢ sıcaklık düĢmesinin don etkisine maruz kalan topraklarda buz ayırması 

oluĢturabileceğini ve agregat stabilitesini artırabileceğini belirtmiĢtir. Toprak aĢınabilirliği üzerine en 

ciddi etki kar örtüsü az olduğunda veya olmadığında oluĢur. A.B.D. tarım istasyonlarındaki veriler kar 

erimesi sonrası K değerlerinin maksimum değerler gösterdiğini, büyüme sezonunun sonunda K 

değerlerinde düĢme olduğunu göstermiĢtir. 

YağıĢ değiĢiklikleri aĢınabilirlikte mevsimsel değiĢikliklere neden olur. Toprak su dengesi 

toprağın strüktürel ve hidrolik özelliklerini belirler ve büyük ölçüde erozyon durumunu etkiler. 

AĢınabilirlik üzerine toprak su koĢullarının etkisi karmaĢıktır, fakat aĢınabilirlik tüm toprak 

özelliklerinden belirgin ölçüde etkilenir. Singh ve Khera (2010) aĢınabilirlik değerlerinin toprak 

nemindeki artıĢla arttığını bildirmiĢlerdir. YağıĢ fırtınalarının baĢlangıcında önceki toprak suyu 

oldukça önemlidir ve çeĢitli araĢtırmacılar (Rauws ve Auzet, 1989; Truman ve ark., 1990) mevcut su 

kapsamının yüzey akıĢ ve sıçramaya etkisini göstermiĢtir. Govers ve Lonch (1993) ve Bryan (1996) 

kuru ve ıslak toprak koĢullarında ortalama sediment konsantrasyonunda 7 ile 8 kat fark olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Bu rakamlar karmaĢık iliĢkileri saklayabilir. 

Agregat parçalanması kuru toprakların aniden ıslatılmasıyla yükselir (Le Bissonnais ve ark. 

1989), toprak kesme gerilimi su kapsamı arttığı için sürekli olarak düĢer. Net etki karmaĢık olabilir ve 

farklı topraklar arasında değiĢiklik gösterebilir. Toprak aĢınabilirliği yağıĢ süresiyle artar fakat tersi de 

olabilir. Shiel ve ark. (1988) ıslanma kuruma döngülerinin agregat stabilitesinde sürekli azalıĢa neden 

olduğunu, Utomo ve Dexter (1982) ise hem artan hem de azalan stabilite nedeniyle durumun daha 

karmaĢık olduğunu bildirmiĢlerdir. 
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Toprak su rejimi yağıĢ dağılımı ve toprak su tutulma eğrisinden belirgin ölçüde etkilenir 

(Bryan, 2000). Don durumu ve toprak su değiĢiklikleri toprak fiziksel koĢullarını belirgin ölçüde 

etkiler ve bu faktörler (don durumu ve toprak suyu) aĢınabilirlikte geçici değiĢikliğe katkıda bulunur. 

Su kapsamındaki, hidrolik iletkenlikteki ve toprak strüktüründeki mevsimsel değiĢmeler 

toprak gerilimini etkileyebilir ve bundan dolayı aĢınabilirlik mevsimsel olarak değiĢebilir. Mevsimsel 

toprak mikrobiyal  ve fauna aktivitesindeki değiĢmeler  toprak agregasyonu ve agregat stabilitesinde 

mevsimsel farklılıklara neden olabilir (Bajracharya  ve ark., 1998). Adı geçen araĢtırmacılar  USLE 

tipi erozyon parsellerinde yaptıkları araĢtırma sonucunda suda stabil agregatların  yüzdesinin mevsime 

göre değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. Agregat stabilitesi aĢırı ıslak koĢulların sonucu olarak kıĢ boyunca 

genellikle düĢük değerler göstermiĢken donma çözülme etkilerinin strüktürü iyileĢtirmesi sonucu 

olarak ilkbaharda yüksek bulunmuĢtur. Toprak aĢınabilirliği ile ilgili yapılan çalıĢmalar aĢınabilirliğin 

sabit olmadığını, mevsimsel olarak değiĢtiğini göstermiĢtir. Ohio (A.B.D.) ve baĢka yerde yapılan 

çalıĢmalar düĢük strüktür stabilitesi, yüksek aĢınabilirlik, donmuĢ toprağın oluĢturduğu yüksek yüzey 

akıĢ nedeniyle ilkbahardaki çözülme gibi kritik periyotlar süresince toprağın erozyona en duyarlı 

dönem olduğunu göstermiĢtir (Bajracharya ve ark., 1998). Özdemir (1994) toprakların erozyona karĢı 

duyarlılığının sonbahara göre ilkbaharda daha yüksek olduğunu belirtmiĢtir. Giovannini ve ark. (2001) 

yağıĢ fırtınaları arasındaki uzayan kuraklıkların toprak aĢınabilirliğinde önemli bir değiĢime neden 

olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Tang (2004) toprak aĢınabilirliğinin temel belirteci olan toprak strüktürü ve agregat 

stabilitesinin ardıl kuruma ve ıslanma etkisine hassas olduğunu belirtmiĢtir. BaĢka araĢtırmacılar 

sıcaklıktaki değiĢiklikler ve donma çözülme sürecinin toprak özelliklerine etkisi nedeniyle toprak 

aĢınabilirliğinin dinamikleriyle ilgili araĢtırma yapmıĢlardır. Mutchler ve Carter (1983) toprak 

aĢınabilirliğinin sıcaklık değiĢimiyle yüksek derecede korelasyon gösterdiğini bildirmiĢlerdir. Coote 

ve ark. (1988) büyüme sezonuna göre toprak daha ıslak olduğunda (ilkbaharda kar erimesi sürecinde) 

daha kolay aĢındığını bildirmiĢlerdir. Bazı bilim adamları toprak aĢınabilirliğini etkileyen esas 

faktörlerin kesme gerilimi, agregat stabilitesi ve bunların geçici değiĢiklikleri olduklarını 

bildirmiĢlerdir. BaĢkaları toprak aĢınabilirliğindeki artıĢların 1) agregat stabilitesinin azalmasıyla 2) 

kar erimesi nedeniyle su kapsamının artmasıyla arttığını bildirmiĢlerdir (Wang ve ark., 2013). Toprak 

aĢınabilirliği hesaplamalarının geçerliliğini geliĢtirmek için Torri ve ark. (1997, 2002) ve Salvador 

Sanchis ve ark. (2007) tarafından geçici bir çözüm getirilmiĢtir. Bu araĢtırmacılar aylık ortalama 

toprak aĢınabilirliği verisine göre yerel iklim tipinin toprak aĢınabirliğine güçlü etkisi olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

Umurbey Ovasında çok az aĢınabilir toprak sınıfında örnek bulunmamaktadır. Az aĢınabilir 

topraklar yaz mevsiminde 5 adet (%8,33),  sonbahar ve kıĢta 3‟er adet (%5) ve ilkbaharda ise 1 adet 

(%1,66) olarak saptanmıĢtır. Orta derecede aĢınabilir topraklar sıralamasında sonbahar %58,33, yaz   

%45, kıĢ %38,33 ve ilkbahar %10 Ģeklinde sıralanmaktadır. Kuvvetli derecede aĢınabilir topraklarda 

ise ilkbahar 37 adet (%61,67), kıĢ 29 adet (%48,34), yaz 24 adet (%40) ve sonbaharda 22 adetinde 

(%36,67) aĢınabilirlik oldukça fazladır. Çok kuvvetli derecede aĢınabilir topraklar sonbahar 

mevsiminde mevcut değildir. Ġlkbaharda 10 adet (%16,67), kıĢta 5 adet (%8,33), ve yaz mevsiminde 

ise 4 adet toprak (%6,67) çok kuvvetli derecede aĢınabilir topraklar olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 3.). 

Cebel ve ark. (2013), Türkiye‟ deki büyük toprak gruplarındaki tarım alanlarından 3.579 toprak 

örneğinin K faktörünü belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar Çanakkale‟den aldıkları 23 toprağın yarısından 

çoğunun (%56) kuvvetli derecede aĢınabilir topraklar olduğunu saptamıĢlardır. 

 

Çizelge 3. Umurbey Ovası‟nda mevsimlere göre toprak aĢınım dereceleri 

Mevsim ÇAAT  % AAT  % ODAT  % KDAT  % ÇKDAT  %   Top. 

İlkbahar  1        1,66 12        20 37       61,67 10         16,67 60 

Yaz  5        8,33 27        45 24       40   4           6,67 60 

Sonbahar  3        5 35        58,33 22       36,67  60 

Kış  3        5 23        38,33 29       48,34   5           8,33 60 
ÇAAT: Çok az aĢınabilir topraklar; AAT: Az aĢınabilir topraklar; ODAT: Orta derecede aĢınabilir topraklar; 

KDAT: Kuvvetli derecede aĢınabilir topraklar; ÇKDAT: Çok kuvvetli derecede aĢınabilir topraklar. 
 

Özellikle ilkbahar ve kıĢ mevsiminde aĢırı yağıĢlardan sonra toprak kayıpları olmaktadır. 

Umurbey Çayı taĢıdığı sediment yükünü ova boyunca taĢıdıktan sonra denize ulaĢtırır. AĢırı 
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yağıĢlardan sonra Umurbey Çayı‟nın denize döküldüğü yerde bulanıklık açıkça görülebilmektedir. 

AraĢtırma sahasında kıĢ mevsiminde aĢırı yağıĢlardan sonra bir sulama kanalında oluĢan toprak kaybı 

dikkati çekecek boyutlardadır (ġekil 2.). 

 

  
 ġekil 4. KıĢ mevsiminde (ġubat 2010) aĢırı yağıĢlardan sonra bir sulama kanalındaki toprak kaybı.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Umurbey Ovası‟nda mevsimlere göre toprakların agregat stabilitesi çoktan aza doğru kıĢ 

(%4,35), yaz (%4,19), ilkbahar (%3,10) ve sonbahar (%2,76) Ģeklinde saptanmıĢtır. ÇalıĢma 

alanındaki topraklar hangi mevsim olursa olsun fazla aĢınabilir topraklar sınıfına girmektedir. ÇalıĢma 

alanında agregat stabilitesi değerini yükseltmek ve K faktörü değerini düĢürmek için toprak koruma 

yöntemi olarak bitkisel yöntemlere ağırlık verilmelidir.  Meyve bahçelerinde örtü bitkisi yetiĢtirilmeli, 

bitki ekim nöbeti uygulanmalı, toprağa organik madde ilave edilmelidir. Olanaklar ölçüsünde toprağı 

çabuk örten ve uzun süre toprak üzerinde kalan bitki türleri seçilmelidir. Özellikle Umurbey Ovasında 

tahıl yetiĢtirilen alanlarda kıĢlık buğday tercih edilmelidir. 

USLE abağından baĢka yapay yağmurlayıcılar yardımıyla,  doğal yüzey akıĢ parselleri 

kullanarak, bulanık mantık metoduyla toprak aĢınabilirliği hesaplanmalıdır. Mevsimsel farklılıkları 

dikkate alarak yapılacak olan daha uzun süreli çalıĢmalar yardımıyla toprak aĢınabilirlik faktörü 

belirlenebilecek ve daha gerçekçi toprak kayıpları hesaplanabilecektir. 

 
Teşekkür: ÇOMÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu BaĢkanlığı tarafından 2009/76 Nolu proje ile desteklenmiĢtir. 
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Özet 

Bu araĢtırmada Çanakkale meralarında bulunan 9 farklı çalı türünün (akçakesme, kermes meĢesi, mazı 

meĢesi, karaçalı, katırtırnağı, deniz üzümü, yalancı akasya, keçi geviĢi, katran ardıcı) besin maddesi içeriğinin 

mevsimsel değiĢimini tespit etmek amacıyla yürütülmüĢtür. Bitki örnekleri 2013–2014 yıllarında 

ÇOMÜ/TETAM bünyesinde yer alan 30 dekarlık çalılı doğal mera alanı ile üniversitenin kampüs alanından 

alınmıĢtır. Denemede çalıların mevsimlik olarak ham protein, ham yağ, tanen, NDF, ADF ve ADL oranları 

belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre, çalıların ham protein içerikleri ilkbahardan (%12,75) itibaren kıĢ 

mevsimine (%7,08) kadar sürekli azalmıĢtır. Bitkilerde en yüksek ham protein oranı (%16,31) yalancı akasya, en 

düĢük protein oranı (%5,34) ise katran ardıcında tespit edilmiĢtir. Ham yağ oranları kıĢ (%7,50) ve sonbahar 

(%6,50) mevsimlerinde yüksek, ilkbahar (%5,62) ve yazın (%5,41) düĢük olmuĢtur. Katran ardıcı en yüksek ham 

yağ oranına (%7,54) sahip olurken, en düĢük ham yağ oranı (%4,46) karaçalıda ortaya çıkmıĢtır. En yüksek 

tanen oranı %2,18 ile deniz üzümünde, en düĢük ise %0,11 ile katırtırnağında tespit edilmiĢtir. Ham protein 

oranlarının tersine hücre çeperi bileĢenleri (NDF, ADF, ADL) olgunlaĢmaya bağlı olarak artmıĢtır. En yüksek 

NDF, ADF ve ADL oranları (%53,87, 44,15 ve 16,98) katırtırnağında; en düĢük NDF ve ADL (%35,22 ve 8,54) 

keçi geviĢinde, en düĢük ADF(%24,20)ise karaçalıda elde edilmiĢtir. Buna göre, kıĢ döneminde yüksek protein 

içeren yem takviyesi yapılmak kaydıyla, bu çalılar genelde keçiler için yıl boyu yeterli yem üretebildiği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çalı, Ham protein oranı, Ham yağ, Tanen, NDF, ADF, ADL. 

 

Abstract 

Seasonal Changes in the Nutrient Contents of Some Shrub Species 
This study was conducted in order to determine the seasonal changes in the nutrient contents of nine 

different shrub species (Phillyrea latifolia L., Quercus coccifera L., Quercus infectoria Olivier., Paliurus spina–

christi MĠLLER., Spartium junceum L., Ephedra major HOST., Robinia pseudoacacia L., Anagyris foetida L. 

and Juniperus oxycedrus L.) found in pastures in Çanakkale. Plant samples were taken from 30 acre areas of 

natural pasture located in ÇOMÜ TETAM and the territory of university campus during the years 2013–2014. 

The seasonal levels of crude protein, crude fat, NDF, ADF, ADL and tannin of above mentioned shrubs were 

identified during this research work. According to the obtained results, the crude protein content of shrubs has 

been decreased constantly from winter (12.75%) to spring (7.08%).The highest level of crude protein (16.31%) 

in Robinia pseudoacacia L. as for that the lowest protein (5.34%) has been found in Juniperus oxycedrus L. 

Overall ratio of crude fat in plants was found higher in winter (7.50%) and autumn (6.50%) while lower in spring 

(5.62%) and summer (5.41%). Juniperus oxycedrus L. possessed the highest crude fat ratio (7.54%) while the 

lowest ratio of crude fat (4.46%) has been emerged in Paliurus spina–christi MĠLLER. Highest tannin has been 

detected in Ephedra major HOST. and the lowest in Spartium junceum L. at 2.181and 0.11 percentage levels, 

respectively. In contrast to the crude protein contents, the cell wall components like NDF, ADF and ADL have 

been increased depending as of maturity. Highest ratio of NDF, ADF and ADL (53.87%, 44.15%and 16.98%) in 

Spartium junceum L., the lowest NDF and ADL (35.22%and 8.54%) in Anagyris foetida L. and the lowest ADF 

(24.20%) has been obtained in Paliurus spina–christi MĠLLER. According to these results, high protein feed 

supplement during the winter, if performed, these shrubs can be said to produce enough forage generally for 

goats throughout the year. 

Key Words: Shrub, Crude protein level, Crude fat, Tannin, NDF, ADF, ADL. 

 

Giriş 

Türkiye‟nin Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri Akdeniz iklim tipinin hâkim olduğu bir 

alandır. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kıĢlar ılık ve yağıĢlı geçmektedir. Yaz aylarının 

kurak geçmesi bu alanlarda yetiĢen yüzlek köklü bitkilerin (yaygın olan yıllık türlerin) kuraklığın 

baĢlaması ile kurumasına sebep olmaktadır. Derin köklenen bitkiler ise kurak zamanlarda ihtiyaç 

duyduğu suyu toprağın derinliklerinden temin ederek yeĢil kalmayı baĢarabilmektedir. Bu bitkilerin 

baĢında çalılar gelmektedir. Akdeniz bitki örtüsünün yaklaĢık yarısı çalılardan meydana gelmektedir 
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(Yılmaz, 1996). Yüksek boylularına maki, bodur olanlarına da garig denen ve dünyada 100 milyon ha 

alan kaplayan çalı örtülerinin 32 milyon hektarı Akdeniz‟e yakın olan ülkelerde bulunmaktadır. 

Akdeniz çalılıkları Türkiye‟de yaklaĢık 7 milyon ha alana sahiptir (Baytekin ve ark., 2005). Akdeniz 

kuĢağının fakir, kıraç ve sığ toprakları üzerinde bodur çalılıklar oluĢmaktadır. Bu çalılıklar üçüncül 

bitki örtüsü geliĢiminde olup, orman alanlarının tahrip edilmesi ve tarlaların terk edilmesi sonucu 

yaygınlaĢmıĢtır (Atalay ve ark., 2003).  

Akdeniz iklimi çalılıklarında akçakesme (Phillyrea latifolia), kermes meĢesi (Quercus 

coccifera), kekik (Thymus spp.), adaçayı (Salvia spp.), aptesbozan (Sarcopoterium spinosum), biberiye 

(Rosmarinum spp.) ve geven türleri (Astragalus spp.) sıklıkla yer almaktadır (Yılmaz, 1996). Lif oranı 

yüksek çalı (maki ve garig) toplulukları hayvanlar için önemli yem kaynaklarını oluĢturmaktadır. Bu 

türlerin genç sürgün ve yapraklarının genç dönemlerinde otsu türlerden daha fazla besin maddesi 

içerdiği tespit edilmiĢtir. Özellikle yaz döneminde besleme özelliği oldukça önemlidir (Dzowela ve 

ark., 1995; Tolera ve ark., 1997; Kamalak, 2006; Narvaez ve ark., 2010). Zira çalılar otlayan 

hayvanların protein ihtiyaçlarını büyük oranda karĢılamaktadırlar. Ayrıca kıĢ sonu ve yaz aylarında 

önemli kaba yem kaynağı, kıĢın ise bilhassa tohumları yaban hayatı için vazgeçilmez yem 

kaynaklarıdır (Koç, 2000).  

Bu çalıĢmada Akdeniz iklimi kuĢağı meralarının vazgeçilmez yem kaynaklarından çalıların 

otlayan hayvanlar için besin madde içeriklerinin bitki guruplarına ve mevsimlere göre değiĢimi ve 

otlayan hayvanlar için yeterlilikleri belirlenmesi hedeflenmiĢtir.    

 

Materyal ve Yöntem 

  Deneme Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal AraĢtırma Uygulama 

Merkezi bünyesinde yer alan çalılı doğal mera alanı ile Üniversitenin yerleĢkesinden 2013–2014 

yılları arasında toplanan bitki materyali üzerinde yürütülmüĢtür. Deneme arazisinin farklı alanlarından 

alınan toprak özelliklerine göre; toprağının nötr (pH = 7,39), killi–tınlı bünyeli, az miktarda organik 

maddeye sahip (%1,92), tuzsuz, kireçli (%4,54) ve alınabilir P, K, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn miktarları 

bakımından yeterli, alınabilir Ca miktarı bakımından yüksek, Na miktarının ise orta düzeyde olduğu 

tespit edilmiĢtir. Ġklim verilerine göre sıcaklık ortalaması Temmuz ve Ağustos aylarında en yüksek 

olurken (25,47 ve 22,07
o
C), en soğuk aylar Ocak (7,31 

o
C) ve ġubat (8,16

o
C) olmuĢtur. Aylık en fazla 

yağıĢ 125,9 mm ile Kasım ayında tespit edilmiĢtir (ġekil 1). 

 
         ġekil 1. Denemenin yürütüldüğü alana ait iklim verileri. 

 

 AraĢtırmada materyal olarak 9 çalı/ağaç türü ele alınmıĢtır. Bunlar adi ardıç (Juniperus 

communis L.), akçakesme (Phillyrea latifolia L.), deniz üzümü (Ephedra majör Host.), karaçalı 

(Paliurus spina–christii Miller), katırtırnağı (Spartium junceum L.), keçi geviĢi (zivircik) (Anagyris 

foetida L.), kermes meĢesi (Quercus coccifera L.), mazı meĢesi (Quercus infectoria G. Olivier), 

yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.) türlerinden oluĢmaktadır. Bu çalı türlerinden yıl boyu 4 kez 

(ilkbahar için Nisanda, yaz için Temmuzda, sonbahar için Ekimde, kıĢ için ġubatta) olacak Ģekilde 

otlanan bitki kısımlarından örnekler alınmıĢtır. Ancak kıĢın yaprağını döken türlerden sonbahar veya 

kıĢın örnek alınamamıĢtır. Çizelge 1‟de çalılara göre örnekleme tarihleri verilmiĢtir. Alınan bu 

örneklerde ham protein, ham yağ, tanen, NDF, ADF ve ADL oranları belirlenmiĢtir. Ham protein 

kjeldahl yöntemiyle AOAC (1990), ham yağ eterde çözünen maddeler ekstrakte edilmek suretiyle 
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AOAC (1990), tanen Makkar (2003) tarafından belirtilen yöntemle, NDF, ADF ve ADL Van Soest ve 

ark. (1996) tarafından geliĢtirilen yöntemle analizler edilmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen verilerin 

varyans analizleri SAS istatistik paket programıyla tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak 

yapılmıĢtır (SAS, 1999). 

Çizelge 1. Örnek alınan bitkiler ve örnekleme tarihleri 

Bitkiler Familyası 

İlkbahar 

(Nisan–

2013) 

Yaz 

(Temmuz–

2013) 

Sonbahar 

(Ekim–

2013) 

Kış 

(Şubat–

2014) 

Adi ardıç Servigiller (Cupressaceae) + + + + 

Akçakesme  Zeytingiller (Oleaceae) + + + + 

Deniz üzümü Denizüzümügiller (Ephedreceae) + + + + 

Karaçalı Cehrigiller (Rhamnaceae) + + + – 

Katırtırnağı Baklagiller (Leguminosae) + + + + 

Keçi gevişi(zivircik) Baklagiller (Leguminosae) + + – – 

Kermes meşesi Kayıngiller (Fagaceae) + + + + 

Mazı meşesi Kayıngiller (Fagaceae) + + + – 

Yalancı akasya Baklagiller (Leguminosae) + + + – 
“+” örnek alınmıĢ, “–“ örnek alınamamıĢtır. Örnek alınamaması bitkilerin yapraklarını dökmelerinden kaynaklanmıĢtır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Ham protein oranı 

Ham protein oranı dönemlere, bitkilere ve dönem*bitkilere göre istatistiki olarak önemli 

farklılık arz etmiĢtir (Çizelge 2). Mevsim ortalamalarına göre en yüksek ham protein oranı (%12,75) 

ilkbaharda, en düĢük (%7,08) ise kıĢın tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan mevsimlerin ortalamasında 

incelenen türler içerisinde yalancı akasya (%16,31) ve keçi geviĢi (%14,73) en yüksek ham protein 

içeriğine sahip bitki olurken, en düĢük ham protein oranları ardıç (%5,34) ve kermes meĢesinde 

(%6,28) belirlenmiĢtir. Mevsimler bağımsız olarak ele alındığında, ilkbaharda baklagil olan keçi geviĢi 

ve yalancı akasya en yüksek ham protein oranı sahip türler olurken (sırasıyla) (%21,23 ve 20,47), en 

az ham protein (%4,26) ardıç çalısında tespit edilmiĢtir. Yaz ve sonbaharda da yalancı akasya en fazla 

protein içeren bitki olmuĢtur. Bu mevsimlerde karaçalı da yüksek protein içeriğine sahip grupta yer 

almıĢtır. Yalnızca her dem yeĢil çalılardan bitki örneklerinin alındığı kıĢ mevsiminde katırtırnağı ve 

deniz üzümü diğer türlerden daha fazla ham proteine sahip olmuĢtur. Bunlara karĢın ardıç genelde 

bütün mevsimlerde em az ham protein bulunduran tür konumunu muhafaza etmiĢtir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Ham protein oranının (%) mevsim ve bitkilere göre değiĢimi 

Bitki türleri İlkbahar  Yaz  Sonbahar Kış  Ortalama 
Akçakesme 7,33 h–m 7,23 ı–m 6,41 k–n 7,09 j–m 7,02 f 
Ardıç 4,26 n 5,31 mn 7,52 g–m 4,26 n 5,34 g 
Deniz üzümü 8,37 f–k 8,12 f–l 7,86 g–l 8,37 g–j 8,18 e 
Keçi gevişi 21,23 a 8,23 f–k – – 14,73 b 
Kermes meşesi 6,43 k–n 5,93 l–n 6,34 k–n 6,43 j–n 6,28 fg 
Katırtırnağı 10,97 de 9,56 d–h 8,75 e–j 9,24 e–ı 9,63 d 
Karaçalı 18,20 b     13,99 c    10,33 def – 14,17 b 
Mazı meşesi 17,49 b 9,65 d–g 7,52 g–m – 11,55 c 
Yalancı akasya 20,47 a     16,88 b    11,59 d – 16,31 a 
Ortalama 12,75 a 9,43 b 8,29 c 7,08 d  
Önemlilik; Pmevsim: <,0001, Pbitki: <,0001, Pmevsim*bitki: <,0001 

 

Ġncelenen bütün bitkilerde ilkbaharda ham protein oranları en yüksek olmuĢtur. Büyümenin 

ilerlemesi ile ham protein oranında azalma görülmüĢtür. Ġlkbaharda, özellikle Nisan ayında, havaların 

ısınmasıyla birlikte büyümeye baĢlamıĢlardır. Hayvanların özellikle otladığı yeni büyüyen bu bitki 

kısımları genç hücrelere sahiptir. Genç hücrelerde yüksek proteine sahip protoplazma maddeleri fazla, 

hücre çeperi maddeleri ise düĢüktür (Papachristou ve ark., 2005). GeliĢmenin ilerlemesi ile birlikte 

protein oranında azalmalar ve hücre çeperi maddelerinde artıĢlar gözlenmektedir (Haddi ve ark. 2003; 

Parissi ve ark., 2005; Papanastasis ve ark., 2008). Bu yüzden bu çalıĢmada bitkilerin büyüme baĢında 

(ilkbaharda) ham protein oranı yüksek olurken, geliĢmenin ilerlediği yaz ve sonbahar mevsimlerinde 
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azalmıĢtır. KıĢın akçakesme, deniz üzümü ve katırtırnağı gibi türlerde ham protein içeriklerinde bir 

miktar artıĢ olsa da, bu artıĢ önemli seviyede olmamıĢtır. Ayrıca araĢtırmada, birçok araĢtırmada da 

belirtildiği gibi, baklagil çalılarının (yalancı akasya, katırtırnağı, keçi geviĢi) diğer çalı türlerine göre 

daha fazla protein içeriğine sahip olduğu görülmüĢtür (Blair, 1990; Leng, 1997, Gonzalez–Andres ve 

Ceresuela, 1998; Ventura ve ark., 1999; Rubanza ve ark., 2003; Ventura ve ark., 2004; Salem ve 

ark.,2006; Pecetti ve ark., 2007; Mahipala ve ark., 2009). Bu durum baklagillerin toprak azotuna 

bağımlı olmayıp, Rhizobium bakterileri aracılığıyla azot ihtiyaçlarını gidermelerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu sebeple çalılar yıl boyu otlatma sisteminde (özellikle küçükbaĢ 

hayvancılığında) iyi birer alternatif yem kaynaklarıdır. 

 

Ham yağ oranı 

Çalıların ham yağ kapsamları ile ilgili olarak yapılan varyans analizine göre, ham yağ oranının 

hem mevsim ve bitkilere göre değiĢimi hem de mevsim*bitki etkileĢiminin istatistiki olarak önemli 

olduğu belirlenmiĢtir. Mevsimlere göre en yüksek ham yağ oranı (%7,50) kıĢın, en az ham yağ ise yaz 

(%5,41) ve ilkbaharda (%5,62) ölçülmüĢtür. Mevsimlerin ortalaması olarak ise ardıç (%7,54) ve 

akçakesme (%7,57) en yüksek ham yağ içeren türler olmuĢtur. Buna karĢılık karaçalı (%4,46) ve mazı 

meĢesi (%4,88) yağ içeriği bakımından son sıralarda yer almıĢlardır. Genel olarak çalıların ham yağ 

oranları ilkbahar ve yaz mevsimlerinde düĢük, sonbahar ve kıĢın ise daha yüksek olmuĢtur (Çizelge 3).  

Çizelge 3. Ham yağ oranının (%) mevsim ve bitkilere göre değiĢimi 

Bitki türleri İlkbahar Yaz  Sonbahar  Kış  Ortalama 
Akçakesme 7,49 a–e 6,49 a–f 7,90 ab 8,39 ab 7,57 a 
Ardıç 7,02 a–e 9,49 a 6,62 a–f 7,02 a–e 7,54 a 
Deniz üzümü 4,72 c–f 5,53 b–f 6,09 a–f 8,01 abc 6,09 abc 
Keçi gevişi 5,50 b–f 5,36 b–f – – 5,43 bcd 
Kermes meşesi 6,03 a–f 4,53 def 8,06 abc 8,10 abc 6,68 a 
Katırtırnağı 5,36 b–f 4,56 def 5,83 b–f 6,00 b–f 5,44 bcd 
Karaçalı 4,87 b–f 3,25 f 5,25 b–f – 4,46 d 
Mazı meşesi 6,03 a–f 4,27 ef 4,35 ef – 4,88 cd 
Yalancı akasya 3,52 f 5,17 b–f 7,90 abc – 5,53 bcd 
Ortalama 5,62 c 5,41 c 6,50 b 7,50 a  
Önemlilik; Pmevsim: <,0001, Pbitki: <,0001, Pmevsim*bitki: <,0001 

 

Yağlar bitkide biyolojik zarların fonksiyonları ve devamlılığında, tohumlarda depolanan besin 

madde formu ve protoplazmanın sağlamlığı açısından oldukça önemlidir. Yağlar bitkinin kök, gövde, 

yaprak, çiçek ve tohumlarında bulunmakta olup, bu organları dıĢ etkenlere karĢı korumaktadırlar. Yağ 

oranları bitki kısımlarına göre değiĢebildiği gibi türlere ve genotiplere göre de değiĢiklik 

göstermektedir. Ayrıca bitkinin yağ içeriği dönemlere bağlı olarak da değiĢmektedir (Pallardy, 2008). 

Denemde incelenen çalıların ham yağ oranlarının mevsimlere ve bitkilere göre değiĢmesinde bitkilerin 

geliĢme dönemleri etkili olmuĢtur. Yürütülen benzer çalıĢmalarda olduğu gibi, büyümenin baĢlangıç 

dönemlerinde çalıların içerdiği ham yağ oranı düĢük olurken, olgunlaĢmanın ilerlemesine bağlı olarak 

yağ oranlarında artıĢlar görülmüĢtür (Bhandari ve ark., 1979; Woodward, 1986; Friend ve ark., 1989; 

Korner, 1989; Vitousek ve ark., 1990; Morecroft ve ark., 1992; Wood ve ark., 1995; Kamalak ve ark., 

2005; Singh ve Todaria, 2012).  

 

Tanen oranı 
Polifenoller olan tanenler proteinleri bağlamak suretiyle yararlanmalarını engellemektedirler. 

Genelde odunsu bitkilerde daha fazla görülen tanenlerin incelenen çalılardaki oranları belirlenmek 

suretiyle bitkilerin yem kalitesi hakkında bilgi edinilmeye çalıĢılmıĢtır. Çalıların tanen oranları 

bitkilere göre ve mevsim*bitki etkileĢiminde istatistiki olarak önemli olurken, mevsimlere bağlı olarak 

önemli farklılık göstermemiĢtir. Yıl boyu alınan çalı örneklerinde ortalama en yüksek tanen oranları 

deniz üzümü (%2,181) ve kermes meĢesinde (%2,017) belirlenirken, en düĢük tanen miktarı 

katırtırnağı (%0,107) ve keçi geviĢi (%0,126) gibi baklagil çalılarında ortaya çıkmıĢtır. Bitkilerin 

tanen içeriklerinin mevsimlere (büyüme dönemlerine) göre değiĢimleri genelde düzenli bir değiĢim 

göstermemiĢtir. Örneğin, akçakesmede tanen içeriği yaz ve kıĢın azalırken, diğer mevsimlerde ve 
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özellikle ilkbaharda yüksek çıkmıĢtır. Buna karĢılık ardıçta sonbaharda tanen miktarı önemli ölçüde 

azalmıĢ, diğer mevsimlerde değiĢmemiĢtir. Deniz üzümünde yıl boyu önemli değiĢiklik görülmemiĢtir 

(Çizelge 4). Tanen oranlarının yıl boyu değiĢimi bitki türlerine göre farklılık göstermesi, türlerin 

ortalaması olarak tanen içeriklerinin değiĢiminin önemli çıkmamasına sebep olmuĢtur. 

Çizelge 4. Tanen oranının (%) mevsim ve bitkilere göre değiĢimi 

Bitki türleri İlkbahar Yaz  Sonbahar  Kış  Ortalama 
Akçakesme 0,571 efg 0,152 g 0,259 fg 0,145 f 0,282 e 
Ardıç 2,224 ab 2,226 ab 0,178 fg 2,224 a 1,713 c 
Deniz üzümü 2,287 a 1,950 ab 2,227 ab 2,258 ab 2,181 a 
Keçi gevişi 0,104 g 0,148 g – – 0,126 ef 
Kermes meşesi 2,235 ab 2,198 ab 1,783 abc 1,850 ab 2,017 ab 
Katırtırnağı 0,127 f 0,094 g 0,099 g 0,115 f 0,107 f 
Karaçalı 2,059 ab 1,110 cde 2,230 ab – 1,800 bc 
Mazı meşesi 0,185 fg 1,546 bcd 2,231 ab – 1,321 d 
Yalancı akasya 0,897 def 2,219 ab 0,524 efg – 1,213 d 
Ortalama 1,188 1,294 1,191  1,619  
Önemlilik; Pmevsim: 0,1351, Pbitki: <,0001, Pmevsim*bitki: <,0001 

 
Baklagil çalılarının genelde otlayan hayvanlar için önemli besin kaynakları olmasının nedeni 

ortalama protein oranlarının yüksek ve tanen oranlarının ise düĢük olmasından kaynaklanmaktadır 

(Barry ve ark., 1986). ÇalıĢmamızda da baklagil çalılarının ortalama tanen içerikleri %0,812 iken, 

diğer türlerin tanen içerikleri %1,503 olarak tespit edilmiĢtir. Ayrıca meĢe türlerinin daha çok tanen 

içerdikleri ifade edilmektedir (Aydın ve Üstün, 2007). Diğer taraftan bitkilerin tanen içeriklerinin 

olgunlaĢma ile artmasının yanı sıra, genetik farklılık ve çevre faktörlerinden de kaynaklandığı 

belirtilmektedir (Barry ve Forss, 1983; Mueller–Harvey ve Dhanoa, 1991). 

 

Hücre çeperi maddeleri 
Hücre çeperini oluĢturan lifli bileĢikler olarak bitkilerin NDF, ADF ve ADL kapsamları analiz 

edilmiĢ ve sonuçları aĢağıda verilmiĢtir. Ġncelenen çalıların NDF oranları hem mevsimlere ve bitki 

türlerine göre değiĢimleri hem de bunların etkileĢimleri istatistiki olarak önemli çıkmıĢtır (Çizelge 5). 

Türlerin ortalaması olarak, çalılar kıĢın en yüksek NDF içeriğine (%49,79) sahip olurken, bunu azalan 

sıra ile sonbahar (%45,73), yaz (%43,04) ve ilkbahardaki (%41,03) NDF oranları izlemiĢtir. 

Mevsimlerin ortalaması olarak ise en yüksek NDF oranları katırtırnağı (%53,87) ve kermes meĢesinde 

(%52,47) belirlenirken, keçi geviĢi (%35,22) ve karaçalı (%35,80) en az NDF oranına sahip türler 

olmuĢtur. Ele alınan bütün çalı türlerinde büyümenin ilerlemesi ile NDF oranları artıĢ göstermiĢtir 

(Çizelge 5). 

Çizelge 53. NDF oranının mevsimlere ve bitkilere göre değiĢimi 

Bitki türleri İlkbahar  Yaz  Sonbahar  Kış  Ortalama 
Akçakesme 47,71 b–g 46,61 d–ı 47,11 c–h 49,66 a–f 47,77 b 
Ardıç 38,95 j–o 43,21 g–k 44,63 f–ı 46,49 e–ı 43,32 c 
Deniz üzümü 38,12 k–o 41,33 h–m 42,55 g–l 43,47 g–k 41,37 dc 
Keçi gevişi 33,74 o 36,69 l–o – – 35,22 e 
Kermes meşesi 50,02 a–f 52,03 a–e 53,61 ab 54,22 a 52,47 a 
Katırtırnağı 52,90 a–d 53,03 abc 54,44 a 55,12 a 53,87 a 
Karaçalı 34,85 no 35,89 mno 36,67 l–o – 35,80 e 
Mazı meşesi 34,06 o 38,16 k–o 44,96 f–ı – 39,06 d 
Yalancı akasya 38,91 j–o 40,40 ı–n 41,89 g–m – 40,40 d 
Ortalama 41,03 d 43,04 c 45,73 b 49,79 a  
Önemlilik; Pmevsim: <,0001, Pbitki: <,0001, Pmevsim*bitki: 0,0420 

 

Bitkilerin ADF oranları mevsimlere ve bitki guruplarına göre önemli değiĢim gösterirken, 

bunlar arasındaki etkileĢim önemsiz bulunmuĢtur (Çizelge 6). NDF oranlarına benzer Ģekilde, en 

yüksek ADF miktarı (%36,74) kıĢın alınan bitki örneklerinde tespit edilmiĢtir. Yıl içerisinde bitkilerde 
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büyümenin baĢladığı ilkbaharda ise ADF oranı (%28,25) en düĢük olmuĢtur. Bunun yanında yapılan 

analiz sonucunda katırtırnağının diğer türlerden önemli ölçüde daha yüksek ADF içeriğine (%44,15) 

sahip olduğu görülmüĢtür. Çalılar içerisinde keçi geviĢi (%23,77) ve karaçalı (%24,20) en az ADF 

oranına sahip olanlar içerisinde yer almıĢlardır. Genel olarak bitkilerde olgunlaĢma süresince ADF 

oranları da düzenli bir artıĢ göstermiĢtir (Çizelge 6). 

Çizelge 6. ADF oranının mevsimlere ve bitkilere göre değiĢimi 

Bitki türleri İlkbahar  Yaz  Sonbahar  Kış  Ortalama 
Akçakesme 32,56 31,39 34,86 35,30 33,53 bc 
Ardıç 27,26 27,78 30,36 31,34 29,19 d 
Deniz üzümü 26,22 29,37 32,21 33,13 30,23 cd 
Keçi gevişi 23,28 24,25 – – 23,77 f 
Kermes meşesi 31,55 33,47 35,66 36,19 34,22 b 
Katırtırnağı 40,26 43,80 44,80 47,75 44,15 a 
Karaçalı 23,01 24,23 25,36 – 24,20 f 
Mazı meşesi 23,43 26,08 27,12 – 25,54 ef 
Yalancı akasya 26,69 28,08 30,08 – 28,28 de 
Ortalama 28,25 d 29,83 c 32,56 b 36,74 a  
Önemlilik; Pmevsim: <,0001, Pbitki: <,0001, Pmevsim*bitki: 0,9801 

 

Bitkilerin sindirilmeyen kısmı olan lignin miktarını ifade eden ADL oranları, mevsimlere ve 

bitki türlerine göre önemli miktarda değiĢirken, bunlar arasındaki etkileĢim önemsiz bulunmuĢtur. 

Mevsimlere göre en yüksek ADL oranı %15,90 ile kıĢın alınan bitki örneklerinde, en düĢük ise 

%11,71 ile ilkbaharda alınan örneklerde ortaya çıkmıĢtır. Yıl boyu alınan örneklerin ortalamalarına 

bakıldığında ise, en yüksek ADL oranı (%16,98) katırtırnağında, en düĢük (%8,54) ise keçi geviĢinde 

tespit edilmiĢtir (Çizelge 7).  

Çizelge 7. ADL oranının mevsimlere ve bitkilere göre değiĢimi 

Bitki türleri İlkbahar  Yaz  Sonbahar  Kış  Ortalama 
Akçakesme 12,01 12,60 13,51 13,78 12,98 cd 
Ardıç 12,79 15,94 16,19 17,61 15,63 ab 
Deniz üzümü 10,74 10,89 12,97 13,37 11,99 d 
Keçi gevişi 8,17 8,91 – – 8,54 e 
Kermes meşesi 13,07 14,47 15,08 16,15 14,69 abc 
Katırtırnağı 15,23 16,30 17,79 18,60 16,98 a 
Karaçalı 11,52 13,21 14,69 – 13,14 bcd 
Mazı meşesi 10,73 11,73 12,38 – 11,61 d 
Yalancı akasya 11,14 12,62 14,28 – 12,68 cd 
Ortalama 11,71 d 12,96 c 14,61 b 15,90 a  
Önemlilik; Pmevsim: <,0001, Pbitki: <,0001, Pmevsim*bitki: 0,9994 

 

Hücre çeperi maddeleri (NDF, ADF ve ADL) bitki türlerine ve geliĢme dönemlerine göre 

değiĢkenlik göstermiĢtir. Büyüme baĢlangıcında bitkilerin hücre protoplazma içeriklerinin büyük 

çoğunluğunun sudan oluĢtuğu ve hücre çeperi maddelerinin ise en düĢük seviyede olduğu 

bilinmektedir. Hücre çeperi maddeleri genç hücrelerden daha çok olgun hücrelerin varlığıyla iliĢkilidir 

(Lyons ve ark., 1999). Ayrıca bitkilerde olgunlaĢmaya bağlı olarak hücre çeperi maddelerinde artıĢlar 

olmaktadır. Ayrıca bitkilerde olgunlaĢmanın ilerlemesiyle yaprak/sap oranında azalmalar baĢlamakta 

(Akyıldız, 1966; Griffin ve Jung, 1983; Nelson ve Mooser, 1994; Açıkgöz, 2001; Frost ve ark., 2008) 

ve lifli yapının kaynağı sap oranı arttığı için çeper maddelerinde (NDF, ADF ve ADL) de artıĢlar 

olmaktadır. Bu maddelerin artıĢı da bitkilerin sindirimini büyük oranda düĢürmektedir (Jung ve Allen, 

1995). Yürütülen bu denemede de, ilkbaharda (büyüme baĢı) hücre çeperi maddelerinin en düĢük, 

kıĢın (büyüme sonu) ise en yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Benzer bulgular çok sayıda araĢtırıcı 

tarafından da ortaya konmuĢtur (Castle, 1982; Holechek ve ark., 1989; Huston ve Pinchak, 1991; 

Steen, 1992; Gonzalez–Andres ve Ceresuela, 1998; Ventura ve ark., 1999; Ventura ve ark., 2004; 

Pecetti ve ark., 2007; Frost ve ark., 2008; Bouazza ve ark., 2012; Kökten ve ark., 2012). 
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Sonuçlar  

Yapılan çalıĢmada aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir; 

1. GeviĢ getiren hayvanların tükettikleri otun protein düzeyinin en az %10,60 olması gerektiği 

(NRC, 2001) göz önüne alınırsa, ilkbaharda keçi geviĢi, yalancı akasya, karaçalı, mazı meĢesi ve 

katırtırnağı, yazın yalancı akasya ve karaçalı, sonbaharda ise yalancı akasya hayvanlar için yeterli ham 

protein içeren yem üretmiĢlerdir. KıĢın hiçbir çalı türü hayvanlar için yeterli proteine sahip olmamıĢtır. 

2. Hayvanların tükettikleri otun en az %2,70 oranında ham yağ içermesi gerektiği 

önerilmektedir (NRC, 2001). Buna göre, bütün çalılar yem ürettikleri süre içerisinde her dönemde 

yeterli ham yağ içeriğine sahip olmuĢlardır. 

3. GeviĢ getiren hayvanların günlük tükettikleri otun %5‟den fazla tanen içermesi hayvanlar 

üzerinde zehirli etkiye neden olmaktadır (Brooker ve ark., 1994). Buna göre ele alınan çalı türlerinin 

tanen içerikleri bütün örnekleme dönemlerinde hayvanlar açısından zararlı etkiye sahip olmamıĢtır.  

 4. Hayvanların günlük tükettikleri otun NDF içeriğinin %45,8, ADF içeriğinin %25 ve ADL 

içeriğinin de %10‟dan fazla olması istenmemektedir (NRC, 2001). Genel olarak katırtırnağı, kermes 

meĢesi ve akçakesme yıl boyunca sınır değerlerin üzerinde NDF, ADF VE ADL ihtiva etmiĢlerdir. 

Keçi geviĢi hariç bütün çalılar her mevsim yüksek ADL miktarına sahip olmuĢtur. Keçi geviĢi ise 

hiçbir dönemde sınır değerlerin üzerinde lifli bileĢik içermemiĢtir. 

Ġncelenen bitkilerin ham protein oranları olgunlaĢmaya bağlı olarak azalmıĢ, buna karĢılık 

hücre çeperi bileĢikleri (NDF, ADF, ADL) artmıĢtır. Ham yağ oranlarının ise sonbahar ve kıĢ 

mevsimlerinde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Tanen oranlarının geliĢme dönemindeki değiĢimi 

türlere göre farklılık göstermiĢtir. Baklagil çalı ve ağaçları (yalancı akasya, katırtırnağı, keçi geviĢi) 

yüksek ham protein ve düĢük tanen oranlarına sahip olmuĢtur. Ardıç ve akçakesme en yüksek ham yağ 

içeren türler içerisinde yer almıĢtır. Katırtırnağı ve kermes meĢesi bünyesinde en fazla lifli bileĢik 

bulunduran türler olurken, keçi geviĢi ve karaçalıda en az lifli bileĢiğe rastlanmıĢtır.  

Sonuç olarak, odunsu türleri en iyi keçilerin değerlendirdiği ve keçilerle otlatma yapıldığında, 

genel olarak çalı türlerinin besleme değerleri yeterli olmakta, fakat kıĢ dönemindeki protein açığını 

kapatmak için uygun ek yem verilmesi gerekmektedir. Ayrıca çalılar otsu türlerin kuruduğu 

dönemlerde ve bazı çalılar da yıl boyu yeĢil kaldıklarından, otlayan hayvanlar için her zaman yeĢil 

yem imkânı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu alanların otlatma sistemlerine dâhil edilmesi halinde hem 

merada otlama süresi uzatılacak hem de kaba yem masrafları azaltılarak daha kârlı bir hayvancılığın 

kapısı aralanmıĢ olacaktır. 
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Özet 
Bu çalıĢmada bilimsel yayınlarda ortak olan kural ve ilkelerden bahsedilmiĢtir. Öğrenciler de dahil 

olmak üzere belli bir bilgi birikimi olan her araĢtırıcının yararlanacağı Ģekilde çok açık örneklerle makale yazma 

kuralları özetlenmiĢtir. BaĢlık, yazar(lar) ve özet kısımlarıyla ilgili kısa açıklamalar verildikten sonra, editör ve 

okuyucular için makale akıĢını izlemekte bir yol haritası olan IMRAD formatı bölüm geniĢ bir Ģekilde ele 

alınmıĢtır. Sonra kaynaklara atıf ve kaynak listesi oluĢturma değiĢik alternatifleri ile ele alınmıĢtır. Atıflarda, 

aĢırma (intihal) suçlamasına muhatap olmamak için canlı örnekler verilmiĢtir. Daha sonra özel olarak da sayı, 

birimler, semboller ve  % iĢareti gibi konulara değinilmiĢ bunların doğru kullanımına SC-Ġndeksli dergilerden 

örnekler verilmiĢtir. Özellikle bunlara çizelgelerde örnekler verilerek yapılan hatalar ortaya konmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: IMRAD, bilimsel makale, atıf, aĢırma. 
 

Abstract 

Basic Principles for Preperation of Scientific Publication 
Common rules and principles used in scientific papers were presented in this study. Paper writing rules 

were demonstrated with clear examples as to be used by every researcher with a certain knowledge. Initially, 

brief explanations were provided about title, authors and abstract. Then, the section about IMRAD format, a 

guide for editor and readers to follow the flow of paper, was broadly explained. After that, referencing and 

reference list creation were considered with different examples. Possible plagiarisms were presented with actual 

cases to prevent such plagiarisms from the referred papers. Through the next section, proper uses of numbers, 

units, symbols and % indicators were mentioned and examples were provided from SCI-Indexed Journals. 

Erronious uses were presented about the use of such characters especially in tables.  
Key Words: IMRAD, scientific article, citiation, plagiarism. 

 

Giriş 

Bilim insanı, üniversitede çalıĢan akademisyen ya da kamu kuruluĢlarında çalıĢan bir araĢtırıcı 

olabilir, çalıĢmalarını bilim dünyasında sergilemelidir. Proje veya araĢtırmanın tamamlanmıĢ 

olduğunun göstergesi, sonuçların bir bilimsel makalede yayınlanmasıdır. Yapılan araĢtırmanın aynı 

konuda çalıĢan bilim insanları tarafından değerlendirilmesi veya aynı konuda çalıĢan bilim 

insanlarının çalıĢmanıza ulaĢabilmesi gerekir. Dolayısıyla yapılan çalıĢmaların bilimsel makale haline 

getirilip, bilimsel alanda paylaĢılması gerekir. AraĢtırıcının orijinal araĢtırmasını bilimsel alana sunma 

cesaretini göstermesi, araĢtırıcının çalıĢtığı konuda güncel bilimsel literatüre vakıf olduğunun bir 

göstergesidir (Güzeldemir, 2014). 

Bilimsel makale, orijinal araĢtırma/deneme/analiz sonuçlarını o konuda uzman bir hakemlerin 

değerlendirmesinden sonra ortaya çıkan bir rapordur. Bir makale; konu çalıĢanlarına, gözlem ve 

araĢtırma bulgularını değerlendirme ve gerektiğinde çalıĢmayı tekrarlama imkanı vermelidir. 

Ancak özgün veya orijinal olmayan bilimsel makaleler de vardır. Bunlara tarama/derleme/ 

inceleme makalesi denir. Ancak burada yazarın yayınlayacağı derleme konusunda çok iyi bir literatür 

taraması yaparak güncel bilgilerle makalesini donatması gerekir. Bu durum yazarın da o konuda 

birçok orijinal çalıĢma yapmıĢ olmasıyla mümkündür. Bu durum derlemenin değerini de artıran bir 

olgudur. Bilim dünyasına yeni baĢlayan genç bir araĢtırıcının, yeterince bilimsel bilgi birikimi 

olmadığı için derleme yapması uygun olmayabilir 

Ülkemizde bilimsel eser yazma konusunda yazılmıĢ birçok makale vardır. Bu makaleler 

bilimsel çalıĢmaların yayına dönüĢmesine önemli katkılar sunmuĢtur. Bunlar özellikle genç bilim 

adamlarının yayın yapmasını cesaretlendiren eserlerdir. Özellikle Türkçenin kullanımı konusundaki 

hassasiyeti nedeniyle Prof. Dr. Ġ. Akif Kansu tarafımdan yazılan eser bunların baĢında gelmektedir 

(Kansu, 1983). Bu konuda ikinci ve önemli bir kaynak da Robert. A. Day tarafından yazılmıĢ ve 

Türkçesi yayınlanmıĢtır (Day, 2005). Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hızına paralel olarak, 

internet ortamında pek çok kaynağa da rastlanır.  
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Bilimsel makalenin ana çatısı giriĢ, metot, sonuçlar ve tartıĢma bölümlerinden oluĢur. Bu 100 

yıldan beri uygulanan bir formattır. Bugün 70.000 bilimsel dergi yayın hayatındadır (Karaman, 2014).  

Yayınların, özellikle “Bilim Atıf Ġndeksi (Science Citation Index, SCI)” kapsamında 

olanlarının, %95‟inin yayın dili Ġngilizcedir. 1997‟de yayınlanan 925 000 SCI makalenin yarısı ana 

dili Ġngilizce olan, diğer yarısı da ana dili Ġngilizce olmayan ülkelerden gelmiĢtir. Yayın dili Ġngilizce 

olmayan makale sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Son 20 yılda yayın dili Almanca olanlar %1,5‟e, 

Fransızca olanlar %1‟e, Japonca olanlar %0,25‟e inmiĢtir (Karaman, 2014). 

Ülkemiz içindeki duruma bakacak olursak, akademik alanda, SCI yayınlar tercih edilmektedir. 

Ancak her bilim insanımızın ve konu uzmanlarının Ġngilizcesinin çok iyi olduğunu düĢünemeyiz. Bu 

yüzden yeni buluĢ teknoloji içeren makalelerin en azından yerli dergilerde derleme Ģeklinde Türkçe 

yayınlanması yerinde olacaktır.  

Hangi dilde olursa olsun, makale yazımında yazar/ların kullandıkları dile hakim olmaları, 

bilimsel bir makaleyi dahi akıcı bir dil ile anlatabilmeleri gerekir. ġunu da belirtmek gerekir ki, 

özellikle Ġngilizce dergilerin yazım kurallarında makalenin orijinal ana dili Ġngilizce olan kiĢi 

tarafından kontrol edilmesini önermektedir. Bu akıcı bir Ġngilizce için çok doğrudur. Ancak okuyan 

kiĢinin makalenin konusundaki terminolojiyi iyi bilmesi gerekir. Örneğin pestisit kalıntı analizleriyle 

ilgili bir makaledeki “clean-up” kelimesinin anlamını, sosyal bilimlerde uzman olan anadili Ġngilizce 

olan bir bilim insanı konudan çok uzak Ģekilde yorumlayabilir.  

Makale yazımında bir diğer konu da Türkçesi birkaç cümle ile açıklanabilen (clean-up gibi) 

kelimelerdir. Bunlar ilk geçtiği yerde açık yazılarak, parantez içinde Ġngilizcesi yazılmalı ve sonra da 

devamlı Ġngilizcesinin yazılması doğru olabilir.  

Makale yazmaya nereden baĢlanmalıdır? BaĢlık ve özet en baĢta gelir, fakat tecrübeli 

araĢtırıcılar bunları makaleyi yazdıktan sonra ele alırlar. Ancak yazacağınız makalenin ana hatlarını ve 

yaklaĢık bir baĢlığın sınırlarını koymazsanız konu çok değiĢik boyutlara gidebilir. Makaleyi ne zaman 

yazacağımız da önemlidir. AraĢtırmaları bitirip verileri dosyalayıp kaldırırsak ve uzun süre sonra 

makale yazmak istersek tüm verileri tekrar sindirmemiz gerekir. En iyi zamanlama araĢtırma ya da 

proje devam ederken makaleye baĢlamaktır. Her bilgi/veri taze olduğundan iĢimiz kolaylaĢır. 

Dolayısıyla materyal ve metot elimizin altındayken yazmaya baĢlamalıyız. Makalenin ortak yazarları 

varsa, onlara danıĢmak makale yazımında gerekli olabilir. 

Bu makalede örnekler kendi çalıĢmalarımdan verilmiĢtir. Hatalı örnekler için gerçek olmayan 

çok basit örnekler türetilmiĢtir. Ancak simule edilen çizelgelerin/Ģekillerin bilimsel olarak içeriğinin 

doğruluğu/yanlıĢlığı göz önüne alınmamıĢ, sadece vurgulanmak istenen kurala odaklanılmıĢtır. 

ġüphesiz ki her derginin yayın kuralları vardır. Bunlara uymak zorunludur. Bu çalıĢmada 

sadece önemli olan ve her türlü yayınlarda ortak olan kural ve ilkelerden bahsedilmiĢtir. Öğrenciler 

dahil, her araĢtırıcının anlayacağı Ģekilde örneklerle makale yazma prensipleri özetlenmiĢtir 

 

Makalenin Çatısı 

Bilimsel çalıĢmalar belirli format ya da düzen içinde anlatılmalıdır. Her ne kadar ana çatı 

olarak IMRAD (Introduction-GiriĢ, Methods-Metot, Results-Sonuçlar and Discussion-TartıĢma) akla 

gelmekte ise de (Day, 2005), önce ne anlatıldığından bahsedilmelidir. Bunu sırasıyla yazarlar ve 

adresleri ile özet izlemelidir. Sonra makale IMRAD‟ın ana elamanı olan “GiriĢ” ile baĢlar. Dolayısıyla 

çoğu bilimsel dergilerdeki makalelerin alt bölümleri araĢtırma yada denemedeki iĢlem sırasına paralel 

olarak yer alır: BaĢlık, Yazarlar ve Adresleri, Özet, Materyal ve Metot, Sonuçlar, TartıĢma, TeĢekkür, 

Literatür Listesi. Bu bölümlerin muhatap aldığı sorular Çizelge 1.‟de verilmiĢtir (Anonymous, 2014). 

Makalenin her bölümü özenle hazırlanmalı ve makaleyi yansıtmalıdır. Bir makalede önce özet ve 

sonuçlar okunur, sonra da Ģekillere bakılır. Makalenin vermek istediği mesaj anlaĢılmadıysa, o makale 

okunmaya değmez demektir, ya da okuyucu konuya çok uzak demektir. 

 

Başlık 

BaĢlık, okuyucunun ilk olarak karĢısına çıkacağı için özenle yazılması gerekir. Okuyucunun 

ücretsiz olarak ulaĢabileceği bölümdür. Onun için baĢlık çok iyi seçilmeli, makalenin içeriğini 

yansıtmalıdır. Aynı zamanda makalenin, içeriği ile sınırlı olmalıdır. Makaleyi tamamen okumadan, 

yapılan çalıĢmayı özetlemelidir. Bazı yazarlar konu baĢlığını kapsamlı tutmayı tercih ederler ama, 

içerik ile aynı kapsamda olmaz ise okuyucu aradığını bulamaz (Blackwell ve Martin, 2014). 



ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi   (COMU Journal of Agriculture Faculty)                        

2014: 2 (1): 143–155 
 

 

145 

“Çanakkale‟de Bitki Koruma Sorunları" araĢtırması yapan yazarın makalesine «Çanakkale‟de 

Tarım Sorunları» baĢlığını koymamalıdır. Çünkü okuyucu Çanakkale tarımında gübreleme sorunlarını 

arayabilir. Konuyla ilgili olmayan bir baĢlık okuyucu için zaman israfına sebep olabilir. 

BaĢlık, makale içeriğinin yeterli ölçüde en az sayıda kelime ile tanımlanmasıdır. Özetleme ve 

dizin servisleri baĢlığa odaklı çalıĢırlar. BaĢlık olabildiğince kısa olmalı, fakat araĢtırmanın ana 

hatlarını vermelidir. BaĢlık uygun değilse makale hitap ettiği okuyucusuna ulaĢamaz (Akı, 2011). 

Ġndeksleme sistemleri (SCI, CAB-Abstracts gibi) baĢlığa odaklı çalıĢırlar, dolayısıyla baĢlık, 

makalenin içeriğini temsil etmelidir. O bir etikettir, tam cümle değildir, kelimeler özenle seçilmelidir. 

Kimyasal açık formüller, kısaltmalar, patentlerin adları kullanılmamalıdır (Karaman, 2014). 

 
Çizelge 1. Bilimsel bir dergi formatında makalede olması gereken bölümler (Anonymous, 2014) 

Sorular Makale Bölümü 

Kısa ve öz olarak ne yapıldı ve bulundu? Özet 

Problem nedir? GiriĢ 

Problem Nasıl çözüldü? Materyal ve Metot 

Ne buldum? Sonuçlar 

Sonuçlar ne anlama gelir? TartıĢma 

Kim /hangi kuruluş yardımcı oldu TeĢekkür (isteğe bağlı) 

Hangi Literatürler Kullanıldı? Literatür Listesi 

 

 
Yazarların isimleri 

Yazarların isimleri ve adresleri baĢlığın altında yer alır. Yazar 1 den fazla ise 1. yazar adı 

yazılır, 2. yazar adı virgül ile ayrılır, son yazardan önce “ve” kelimesi konmalıdır. Format olarak ilk 

isim ve varsa 2. ismin baĢ harfi sonra da tam olarak soy isim yazılır. Yazar isimlerinin yanına üst indis 

olarak, yıldız, sayı ya da harf konur, altına ilgili adresleri yazılır. Çoğu makalede 2. bir indis konularak 

sorumlu yazar belirtilir. Yazarların unvanı konulmaz. Her dergide farklılıklar olmakla beraber, 

yazarların akademik derece ve iĢyeri bilgileri, sayfanın altında dip not olarak(*, **, ***) verilebilir. 

 
Örnek: 

Adaptation and validation of QuEChERS method fort he analysis of trifluralin in wind-eroded soil 
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Yazarların sıralaması çok önemli olmakla birlikte kesin bir formatı yoktur. AraĢtırmaya en 

fazla katkıda bulunan ilk sırada yer alır. Yaygın ve adil bir yöntem olmamakla beraber bazı dergiler 

yazarların alfabetik sıraya göre yer almasını ister. Laboratuvar Ģefinin isminin en sona yazılması genel 

bir uygulamadır. Doğru sıralama; yazarların sıralanmasında ilk ad‟ın, çalıĢmada en önemli payı olan 

kiĢiden baĢlamak üzere, çalıĢmaya gerçekten katılan ve çalıĢma ile iç içe olan kiĢilerin adlarının 

emeklerine göre sıralanmasıdır. AraĢtırma makalesinin birinci yazarı çalıĢmayı gerçekleĢtiren veya 

çalıĢmayı yöneten kiĢidir. BaĢka bir eğilimde de, tecrübeli bilim insanları genç araĢtırıcılara ilk isim 

olma hakkı verirler. Gençlerin, böylece teĢvik edilmesi doğru bir yaklaĢımdır. BaĢka bir eğilime göre, 

çalıĢmanın ana üreticisi ve deneyimli olan ilk yazar, esas iĢbirliği yapan 2. yazar, daha az katkısı 

olanlar 3. yazar olur. Emeği geçmeyenlerle bu bölüm doldurulmamalıdır. Bir bilimsel araĢtırmanın tek 

yazarlı olması nadirdir.  Bazen ilk ve son isimler çok dikkat çektiğinden talep görür (Ocak, 2014). 

AraĢtırma projelendirilmeden önce, araĢtırmaya katılacakların isimlerinin belirlenmesi, 

projelendirme zamanında isimlerin gözden geçirilmesi ve makale oluĢturmada yazarlarının sırasına, 

proje aĢamasında karar verilmesi doğru olanıdır (Karaman, 2014; Güzeldemir, 2014). 

 

http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html#abstract
http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html#introduction
http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html#methods
http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html#acknowledgments
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Özet 

Makale ile ilgili temel bilgilerin verilmesi gereken bölümdür. Çünkü çoğu okuyucu sadece 

burayı okur. Genellikle ücretsiz olarak ulaĢılabilen bölümdür. Kısa olmalı, tüm makaleyi özetlemeli, 

makalenin tümünü okumaya gerek kalmadan anlaĢılmalıdır. Varsa buluĢlar vurgulanmalıdır. Makalede 

geçen her bölümü özetlemelidir. Özet‟teki bilgiler metinde olmalıdır. Bundan dolayıdır ki makalenin 

özeti en son yazılmalıdır. BaĢlıktaki bilgiler tekrar edilmemelidir.Özet‟te kısaltma, Ģekil, tablo, kaynak 

veya atıf olmamalı, geçmiĢ zamanda yazılmalıdır. Önce problemin tanımı yapılır, çalıĢmanın niçin 

yapıldığı yazılır. Hedefler ve amaçlar tanımlanır. AraĢtırmanın nasıl planlandığı yazılır. Önemli 

bulgulara ve bunlardan önemli çıkarımlara vurgu yapılır. Hangi sonuçlar veya genellemeler 

getirilmiĢtir? Bunlar yazılmalıdır.  

Ġyi bir Özet makalenin içeriğini hızlı ve tam olarak kavramaya yardımcı olur. Okuyucunun 

ilgisini çekmeli ve makalenin tamamını okumaya karar vermede yardımcı olmalıdır. Editörler ve 

hakemler önce özete baktıklarından dikkatleri Özet‟te çekilmelidir. Aksi halde makale 

yayınlanmayabilir. Özet yazıldıktan sonra, makalenin özünü içerip içermediği kontrol edilmelidir. 

 

Makalenin Ana Elemanları 

Her ne kadar baĢlık ve özet de makalenin unsurlarından biri olsa da esas çatı IMRAD ile 

baĢlar. Bu kısaltma bir makalenin ana bölümleri olan GiriĢ (Introduction), Metot (Methods), Bulgular 

(Results), ve (And), TartıĢma‟nın (Discussion) Ġngilizcelerinin ilk harfleridir. IMRAD, Franz 

Ingelfinger tarafından geliĢtirilmiĢ ve 19. yy. sonlarından beri kullanılmaktadır. Bu format, 

günümüzde bilimsel makalelerde üniversal bir kullanım Ģeklidir. 1972‟de Amerikan Ulusal Standartlar 

Enstitüsü tarafından ortaya konmuĢ ve 1979‟da tanımlanmıĢtır Deneme bulgularının iletilmesinde 

akıllı yol IMRAD‟dır. Makalede yer/para tasarrufu sağlar. Editörler, hakemler ve okuyucular için 

kolay bir yol haritasıdır. Bu sorularla da tanımlanabilir: Ġncelenen sorun nedir? Cevap: GiriĢ 

(Introduction). Sorun hangi metotla  incelendi? Cevap: Metotlar (Methods). Bulunanlar nedir? Cevap: 

Bulgular (Results). Bu bulgular ne anlama gelir? Cevap: TartıĢma( Discussion) (Day, 2005). 

Makale sınırları belirli bileĢenlerden oluĢur. ĠĢte IMRAD, bileĢenlerin isimlendirilmesidir. Bu 

sistem, laboratuvar çalıĢmaları da dahil, birçok çalıĢma alanı için uygundur. Sorunların çözümüne 

görsel tanımlarla ve deneysel yaklaĢan makalelerde izlenen mantık silsilesidir (Karaman, 2014). 

Bazen birkaç metot aynı çalıĢmada kullanılabilir. Bu durumda, Materyal ve Metot, Bulgular 

ile birleĢtirilerek “Deneysel” baĢlığı altında toplanır, metodun arkasından sonuçlar verilir. Bu formata 

da rastlanır. Buradaki açıklananlar derginin yayın ilkeleri ile sınırlıdır. Yazarlara Kurallar‟da belirtilen 

bölüm baĢlıkları ve ilkeleri geçerlidir. Derginin yayın ilkeleri mutlaka okunmalıdır (Day, 2005). 

Bilimsel makaleler için IMRAD formatı önerilse de, önce özet (Abstract) vardır. Bundan 

dolayı bu format Özeti (Abstract) de içine alır ve AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and 

methods, Results, and Discussion) yapısına dönüĢür. ġekil 1.‟de bu format gösterilmektedir. Bazı 

durumlarda sonuçlar karıĢık olabilir ve hemen tartıĢmayı gerektirebilir. Bundan dolayı da Bulgular ve 

TartıĢma kısmının bir arada olması gerekir (ġekil 2.). Bu durumda formatta ayrı bir Bulgular ve 

TartıĢma bölümü olur ve AIM(RaD)C (Abstract, Introduction, Materials and methods, repeated 

Results and Discussion, Conclusions) yapısına dönüĢür. Verilen sonucun hemen arkasından ilgili 

tartıĢma baĢlar. Bu değiĢiklik ile, makalenin sonunda tartıĢma kısımlarının bir araya getirildiği bölüme 

ihtiyaç duyulur ki bu “Sonuçlar (Conclusions)”dır. Burada da makaleden çıkan ana sonuç ortaya 

konur. AIM(RaD)C bazı dergilerde, özellikle de kısa makalelerde tercih edilir (Cargill ve O‟Connor, 

2009). Özet bölümü makaleyi okumamıĢ, sonuç bölümü ise makaleyi okumuĢ olanlara hitap etmelidir. 

 

Giriş 

GiriĢ (Introduction), IMRAD‟ın ilk bölümüdür. Mantıksal olarak makale GiriĢ ile 

baĢlamalıdır. AraĢtırılan problem ortaya atılır. Okuyucuya temel bilgileri veren kaynaklar seçilmelidir 

(Day, 2005). Konu ile ilgili yayınlanan önceki yayınlara ihtiyaç duymaksızın, söz konusu araĢtırmanın 

sonuçlarını değerlendirmeye yetecek kadar bilgiler verilir. Yapılan araĢtırmanın gerekliliği vurgulanır. 

Makaleyi yazma amacı belirtilir. Ġyi bir GiriĢ‟te; (i) önce sorunun özelliği ve içeriği açıkça sunulur, (ii) 

okuyucuyu bilgilendirmek için önceki makaleler değerlendirilir, (iii) çalıĢmanın metodu özetlenir ve 

metodun seçilme nedenleri de belirtilir. Okuyucunun sorunun ne olduğunu ve sorunu nasıl 

çözüleceğini anlayacak Ģekilde, önceki çalıĢmalar ve metodun seçimi sunulmalıdır (Day, 2005). 
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a)Makale “Bulgular”daki 

verilere odaklı olmalıdır. 

 

b) (1)“GiriĢ”te baĢlangıç olarak 

konuya odaklanılır. Adres 

kitlenin ilgisini çekmelidir. 

 

          (3) GiriĢ”,“Sunulan 

makalenin amacı…” ifadesi ile 

sonlanır. 

 

          (2) BaĢlangıç ve son nokta 

arasında temel bilgilere ve 

önceki çalıĢmalara yer 

verilmelidir. 

 

c) Metotlar‟da verilerin nasıl 

elde edildiği gösterilerek 

Bulgular”ın inanırlılığı ortaya 

konulur. 

 

d) TartıĢma‟da, bulguların 

GiriĢ‟teki amaca ne derece 

yaklaĢtığı ortaya çıkar. 

 

ġekil 1. AIMRaD (Abstract, Introduction, Material and Methods, 

Results, and, Discussion) (Cargill ve O‟Connor, 2009). 
ġekil 2. AIM(RaD)C (Abstract, Introduction, 
Material and Methods, Results, and, Discussion, 

Conclusions): (Cargill ve O‟Connor, 2009). 

 

BaĢlık ve özet okuyucuya ilginç gelirse okuyucu makaleyi elde etmek ister. GiriĢ bölümünde 

daha önceki güncel çalıĢmalara atıf yapılarak, araĢtırıcıların bu konuyu neden ve nasıl araĢtırdıkları 

ortaya konmalıdır. Sonra da bu konuyu neden çalıĢtığı belirtilmelidir (Blackwell ve Martin, 2014). 

Konu ile ilgili yapılan bir literatür taramasında sistematik bilgiler varsa ve bunlar çizelge 

yapılarak özetlenebilir ve gerekli atıf yapılır. Örneğin, Çizelge 2.‟de funguslarda in-vivo ve in-vitro da 

gerekli olan letal ıĢınlama dozları özetlenmiĢtir. ġüphesiz metinde bu çizelgeye atıf olmalıdır. 
 

Çizelge 2. Bazı funguslar için in vitro ve in vivo koĢullarda lethal radyasyon dozları (Beraha et al., 

1960) 
    Doz (*10

5 
rad) 

Organizma  Konukçu  Tochinai Czapek Konukçu 

Penicillium digitatum  Limon  1.10-1.48 0.44-0.94 1.82-2.10 

Botrytis cinerea  Üzüm, çilek  0.95-1.86 0.95-1.86 2.74-4.56 
 

Materyal ve Metot 

IMRAD makalesinin 2.bölümüdür. Bilgi ve becerisi olan araĢtırıcıların deneyleri tekrarlayıp, 

benzer sonuçları elde edebileceği Ģekilde ayrıntılar geçmiĢ zamanda verilir. Bu kısmın amacı, deney 

planını tanımlamak; metodoloji ayrıntılarını yeterli olarak vermektir. Makalenizin bilimsel değere 

sahip olması için, bu bölümün dikkatlice yazılması gerekir. Sonuçlarınızın yeniden üretilebilir olması 

bir anlamda sizin, deneylerin tekrarı için gerekli olan bilgileri vermenize bağlıdır (Day, 2005). 

Bu bölümde “GiriĢ” bölümünde belirtilen amaca ulaĢmak için ne/nasıl yapılacağı belirtilir. 

Metottaki kritik noktaların verilmemesi hakemin makaleyi reddine sebep olabilir. Ancak bazı 

durumlarda çok detaylı metot için önceki çalıĢmalara atıf yapılabilir (Blackwell ve Martin, 2014). 

Yine materyal ve metot çizelge veya Ģekil ile verilebilir. Örneğin analitik prosedürün 

gösterilmesinde iĢlem akıĢ Ģeması yapılabilir ve metot özetlenebilir (Blackwell ve Martin, 2014). 
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Böylece metinde yazılması gereken bilgiler verilmiĢ olur. Ancak bu Ģekile de atıf yapılmalıdır. 

Deneme sürecindeki iklim ve toprak özellikleri de çizelge yapılarak verilebilir (Çizelge 3.). 

 

Çizelge 3. Trifluralin–kavun ilaç denemesiyle ilgili kültürel ve iklim verileri 
Parametre I.Lokasyon                          II.Lokasyon 

Ġlaçlama –Ekim tarihi 14.5.1991 14.6.1991 

Ġlaç uygulama dozu, kg/h 0.841 0.841 

 

Toprak 

Organik madde 1.82 1.75 

Kum, % 46 42 

 

Ġklim 

Toplam yağmur(mm) 126.8 94.5 

Max sıcaklık sınırları, 
o
C  11 – 32 13 - 30 

 

Bulgular 

IMRAD makalesinin üçüncü bölümüdür. Amaç, çalıĢmada elde edilen bilgiyi sunmaktadır 

(Day, 2005). Materyal Metot‟ta belirtilen sıralamaya göre sonuçlar verilmelidir. Metottaki bilgiler bu 

bölümde tekrar edilmemelidir. Yorum tartıĢma kısmında yapıldığından, verilerin sunulmasında yorum 

yapılmamalıdır. Veriler, Bulgular baĢlığı altında yer alıyorsa burada atıf yapılmaz. Ancak veriler 

Bulgular ve TartıĢma baĢlığı altınsa ise, veriler literatür bilgileri ile karĢılaĢtırılacağı için atıf yapılır  

Bulgular bölümünün iki malzemesi vardır. Ġlk olarak, Materyal ve Metot‟daki ayrıntıları 

tekrarlamadan, deneylerin tanımı yapılır. Sonra veriler/bulgular geçmiĢ zaman kullanılarak verilir. 

Çizelge ve Ģekillerdeki verilerin metinde tekrar sunulması büyük hatadır. Sadece önemli vurgular 

metinde yapılmalıdır. Aynı bilgilerin hem çizelge hem de Ģekil olarak verilmesi de yanlıĢtır. 

 

Şekiller ve Çizelgeler 

ġekil ve çizelgeler genellikle sonuçlar bölümünde yer alır, fakat makalenin herhangi bir 

yerinde bilgileri özet olarak vermede de çizelge yapılabilir. Keza yine  “GiriĢ” bölümünde atfedilen 

çalıĢmaların bir özeti (Çizelge 2.) verilebilir (Blackwell ve Martin, 2014). 

Çizelge ve Ģekiller sayfa kelime limiti varsa çok yararlıdır. Çizelge ve Ģekil kullanmanın 

avantajları Ģöyle sıralanabilir; fazla ayrıntısı olan bilgileri bir arada sunulabilir, tartıĢılırken bulguları 

yinelemekten kaçınılmıĢ olur, dergi sayfa sayısını azaltarak maliyeti düĢürülür ve dar bir alanda geniĢ 

bilgi sunulabilir. Ancak her veri/veri grubu çizelge ile verilmez. Veriler çok sayıda ise, çizelge 

yapmak tercih edilir. Birkaç saptama yapıldıysa veriler metinde sunulur. Gereksiz yere Ģekil ve çizelge 

yapılmamalıdır. Sonuçları görsel vermek için birkaç veriyi çizelge ile vermek doğru değildir. Çizelge 

4. yararsız bir çizelgedir. Bu çizelge sadece: “23°C‟de 4 tekerrürlü yapılan bir denemede geliĢme 

ortamının ıĢıklandırılması ile B. cinerea 50 mm çapında büyümüĢtür demektedir. Bazen geniĢ veri 

grubu içeren çizelgeler de anlamsız ya da gereksiz olabilir. Çizelge 5.‟te yararsız bir çizelgedir. Çünkü 

çizelge “Domates fidelerinin sadece 15 ve 35
o
C arasında büyüdüğünü” söylemektedir. 

 
Çizelge 4. Botrytis cinerea‟ nın geliĢmesinde  ıĢıklandırmanın etkisi 

Sıcaklık, 
o
C Tekerrür sayısı Işıklandırma Koloni Gelişimi, mm 

23 4 + 50 

23 4 - 0 
 

Çizelge 5. Domates fidelerinin büyümesinde sıcaklığın etkisi 

Sıcaklık, 
o
C 3 gün içindeki büyüme, mm 

5 0 

15 15 

25 16 

35 10 

45 0 

 

Çizelgeler açık yada kapalı olabilir. Çizelge 6A.‟da kapalı çizelge yapıldığından 2012 veri 

sütunun öncesi ve sonrasında boĢ bir sütun koymaya gerek yoktur. Verilerin arasında sütun çizgileri 

vardır. Kapalı çizelge formatında Çizelge 6B. doğrudur. Çizelge 6C. de açık çizelge yapıldığından 

sütun baĢlıkları arasına boĢ kolon konulmaz ise 2012 ve 2013 alt verileri ayırt edilemez veya 2. 
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baĢlıkların hangi ana baĢlık altında olduğu karıĢabilir. Açık çizelge Ģeklinde Çizelge 6D. uygundur. 

Ġlaçlama dozları ortak olduğundan 0.5 ppm çizelge baĢlığına konmuĢtur. Bu çizelgede bir kolon 

baĢlığı olamaz. 

Çizelgelerde baĢlık, çizelgenin üstünde, Ģekillerde Ģeklin altında yer alır. Ancak Power Point 

sunumunda Ģekil baĢlığı ilgili slaytın, baĢlığı ise Ģeklin üstünde yer alabilir. ġüphesiz ürettiğiniz 

çizelge kendi orijinal çalıĢmanız ise çizelge sonunda atıf olmaz. Ancak 1997‟de orijinal çalıĢmanızda 

ürettiğiniz çizelgeyi, 2014‟de bir makalede kullanıyorsanız 1997 yılı makaleye atıf yapabilirsiniz. 

 

Tartışma 

IMRAD makalesinin son bölümüdür. Bulgular literatür bulguları ile karĢılaĢtırılır. ÇalıĢma 

sonuçları mevcut bilgilere eklenir (Day, 2005). Sonuçların daha önce yapılanlarla iliĢkisi ve bulgulara 

etkilerinin neler olabileceği açıklanır. TartıĢmanın amacı; ana bulguları ortaya koymak, metottaki 

noksanlıkları göstermek, bulguları, diğer bilimsel yazılarla karĢılaĢtırmak ve ne anlama geldiğini 

tartıĢmaktır. Bulgular diğer kaynakların bulgularından farklı ise bunun nedenleri özellikle materyal ve 

metot bölümlerine bakarak yorumlanmalıdır (Anonim 2014a; Blackwell ve Martin, 2014). 

Sonuçların gösterdiği genelleĢtirmeler sunulur. Sonuçların ve yorumların önce yayınlananlarla 

uyumluk durumu nedenleriyle açıklanır. TartıĢmada uyumlu olmayan beklenmeyen bulgular kesinlikle 

saklanmamalıdır. Varılan sonuçlar açıkça net olarak ifade edilir. AraĢtırmanın teorik yönleri ve pratik 

uygulamaları ele alınır. Literatür bilgileri ve temel bilgiler geniĢ zamanda, bulgular geçmiĢ zamanda 

verilir. TartıĢma, araĢtırmanın önemini belirten özetle baĢlamalı ve sonuç paragrafı ile bitmelidir.  
 

Çizelge 6. Herbisit denemelerinde 0.5 ppm uygulama dozunda elde edilen veriler 
  

Herbisit 

 2012  2013 

A  Çıkış oranı % Çıkış indeksi  Çıkış oranı % Çıkış indeksi 

 Trifluralin  6,5 1,2  5,8 1,1 

 Glyphosat  5,5 0,5  4,5 0,9 

 Atrazin  20* -  15* - 
      *ÇıkıĢ yapan bitki sayısı 
 

  

Herbisit 
2012 2013 

B Çıkış oranı % Çıkış indeksi Çıkış oranı % Çıkış indeksi 

 Trifluralin 6,5 1,2 5,8 1,1 

 Glyphosat 5,5 0,5 4,5 0,9 

 Atrazin 20* - 15* - 
     *ÇıkıĢ yapan bitki sayısı 
5 

  

Herbisit 
 2012  2013 

C  Çıkış oranı % Çıkış indeksi  Çıkış oranı % Çıkış indeksi 

 Trifluralin  6,5 1,2  5,8 1,1 

 Glyphosat  5,5 0,5  4,5 0,9 

 Atrazin  20* -  15* - 
     *ÇıkıĢ yapan bitki sayısı 

 

  

Herbisit 
 2012  2013 

D  Çıkış oranı % Çıkış indeksi  Çıkış oranı % Çıkış indeksi 

 Trifluralin  6,5 1,2  5,8 1,1 

 Glyphosat  5,5 0,5  4,5      0,9 

 Atrazin  20* -  15* - 
      *ÇıkıĢ yapan bitki sayısı 

 
Bulgular ve Tartışma 

Bazı makalelerin formatında bulgular ve tartıĢma birleĢtirilmiĢtir. ġekil 2.‟de ve ilgili 

paragrafta buna hangi durumlarda ihtiyaç duyulduğu açıklanmıĢtır. Bu bulguların sunulduğu yerde 

hemen öncekilerle karĢılaĢtırma olanağı verir. Bu yönüyle tercih edilir.  

 

Sonuçlar 

ÇalıĢmada vurgalanmak istenen önemli çıkarımlar Sonuçlar‟da (Conclusions) verilir. ÇalıĢma 

ile ortaya çıkan sonuçların ne iĢe yaradığı yazılır. Bulguların ortaya çıkardığı sonuçlar verilir. 
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Teşekkür Nasıl yazılır? 
AraĢtırma/deneme/analizi sürecinde baĢkalarından alınan teknik yardıma teĢekkür edilir. 

Ayrıca herhangi bir burs veya araĢtırma desteği ve maddi desteklere teĢekkür edilir. 

 

Kaynaklara Atıf Yapma 

AraĢtırmacılar makale yazarken yada proje yazarken önceki çalıĢmaları kullanırlar. Önce 

yayınlanmıĢ olan makalelerden farklı bir yorum yapmaya aynı konunun değiĢik bir yönünü 

araĢtırmaya çalıĢırlar. Makale metni içinde daha önce o konuda yayınlanan olan eserlerden alıntılar 

olur, hangi makaleden ne kadar alıntı yapıldığı yazılan eserde belli olmalıdır. 

Yararlanılan kaynağının gösterilmesinin nedenlerini 5 baĢlık altında toplayabiliriz. 

1 Ahlaki ve yasal zorunluluklar: Kaynak gösterme ahlaki borçtur ve yasal zorunluluktur.  

2 AraĢtırmanın bilimsel değerinin göstergesi olması: AraĢtırıcı ne kadar çok sayıda ve farklı orijinal 

kaynaktan yararlanmıĢsa, çalıĢmasının bilimsel değeri o derece yüksek olur. 

3) AraĢtırıcının savunduğu görüĢlerin doğruluğunu ve güvenirliliğini desteklemesi: Bilimsel 

araĢtırmada yararlanılan kaynaklar, araĢtırmacının savunduğu görüĢlerin güvenilirliğini desteklerler. 

4) AraĢtırıcının yararlandığı kaynaklara hakimiyetini ve kaynaklara sadık kaldığının belirlenmesi: 

AraĢtırıcının kaynakları kullanma biçimi o konuya hakim olup olmadığını gösterir. 

5) Kendilerinden sonra araĢtırıcılara kaynak bulmada yardımcı olunur.  

Bir makalede kaynakların çok olması, bazen güvensizliğin göstergesidir. Kullanılan ve 

yayınlanan kaynaklar verilmelidir. YayınlanmamıĢ verilere, Özet‟lere, tezlere mümkün olduğunca atıf 

yapılmamalı ve listeye eklenmemelidir veya metinde parantez içinde veya dipnotu olarak verilmelidir. 

Çok çeĢitli kaynak listesi formatı vardır. Çoğu dergi, kaynakları 2 Ģekilden birinde verir. Bunlar isim 

ve yıl ile atıf sırasına göre numaralandırmadır. 
 

Soy isim ve yıl formatında metin içinde kaynak gösterme  

Tek yazar- tek çalıĢma, iki yazar- tek çalıĢma, ikiden fazla yazar, tek ve/veya birden fazla 

çalıĢmalarda metin içinde atıf etmeyi içeren bir örnek Ģöyle verilebilir. 
Pestisitlerin toprakta değiĢik davranıĢları vardır (Führ, 2007). Pestisitlerin uygulamadan sonra toprak 

partiküllerine bağlı kaldığı saptanmıĢtır (Aysal &Tiryaki, 1999; Zengin ve ark., 1997).  Yapılan bir araĢtırmada 

toprak altı kısımları yenen kök sebzelerinin kabuklarının soyulması ile pestisit kalıntılarının önemli bir kısmının 

giderildiği vurgulanmıĢtır (Tiryaki & Temur, 2012). 
 

veya aĢağıdaki sistemde olabilir. 
 

Führ (2007), pestisitlerin toprakta değiĢik davranıĢları olduğunu belirtmiĢtir. Aysal &Tiryaki (1999) ile 

Zengin ve ark. (1997) ise  pestisitlerin uygulamadan sonra toprak partiküllerine bağlı kaldığını açıklamıĢlardır. 

Tiryaki &Temur (2012), toprak altı kısımları yenen kök sebzelerinin kabuklarının soyulması ile pestisit 

kalıntılarının bir kısmının giderildiği vurgulamıĢlardır.  

Yukarıda verilen örneklerde literatür listesi alfabetik sıraya göre yapılır. ġöyleki; 
Aysal, P. & Tiryaki, O. 1999. Bound pesticide residues………… Turkish J. of Nuclear Sciences, 26: 43-60.  

Führ, F. 1991. Radiotracers in pesticide studies-………..            Science e Cultura 43: 211-21. 

Temur, C. & Tiryaki, O. 2012. Adaptation ….……………………. J.Environ. Sci.and Health,  47: 842-850 . 

Zengin, Y., Tiryaki, O. &  Khan, S.U. 1997. Toprakta.………...  U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24: 55-69.  

Kurumların veya grupların yayınına da atıf yapılabilir. Bunu “Anonim” yada “Anonymous” 

olarak göstermek yerine (bunları çok sık kullanmak okuyucuyu sıkabilir), ilk atıf yapıldığında 

kurumun/grubun tam adı ve sonra da kısaltması yazılır. Sonraki atıflarda kısaltma ve tarih yazılır. 

Örneğin; 

Tarım ürünlerinde MRL düzeyleri bir yönetmelikle belirlenmiĢtir (Türk Gıda Kodeksi [TGK], 

2011). Pestisit limitlerimiz (TGK, 2011), AB limitlerine göre çok farklılık arzetmektedir. 

Listede aĢağıdaki gibi gösterilir. 

TGK, 2011. Türk Gıda Kodeksi…….. Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete 21 Ocak 2011, 27822 

(Mükerrer) Tebliğ No 2011/2.  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110121M1-1.htm 

Yazarsız resmi yayınlara ve yazarı olmayan kaynaklara “Anonim” olarak atıfta bulunulur. Bu 

günümüzde internetten kullanılan bilgilerde kullanılır. Örneğin;……… (Anonim, 2014). 

Aynı yazar, birden fazla yayın olması durumunda ise; Farklı yıllar (Tiryaki & IĢık, 2012, 

2013). Aynı yıl (Tiryaki &IĢık, 2013a, 2013b) Ģeklinde yazılır.  

Birden fazla eser, soyadına göre alfabetik sırada yazılır. (Çal, 1995; Çil, 1999; Taka, 2000).  
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Çeviri kaynak …… (Day,R.A., çev., 2005). çev = çeviri  
 

Atıf sırasına göre numaralandırma formatında metin içinde kaynak gösterme 

Tek yazar- tek çalıĢma, iki yazar- tek çalıĢma, ikiden fazla yazar, tek ve/veya birden fazla 

çalıĢmalarda metin içinde numara sisteminde atıf etmeyi içeren bir örnek Ģöyle verilebilir 
Pestisitlerin toprakta değiĢik davranıĢları vardır (1). Pestisitlerin uygulamadan sonra toprak 

partiküllerine bağlı kaldığı saptanmıĢtır (2, 3).  Yapılan bir araĢtırmada toprak altı kısımları yenen havuç, turp 

gibi kök sebzelerinin kabuklarının soyulması ile pestisit kalıntılarının bir kısmının giderildiği vurgulanmıĢtır (4). 
 

Yazarın ismini vermek isterseniz aĢağıdaki gibi yapabilirsiniz. 
 Führ (1), pestisitlerin torakta değiĢik davranıĢları olduğunu belirtmiĢtir. Aysal &Tiryaki (2) ile Zengin 

ve ark., (3) ise  pestisitlerin uygulamadan sonra toprak partiküllerine bağlı kaldığını açıklamıĢlardır. Tiryaki 

&Temur (4), toprak altı kısımları yenen havuç, turp gibi kök sebzelerinin kabuklarının soyulması ile pestisit 

kalıntılarının önemli bir kısmının giderildiği vurgulamıĢlardır.  
 

Bu örneklerde yani numara formatında liste atıf sıra numarasına göre yapılır. ġöyle ki; 
1. Führ, F. 1991. Radiotracers in pesticide studies-……….. Science e Cultura 43: 211-21. 

2. Aysal, P. & Tiryaki, O. 1999. Bound pesticide residues………. Turkish J. of Nuclear Sciences, 26: 43-60 

3. Zengin, Y., Tiryaki, O. &  Khan, S.U. 1997. Toprakta.………... U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24: 55-69.  

4. Temur, C. & Tiryaki, O. 2012. Adaptation ….………………………. J.Environ. Sci.and Health,  47: 842-850 . 
 

Numerik ve Soyisim-yıl sisteminin karşılaştırılması 

Her iki sistemin (numara ve soy isim- tarih) avantaj ve dezavantajları mevcuttur.  Soyisim-

tarih sisteminde metinler içine birçok isimler girdiğinden konunun anlaĢılmasında konu bütünlüğü 

bozulmaktadır. Ancak bu sistemde literatür takibi yapmak kolaydır. AraĢtırıcıların adları konuya yakın 

olan okuyucular tarafından bilinen isimler ise bu makalenin okunma ve değer verilme Ģansı yükselir. 

Ayrıca makale hazırlarken araĢtırıcı bir çok literatüre atıf yapmıĢ ve önemsizleri silmek isterse gerek 

metin içinden gerekse listeden silmesi kolay olur, diğer literatürlerin sıralaması değiĢmez. 

Numara sisteminde ise metinde konu bütünlüğü vardır, araya isimler girerek okuyucunun 

dikkati dağılmaz. Ancak okuyucu bu bilgilerin hangi yazarlara ait olduğunu görmek isterse kaynak 

listesine bakmak zorundadır. Bu da zaman kaybına neden olur. Yazar yazılmaksızın yapılan numara 

sisteminde liste yaparken dikkatli olmak gerekir. Sonradan literatürlerin yeri değiĢtirilirse veya aradan 

bir literatür silinirse tüm numaraların değiĢmesi gerekir, bu da olağanüstü dikkati gerektirir.  

Atıf yapmada “ ve, and, ark, et al” kavramları 

Makaleye atıf yapmada “and” (Ġngilizce) ve “et al” (et alia, and others=ve diğerleri) sık 

kullanılır. Türkçe makalelerde 2 yazar varsa isim aralarında “ve “ kullanılır (Taka ve Çil, 2009 gibi). 

Makale Ġngilizce ise “and” Ģeklinde yazılır (Taka and Çil, 2009 gibi). Ġki den fazla yazarlı eserlerde 

Türkçe ise ve ark, Ġngilizc et al kullanılır (Taka ve ark 2012 ve Taka et al 2012 gibi).Çoğu Türkçe 

dergilerde de yabancı olan yayınlara atıf yapılırken et al ve and kullanılmaktadır. Bu konuda Ank. 

Ünv. Ziraat F.‟nin  SCI- Expanded dergisi yazım kurallarında (http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/) 

“and” yerine “&”sembolü önermiĢtir (Anonim, 2014b).  
 

Kaynaklar Listesi Oluşturma 

Literatür listesi alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Yazar adı, çalıĢmanın yapıldığı yıl ve 

çalıĢmanın adı, dergi adı, cilt- sayı- sayfa numaraları, dergi yayın evi bilgileri sırasında verilmelidir. 

Her derginin kendilerine göre yazım kuralları uygun Ģekilde kaynaklar kısmı düzenlenmelidir. 

Metinde atıf yapılan kaynaklar ile, kaynaklar listesi uyumlu olmalıdır. 
Liste hazırlarken bazen dergilerin kısaltmalarını verilir. Web of Science (WOS) (http://images. 

webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/J_abrvjt.html) ve ISI NET in sayfasında (http://www.efm. 

leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/) bu kısaltmalar verilmiĢtir. Kısaltmalar makale taramada yardımcı olurlar. 

Kaynaklar listesinde makalelerin baĢlıkları yayınlandığı orijinal dilinde verilir. Ġki veya daha 

fazla yazarlı literatürlerde son yazardan önce “&” kullanılır (Tiryaki Ġ O, Uludağ D B & Yıldırım Ġ M 

(2012 gibi) (Anonim, 2014b). Ancak asıl olan, yazının gönderileceği derginin “Yazım Kuralları”dır. 

Bu kurallara uymak zorunludur. Çok fazla kaynak listesi hazırlama formatı vardır, bazıları aĢağıda 

verilmiĢtir. Çoğu SCI-indeksli dergide kullanılanı aĢağıdakilerden birincisidir (Tiryaki, 2013). 
Tiryaki, O., Baysoyu, D., Aydın, G. and Seçer, E., 2009. Setting ..., G.Ü. Journal of Sci, 22(3):149-155. 

Tiryaki, O., Baysoyu, D., Aydın, G. & Seçer, E., 2009. Setting …, G.Ü. Journal of Sci., 22(3):149-155 
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Tiryaki, O., Baysoyu, D., Aydın, G. and Seçer, E. Setting …, G.Ü. Journal of Sci., 2009, 22(3):149-155. 

Tiryaki, O., D. Baysoyu, G. Aydın, and E. Seçer, 2009. Setting …, G.Ü. Journal of Sci., 22(3):149-155. 

O. Tiryaki, D. Baysoyu, G. Aydın, and E. Seçer, 2009. Setting …, G.Ü. Journal of Sci., 22(3):149-155. 

Bunlardan baĢka kongre ve kitaplara olan atıflarda derginin “Yazım Kuralları” esas alınır. 

 Son yıllarda internet sayfalarından alınan bilgilere de atıf yapılmaktadır. Eğer alınan bilgini 

yazarı ve baĢlığı belli ise atıf (Tiryaki, 2000) Ģeklinde yazlır ve liste ise Tiryaki, O. 2000. BaĢlık, web 

adresi (EriĢim Tarihi:) Ģeklinde yazılır. Yazar ve baĢlık belli değil ve Türkçe ise Anonim; Ġngilizce ise 

Anonymous olarak yazılır. Listede ise Anonim, 2000. Web adresi, (EriĢim Tarihi:) yazılır. 

Ġnternette arama motorlarları sayesinde literatürlere ulaĢmak oldukça kolaylaĢmıĢtır. Ancak 

bu, özellikle genç araĢtırıcıları tembelliğe itmektedir. Örneğin fasulye virüs hastalıkları konusunda bir 

araĢtırıcı “http://ktae.gov.tr/yetistiricilik/fasulye_adi_mozaik_virusu.pdf” sayfasında bir doküman 

buluyor, “Anonim, 2014” olarak atıf yapıyor ve listeye de “Anonim, 2014. http://ktae.gov.tr 

/yetistiricilik/fasulye_adi_mozaik_virusu.pdf EriĢim T: 25.04.2014” Ģeklinde yazıyor. Halbuki ilgili 

web adresine girildiğinde bunun bir konu baĢlığının olduğu için Ģöyle ve yazılması doğrudur: 

“Anonim, 2014. Fasulye Adi Mozayik Nekroz Virüsü, Bean common mosaic necrosis potyvirus 

(BCMV). http://ktae.gov.tr/yetistiricilik/fasulye_adi_ mozaik_virusu.pdf EriĢim T: 25.04.2014” 

Hatta ilgili web adresi bir derginin “pdf” formatında tüm makale olduğunda da benzeri hata 

yapılabiliyor; Ģöyle yazılıyor. “Anonim, 2014. http://www.fitopatoloji.org.tr/component/k2/item/46-

2008-1-3-1-14/46-2008-1-3-1-14.html EriĢim T: 25.04.2014” Oysa bu web adresine girildiğinde 

bunun tam bir makale olduğu görülür, Ģu Ģekilde gösterilmesi gerekir, web adresine de gerek yoktur; 

“Deligöz, Ġ. ve Sökmen, M.A, 2008. Samsun Ġlinde Fasulye Üretim Alanlarında Enfeksiyon OluĢturan 

Bean Common Mosaic Virus (BCMV) ve Bean Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)'ün 

Irklarının Belirlenmesi, The Journal of Turkish Phytopathology, 37 (1-3): 1-14.”  
 

İntihal, aşırma  

Makalede ele alınan her cümle yazarın kendi orijinal cümlesi olmalıdır. Literatürden alıntı 

yapıldığında kaynak gösterilmez ise bu intihal, aĢırma olur. Alınan bölümü kendi cümleleriniz olarak 

konuĢturmanız gerekir. Bu sizin konuya vakıf olduğunuzu veya o literatürdeki konuyu çok iyi 

kavradığınızı gösterir. Bunu kontrol eden programlar vardır (Prevent Plagiarism in Published Works 

http://www.ithenticate.com/; ve http://lib.comu.edu.tr /turnitin_ithenticate.php gibi). 

Örneğin elmalarda hasat sonu hastalıkları konusunda tarama yaparak, aĢağıdaki paragrafı 

bulduysak; bu paragrafı aynen alıp sonuna Eren ve ark (2012) yazdığımızda yukarıda belirtilen 

“makale benzerliği tarama” programında tarattığımızda %41 oranında benzerlik vermektedir: 

Dünya da elma dikili alanlardaki son 40 yıllık dönemde üretim ve verimdeki geliĢmeler 

değerlendirildiğinde; dünya elma üretiminde önemli artıĢlar olmaktadır. Nitekim 1961-1965 dönemi 

ortalamasına göre 20,7 milyon ton olan dünya elma üretimi 2,8 kat artıĢ göstererek 1996-2000 

dönemi ortalamasında yaklaĢık 58 milyon tona, 2007 yılında ise üretim 65.970.706 tona yükselmiĢtir. 

Dünyada üretilen 66 milyon ton elmanın 2,5 milyon tonu ülkemizde üretilmekte ve elma üretiminde 

dünyada Çin, A.B.D. ve Ġran‟dan sonra 4. sırada yer almaktadır (Eren ve ark 2012). 

Ancak bu paragrafta verilen bilgilerin önemlilerini alıp kısaltarak kendi cümlelerimizle 

yazdığımızda benzerlik tarama programında tarattığımızda %0 oranında benzerlik vermektedir. 

Burada literatür bilgilerini özümseyerek kendi ihtiyacımıza göre yazılmasının önemi yatmaktadır: 

Dünya da son 40 yıldır elma üretiminde önemli artıĢlar olmuĢtur.1961-1965 yılları arasında 

20.7*10
6
 ton olan üretim,1996-2000 arasında 58*10

6
 tona ulaĢmıĢtır. Bu rakam 2007 yılında 66*10

6 

ton olmuĢtur. Türkiye‟de ise elma üretimi 2.5*10
6
 ton civarındadır. Elma üretiminde ülkemizin 

önünde, Çin, ABD ve Ġran bulunmaktadır(Eren ve ark 2012). 
 

Diğer Önemli Kurallar 

 Makalede, semboller, kısaltmalar, birimler ve % iĢaretlerinin gösteriminde bir yeknesaklık 

olmalıdır. Örneğin makalede  bir yerde litre “L” olarak kısaltılmıĢ ise, baĢka yerlerde bu “l” ile 

gösterilmemelidir. Makalede bu  yönleriyle  bir yeknesaklık olmalıdır. 

 

Birimler ve SI  

Uluslararası bilimsel alanda ölçüm birimlerinin yeknesak olması deneme, araĢtırma ve analiz 

sonuçlarının karĢılaĢtırılabilmesi açısından önemlidir. Bu konu araĢtırıcıların farklı kaynaklarda 

farklı birim istemleri arasında boğulmasını engeller. Çoğu bilimsel SCI dergiler, Uluslararası 
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Birimler Sisteminde (International System of Units= Système International d‟Unités, SI) belirtilen 

birimlere ve kısaltmalarına uyarlar. Bu sistem Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) 

tarafından ortaya konmuĢtur (BIMP, 2006). Birimlerin baĢındaki mili (m, 10
-3

), kilo (k,10
3
) mega 

(M,10
6
) gibi ön eklerin kısaltmalarının doğru yazılması as ve üst katlarının sayısal ifadelerinin iyi 

bilinmesi gerekir. Ayrıca birimlerin kelime olarak yazılmalarında çoğul eki gerekiyorsa çoğul ekiyle 

yazılır. Örneğin, “bahsettiğiniz adres buraya kilometrelerce uzakta” derken çoğul yazılabilir. Birden 

fazla sayıda birimden oluĢmuĢ semboller birbirlerine ya bir orta nokta (·) ya da bir boĢlukla bağlanır 

(örneğin, N m veya N·m). Birimlerin birbirine bölünmesinden oluĢan semboller bir bölme iĢareti (/) 

ile bağlanır ya da negatif üsle gösterilir. Örneğin "metre bölü saniye", "m/s", "m s
-1

", veya "m·s
-1

" 

olarak yazılır. BaĢka bir örnek olarak "kg/m s
2
" yerine "kg m

-1 
s

-2
" veya "kg·m

-1
·s

-2
" tercih edilir. 

Birimler ile ilgili geniĢ bilgiler örnekleriyle birlikte Tiryaki (2011) tarafından verilmiĢtir. 

 

% işareti 

Yüzde (%)  iĢareti rakamla kullanılır. Rakamsız durumlarda “yüzde” sözcüğü kullanılır. 

Ancak tablodaki sütun baĢlıkları istisnadır. Örneğin; Ġlgili hastalığın enfeksiyon yüzdeleri Çizelge X’ 

de verilmiĢtir. B. cinerea denemede 1 ppm ilaç dozunda %80 enfeksiyon göstermiĢtir. Bu 

enfeksiyonunun fazla olduğu çizelgeden anlaĢılmaktadır.” Burada 2. çizelge kelimesinde numara 

olmadığı için özel isim oluĢu düĢmüĢtür, küçük harf ile yazılır. 

 

Sayılar  

Cümle baĢlangıcında (özellikle de paragraf baĢında) rakam kullanılmaz, sayı yazı olarak 

yazılır. Doğal olarak akabinde gelen birim kısaltmadan yazılmalıdır. Örneğin; “YüzyirmibeĢ gram 

PDA, ortam hazırlamak için tartılmıĢtır. Gerekli basınç ve sıcaklıklar ayarlandıktan sonra otoklav 

çalıĢtırılmıĢtır. Artan 10 g PDA ise yedek olarak saklanmıĢtır.” 

Bu durum numerik olarak yazılan baĢlıklardan sonra söz konusu ise daha da önemli olan 

karıĢıklığa sebep olabilir. Örneğin; 

5.4.3. Prosedür 

5.4.3.1. 2 μL‟ aseton mikro enjektör ile çekilir. Doğru yazım,“Ġki mikrolitre aseton …” Ģeklindedir. 

 

Sayı ve Sembol 

KarıĢıklığı önlemek için sayı ile sembol arasına bir boĢluk konulur (örneğin 3.72 kg ve 32 m 

gibi). Aksi halde örneğin 100 litre yazarken “100 l” yerine, boĢluk bırakmaksızın “100l” Ģeklinde 

yazılması binbir (100l) sayısı gibi algılanabilir. Çizelge 7.‟deki 175 ml/100l su gibi. Ancak istisnai 

olarak; °C ("22°C") ve % (“%80” ) arasında boĢluk konulması önerilmemektedir.  
 

Çizelge 7. Domates ilaç uygulaması parametreleri 

Etkili Madde Zararlı Organizma  Uygulama Dozu Ġlaçlama Sayısı 

Chlorpyrifos Beyaz sinek 200 ml/da 2 

Chlorothalonil Domates mildiyösü 175 ml/100l su 4 

 

ArdıĢık yazılan rakamlar arasında ondalıklı yazılanlar varsa, tam sayılı olanlar da ondalıklı 

yazılmalıdır. Örneğin, “ fungisit uygulamaları “3 ppm, 3.5 ppm ve 4 ppm dozlarda” derken; bu “3.0 

ppm, 3.5 ppm ve 4.0 ppm  dozlarda” Ģeklinde yazılmalıdır (Tiryaki 2011). Çizelgelerde de aynı sütun 

altında yazılan rakamlar aynı formatta olmalıdır (Çizelge 8.‟deki 2 ve 3.sütundaki rakamlar). 
 

Ondalık Ayıracı  

Binlik haneleri 3‟lü gruplar halinde yazarken 1 000 000 boĢluklar kullanılabilir (1,000,000 

veya 1.000.000 formatına göre göre tercih edilebilir). Ondalık ayırıcısı olarak Uluslararası Birim 

Sisteminde (SI) nokta kullanılır. Ondalık ayıracının nokta olarak yapılması bazı karıĢıklıkları önler. 

ġöyle ki; “0,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,7 ppm‟lik çözelti” derken, kelimeler arasındaki virgül ile ondalık ayıracı 

karıĢabilmektedir. Bir de boĢluk  konulması unutulursa daha karmaĢık olmaktadır. Doğrusu “0.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.7 ppm‟lik çözelti” Ģeklinde olmalıdır (Tiryaki, 2011). BaĢka bir çarpıcı örnek verilebilir; 

Hektar baĢına domates üretrimi Ġspanya‟da 76,6, Ġtalya‟da 57,3, Ġran‟da 37,1, Brezilya‟da 61,8 ve 

Özbekistan‟da 44,6 ton dolaylarındadır. Bu örnekte de virgüller karıĢmaktadır. 
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YurtdıĢı SCI-Ġndeksli dergilerde ve ulusal SCI-Ġndeksli dergilerde ondalık ayıracı olarak nokta 

kullanılmaktadır. Örnek olarak aĢağıdaki ulusal SCI dergilerimize bakılabilir. 

a) Tarim Bilimleri Dergisi http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/formlar /Kurallar.pdf 

b) Türk. Entomol. Derg. http://www.entomoloji.org.tr/dosya/ornek-eser-taslak.doc  Çizelge1. 

c) Tubitak Turk. J. Agric. For., 38, (2014), 159-168 http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture 

/issues/tar-14-38-2/tar-38-2-1-1302-36.pdf 

Birim, sayı, semboller, % iĢareti ve ondalık ayıracı ile ilgili Çizelge 8‟de sıkça yapılan hatalar 

verilmiĢtir. Çizelgede koyu yazılanlar doğru, italikler hatalıdır. Bunlara dikkat edilmez ise, 

okuyucunun dikkati bu yapılan yanlıĢlıklara odaklanmaktadır. Maalesef dikkatsizlikten ya da konuyu 

ciddiye almamaktan aynı tabloda bile farklı gösterimler (örneğin; mg/kg yerine Mg/kg gibi) 

yapılmaktadır. 
 

Çizelge 8. Ġlaç dozlarında Botrytis cinerea‟nın oluĢturduğu koloni çapı ve enfeksiyonları  
İlaç dozu, ppm 

Ġlaç dozları, PPM 
Koloni çapı, cm 

Koloni çapları, cm 
Enfeksiyon, % 

Enfeksiyon, yüzde 

Enfeksiyon 

0,1                  0,1  5                   5,0  80            80.00        % 80.00  

0.2                  0,2  3,4                3,4  70,45       70.45        % 70.45  

 

 

Sonuç 

Bilimsel makale yazma iĢi de bir uzmanlık ister. Bir makale, kendi içerisinde, atıf gösterme, 

kaynak listesi, sembolleri, birimleri ve % iĢaretleri ile, uyum ve ahenk içerisinde olmalıdır. Aksi halde 

okuyucu makaleye odaklanmadan yazım formatındaki uyumsuzluğa odaklanmaktadır. Bu konu bilim 

dünyasına yeni giren genç araĢtırıcılar için çok önemlidir. ĠĢin baĢlangıcında bunları öğrenerek, tez, 

makale, sunum vb aktivitelere baĢlamaları doğru olacaktır. Özellikle de kaynaklardan yararlanırken, 

literatür sahibi yazarın emeklerine saygılı olunması açısından mutlaka atıf yapılmalıdır. Literatür 

bilgileri yazar tarafından sindirildikten sonra kendi orijinal cümleler ile yazılmalıdır.  

Bir makalede, yazının tamamlanmasından sonra kullanılan kaynakların, kaynaklar listesi ile 

uyumlu olduğunun kontrolünün yapılması gerekir. Metinde olan kaynak, listede yer almalıdır. Keza 

listede olan kaynağa da metinde mutlaka atıf yapılmıĢ olmalıdır. Ayrıca makalenin dergiye 

gönderilmesinden önce, tercihen makale hazırlığında olmayan bağımsız, ama konuya yakın bir kiĢi 

tarafından okunması da çok önemlidir. Makale hazırlanma sürecinde tekrar tekrar okumalarda yazarlar 

yazma/imla hatası bulamazlar. Çünkü onlar yazılana değil zihinlerinde olana odaklı okurlar. Ancak 

yazarlar 2-3 hafta sonra yazdıklarını okursa birçok hata bulabilirler. Hakemlere /Editörlere çok hatalı 

yayınlar giderse, bu makalenin ret sebebi olabilir.     

Her ne kadar bu çalıĢma kapsamında belirtilmemiĢse de ayrıca dergilerin yaygınlığına ve 

kullanılma sıklığına göre hesaplanan “etki faktörü” kavramı vardır. Genellikle SC-Ġndeksli dergilerde 

bu faktör yüksektir. AraĢtırıcıların orijinal yaptıkları çalıĢmaları, kaliteli dergilerde yayınlamaları 

doğru olur. 
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“ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ” YAYIN İLKELERİ VE  

YAZIM KURALLARI 

 

       Yayın İlkeleri 

 “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi” (ÇOMÜ Ziraat Fak. Derg.), tarım alanında yapılmıĢ ulusal ve 

uluslararası özgün araĢtırma makalelerinin yanı sıra bilimsel, teknolojik yenilik ve yöntemleri sunan 

derleme niteliğindeki çalıĢmaları yayınlar.  

 Dergi yılda iki defa çıkartılır. “Yayın Kurulu‟nun” kararı doğrultusunda bu sayı değiĢtirilebilir. 

Makaleler öncelikle “Yayın Kurulu BaĢkanı” tarafından ön incelemeye tabi tutulur. “Yayın Kurulu”, 

dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri ret etme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye 

alınan makaleler, incelenmek üzere biri dergi “DanıĢma Kurulu” üyesi olmak üzere, 2 hakeme 

gönderilir. Makalelerin yayına kabulü, hakem görüĢleri doğrultusunda “Yayın Kurulu” tarafından 

karara bağlanır. Makalelerin dergideki yayın sırası, makalelerin dergiye geliĢ ve kabul tarihi dikkate 

alınarak “Yayın Kurulu” tarafından saptanır.  

        Dergide yayınlanacak makaleler “Türkçe” veya “Ġngilizce” yazılabilir, aynı dergide, bir yazarın 

ilk isim olarak en fazla 2 adet makalesi yayınlanabilir, yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmez. 

Bütün makaleler dergi yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Yazım kurallarına uygun olmayan 

makaleler, düzeltilmek üzere sorumlu yazara iade edilir. Sorumlu yazarın posta ve e-posta adresi 

makalenin ilk sayfası sonunda belirtilmelidir. Sorumlu yazar tarafından gönderilen makalenin ne tür 

bir çalıĢma olduğu açıklanmalıdır.  

        Sorumlu yazar, 2 nüsha makale çıktısı ile birlikte, çalıĢmalarının baĢka yerde yayınlanmadığını 

ve baĢka dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini belirten imzalı bir belge sunmalıdır. Ayrıca 

yazarlar, yayın haklarını “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi‟ne” verdiklerine dair “Telif Hakları 

Formu‟nu” imzalamalıdırlar. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilecek makaleler ve makalede yer alan 

bütün Ģekil, resim ve çizelgeler derginin e-posta adresine (ziraatdergi@comu.edu.tr) gönderilmelidir.               

        Makaleler; „Lisans Bitirme Tezi‟, „Yüksek Lisans Tezi‟, „Doktora Tezi‟ veya projeden üretilmiĢ 

ise makalede dip not olarak belirtilmelidir. Dergide yayınlanacak yazıların her türlü sorumluluğu 

yazar(lar)ına aittir.  

        Yazım Kuralları 

       Makaleler 8 sayfayı geçmeyecek ve sayfa kenarlıkları her yönden 2,5 cm olacak Ģekilde 

hazırlanmalıdır. Bununla birlikte yazarlar tarafından özellikle belirtildiğinde, “Yayın Kurulu‟nun” izin 

vermesi durumunda sayfa sayısı arttırılabilir. Paragraflar ise 1,25 cm içeriden baĢlamalıdır. 

       Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen bir makale Ģu ana baĢlıklardan oluĢmalıdır; 

• BaĢlık, 

• Yazar(lar) adı, soyadı, 

• Özet ve Anahtar kelimeler, 

• Ġngilizce baĢlık ve Anahtar kelimeler, 

• GiriĢ, 

• Materyal ve Yöntem, 

• Bulgular ve TartıĢma (ayrı ayrı da sunulabilir), 

• Sonuç ve Öneriler, 

• Kaynaklar. 

 

       Başlık: Koyu renkte „Times New Roman‟ 14 punto ve baĢlıktaki her kelimenin ilk harfi büyük 

olacak Ģekilde tek satır aralığı ile sayfaya ortalı olarak yazılmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir.  

       Yazar Adları: „Times New Roman‟ 11 punto, koyu, tek satır aralığında, yazarların açık adları 

unvan belirtilmeden, ad ve soyadların ilk harf büyük olacak Ģekilde, sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. 

Soyadların bittiği en son karakter üzerine üssel olarak rakam ile yazar adresine ve e-posta adresine 

atıfta bulunulmalıdır. Yazar adresleri ve sorumlu yazarın e-posta adresi yazar adlarının hemen altına 

dipnot olarak „Times New Roman‟ 9 punto ve sola yaslanmıĢ olarak yazılmalıdır. 

        

         

mailto:ziraatdertgi@comu.edu.tr


 

 

         Özet ve Anahtar Kelimeler:  
 Türkçe ve Ġngilizce özetlerin her biri 200 kelimeyi geçmemelidir. Ġngilizce özet baĢlığı „Times 

New Roman‟ 12 punto ve tek satır aralığında ortalı olarak yazılmalıdır. Türkçe ve Ġngilizce özet, 

„Times New Roman‟ 10 punto ve tek satır aralığında iki yana yaslı Ģekilde hazırlanmalıdır. Türkçe 

yayınlarda geniĢ bir Ġngilizce, Ġngilizce yayınlarda ise geniĢ bir Türkçe özete yer verilmelidir. 

Özetlerden hemen sonra özetle aynı dilde ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle 6 kelimeyi 

geçmeyecek Ģekilde anahtar kelime sola dayalı olarak yazılmalıdır.  

       Giriş: Daha önce yapılmıĢ temel araĢtırmalar ile çalıĢmanın önem, amaç ve konusunu belirten bir 

kompozisyon içermelidir. Bütün alt baĢlıklar ve metin kısmı „Times New Roman‟, 11 punto ve tek 

satır aralığında iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.  

       Materyal ve Yöntem: ÇalıĢmanın ileriki dönemlerde tekrarına imkân verecek düzeyde bilgi ve 

kaynak içerecek Ģekilde yazılmalı, makalede kullanılmıĢ olan bütün yöntemler detaylı bir Ģekilde 

açıklanmalıdır. Bütün alt baĢlıklar ve metin kısmı „Times New Roman‟, 11 punto ve tek satır 

aralığında iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.  

       Bulgular ve Tartışma: Bu bölüm istenirse Bulgular ve TartıĢma olarak iki kısımda da 

incelenebilir. Elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse çizelge ve Ģekillerle desteklenerek 

açıklanmalıdır. Çizelgeler mümkün olduğunca istatistikî olarak ifade edilmelidir. Bulgular tartıĢılmalı, 

bulguların baĢka araĢtırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri açıkça tartıĢılmalıdır. 

Bütün alt baĢlıklar ve metin kısmı „Times New Roman‟, 11 punto ve tek satır aralığında iki yana yaslı 

olarak yazılmalıdır.  

       Sonuç ve Öneriler: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte 

vurgulanmalıdır. ÇalıĢma sonuçları net bir Ģekilde ifade edilmelidir. Bütün alt baĢlıklar ve metin kısmı 

„Times New Roman‟, 11 punto ve tek satır aralığında iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.  

       Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır. „Times New Roman‟, 9 punto ve tek 

satır aralığında iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.  

       Kaynaklar: Kaynaklar makale sonunda, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik olarak ve 

orijinal dilinde 1,25 cm asılı olacak Ģekilde verilmelidir. „Times New Roman‟, 10 punto ve tek satır 

aralığında iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.  

 

       Kaynakların Veriliş Şekilleri 

       Makaleler 

Kendirli, B., 2001. Harran ovası sulama birliklerinde antepfıstığının sulama planlaması. Ankara 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 7: 114–120. 

Wang, T.L., Domoney, C.L., Hedley, R., Grusak, M.A., 2003. Can we improve the nutritional quality 

of legume seeds. Plant Physiol. 131 (2): 886–891. 

Dardeniz, A., Gökbayrak, Z., Müftüoğlu, N.M., Türkmen, C., BeĢer, K., 2008. Cane quality 

determination of 5BB and 140Ru grape rootstocks.  Europ. J. Hort. Sci. 73 (6): 254–258. 

Kitaplar 

Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan 

Aġ Mesleki Kitaplar Serisi: 1. 253 s. Ankara. 

Kongre ve Sempozyumlar 

Sabır, A., Özdemir, G., Bilir, H., Tangolar, S., 2005. Asma fidanı üretiminde iki farklı kaynaĢtırma 

ortamı ile bazı anaçların aĢı baĢarısı ve fidan randımanına etkileri. Türkiye 6. Bağcılık 

Sempozyumu. Bildiriler Cilt: 2. 440–445. 19–23 Eylül, Tekirdağ. 

Tezler 

 Önder, M., 2012. Bazı sofralık üzüm çeĢitlerinde yıllık dal kalitesi ile kıĢ gözü verimliliği arasındaki 

iliĢkilerin belirlenmesi. ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek 

Lisans Tezi. 63 s.    

       İnternet 

       Eğer bir bilgi herhangi bir internet sayfasından alınmıĢ ise (internetten alınan ve dergilerde 

yayınlanan makaleler hariç), kaynaklar bölümüne internet sitesinin ismi ve alım tarihi eksiksiz olarak 

yazılmalı, Türkçe olanlar “Anonim”,  Ġngilizce olanlar “Anonymous” olarak isimlendirilmelidir. 

       Kaynakların Metin İçerisinde Veriliş Şekli 

       Tek yazarlı bir çalıĢma kaynak olarak verilecekse; 

…………….……. maddesi bitkilerde ölüme neden olmaktadır (Jansen, 2003).  



 

 

Jansen (2003) tarafından, ………………..… olarak bildirilmiĢtir. 

Ġki yazarlı bir çalıĢma kaynak olarak verilecekse;  

………………………………….…….. olarak bildirilmiĢtir (Jansen ve Danny, 2003).  

Jansen ve Danny (2003)‟ye göre,………………..… olarak bildirilmiĢtir.  

Üç veya daha fazla yazar söz konusu ise;  

………………………………….…….. olarak bildirilmiĢtir (Jansen ve ark., 2003). 

Jansen ve ark. (2003)‟na göre,…………………….…….. olarak bildirilmiĢtir. 

Metin içerisinde birden fazla kaynak gösterilecekse tarih sırasına göre verilmelidir; 

………………………………….…….. olarak bildirilmiĢtir (Cochran, 1961; Landen, 2002). 

Aynı yazarın aynı yılda birden fazla yayını metin içinde kaynak gösterilirse a ve b olarak 

ayrılmalıdır; 

………………………………….…….. olarak bildirilmiĢtir (Jansen, 2003a; Jansen, 2003b). 

Yazılan kaynak bir baĢka kaynaktan alınmıĢ ise asıl kaynak cümle baĢına, alınan kaynak ise cümle 

sonuna yazılmalıdır. 

Bakar (1952) tarafından …………… ……..…bildirilmiĢtir (Gelir, 2003). 

Şekil ve Çizelgeler 

Çizelge dıĢında kalan fotoğraf, resim, çizim ve grafikler “ġekil” olarak verilmelidir. ġekiller net 

ve ofset baskı tekniğine uygun olmalı, resimler TIFF veya JPEG formatında olmalıdır. Her çizelge ve 

Ģekil, metin içinde atıf yapıldıktan sonra verilmelidir.  

Tüm çizelge ve Ģekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Çizelge 1., ġekil 1.). ġekil 

ve çizelgeler yazım alanı dahilinde olmalıdır. Çizelge baĢlıkları çizelgenin üstünde; Ģekil baĢlıkları ise 

Ģeklin altında, iki yana yaslı olmalı, çizelge ve Ģekil baĢlıkları „Times New Roman‟, 10 punto olmalı 

koyu yazılmamalıdır. Çizelge ve Ģekillerdeki yazılar en fazla 8 puntoya kadar küçültülmelidir. Çizelge 

de açıklanmak istenen alt bilgiler 9 punto olarak verilmelidir. 

 Birimler ve Kısaltmalar 

       Kısaltma ve semboller metin içerisinde ilk kez kullanıldığında açıklanmalıdır. Kısaltmalar 

makalenin baĢlığında ve alt baĢlıklarında kullanılmamalıdır. 

       Formüller 

       Formüller sırasına göre numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı 

olarak gösterilmelidir. 
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       Author Instructions 

        Articles should not exceed 8 pages and page margin should be prepared as 2.5 cm on each side. 

However, the number of pages can be increased in case of especially specified by the author (s) with 

the permission of 'Editorial Board'. Paragraphs should be started with a space of 1.25 cm. 

 

         An article must consist of the following main headings submitted for publication in the journal; 

 Title, 

 Author (s) Information, 

 Abstract,  

 Keywords, 

 Introduction, 

 Materials and methods, 

 Results and Discussion (may also be submitted separately), 

 Conclusions, 

 Acknowledgments, 

 References, 

Title: The first page should contain the full title in sentence case not exceeding 15 words. The first 

letter of each word in the title should be capitalized. The title must be written using „Times New 

Roman‟ 14 font size, bold, single-spaced and justified type on the page. 

Author (s) Information: The full names of the authors (without specifying designation) should be 

written using „Times New Roman‟, 11 font size, bold, single-spaced and center-justified on the page, 

and the first letter of author (s)  first and last names should be capitalized. The mailing and email 



 

 

addresses of the author (s) must be cited exponentially with the number on the end of the last character 

of the last names. Authors‟ addresses and the email address of the corresponding author should be 

written just below the names of author (s) as a footnote using „Times New Roman‟, 9 font size and 

left-justified. 

Abstract:  Each of Turkish and English abstracts should not exceed 200 words. English abstract 

title should be written using 'Times New Roman', 12 font sizes and single-spaced as center-justified. 

Turkish and English abstracts should be prepared using 'Times New Roman‟, 10 font size and single-

spaced as justified type. Article in Turkish should be included to a comprehensive abstract in English 

as to the article in English with a comprehensive abstract in Turkish. 

Keywords: The first letters of each keyword should be capitalized following small letters written 

in the same language of abstract as left-justified. Keywords should not exceed 6 words. 

Introduction: This section should provide information on importance of the problem and clear 

objective of the study. It must highlight background of the problem in the light of recent literature, 

hypothesis to be tested and objectives. All subsections and the text should be written using 'Times 

New Roman', 11 font size and single-spaced as justified type. 

Materials and methods: All procedures, analytical methods, experimental design and preliminary 

materials should be to the point and explicit. This part should also contain sufficient detail so that all 

procedures can be repeated. It can be divided into subsections if several methods are described, and all 

subsections and the text should be written using 'Times New Roman', 11 font size and single-spaced as 

justified type. 

Results and Discussion: This section may each be divided by subheadings or may be combined. 

The results from the experiment including their statistical detail should be presented graphically or in 

table form. In this section, results obtained should be recorded in text form and table data should not 

be repeated. Detailed discussion with relevant references preferably most recent citation should be 

included. Discussion should be logical and reflecting the originality of the contribution and findings 

discussed in the light of most recent literature. All subheadings and the text should be written using 

'Times New Roman', 11 font size and single-spaced as justified type. 

Conclusions: This section should be brief and clearly explain the essence of the work highlighting 

its importance and relevance. It should be written using 'Times New Roman', 11 font size and single-

spaced as justified type. 

Acknowledgments: If necessary, it should be as short as possible. All acknowledgments should 

be written using 'Times New Roman', 9 font size and single-spaced as justified type. 

References: References should be provided at the end of the article alphabetically based on the 

authors' last names in its original language with a space of 1.25 cm. All references should be written 

using 'Times New Roman', 10 font size and single-spaced as justified type. 
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York, USA. 
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       Conference proceedings 

Dobermann, A., 2007. Nutrient use efficiency–measurement and management. In: Krauss A, 

Isherwood K, Heffer P, editors. Proceedings of the IFA International Workshop on Fertilizer Best 
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 Theses 

Tefon, B.E., 2012. Towards whole cell immunoproteome and subproteomes of Bordetella pertussis. 

PhD, Middle East Technical University, Ankara, Turkey. 

 Internet 
       If information is taken from any web page on internet (except articles taken from internet and 

published in journals), the complete address of web site and acquisition date must be written in 

reference section, and it should be named as “Anonymous”. 

        Figure and Tables 

        All illustrations (photographs, drawings, graphs, etc.), not including tables, must be labelled 

“Figure.” Figures must be neat, clear and according to the offset printing technique while the 

photographs must be in TIFF or JPEG format. Each table and figure should be cited after referring to 

the text.  

       All tables and figures should be cited in a consecutive order throughout the paper (Table 1., 

Figure 1.). Figures and tables must be located within the writing portion.  Table titles should be 

justified on its upper side as to the figure captions just below the figures. The font used in table and 

figure headings should be „Times New Roman‟, 10 font size but not written bold.  Tables and figures, 

including caption, title, column heads, and footnotes should be no smaller than 8 font size. The tables 

and figures themselves should be given at the end of the text only, after the references, not in the 

running text. 

      Symbols and Abbreviations 

Abbreviations and symbols used in the text first time should be described. Abbreviations must not be 

used in the title and subheadings of the article. 

       Formulas 

Formulas should be in consecutive order and the number of formula should be shown beside itself as 

right-justified 


