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Öz 

Bu çalıĢmanın amacı, Samsun ili Alaçam, Bafra ve Terme ilçelerinde Mısır üretiminde; üreticilerin bitki 

koruma yönünden karĢılaĢtıkları sorunların ve tarımsal ilaç kullanım durumunu etkileyen faktörlerin tespit 

edilmesidir. AraĢtırmada, Alaçam, Bafra ve Terme ilçelerinden seçilen 15 köyde yapılan 100 anket çalıĢması 

sonuçlarından, yararlanılmıĢtır. Anket verileri 2011 üretim yılını kapsamaktadır. AraĢtırma sonuçlarına göre; aile 

reisinin yaĢı, iĢletmenin gideri ve iĢletmede kullanılan tohum miktarı ve iĢletmelerin yüksek tarla kirası sorunu 

arttıkça iĢletmelerde mısır için ilaç kullanımı artmaktadır. ĠĢletmelerde bir önceki yıl mısır desteklemesi alanların 

kullandıkları ilaç miktarı almayanlara oranla daha fazla olmaktadır. Hanelerin geliri ve hane reisinin eğitimi 

arttıkça iĢletmeler daha az ilaç kullanmaktadırlar. Hanelerde sırt pülverizatörü olan iĢletmeler olmayan 

iĢletmelere oranla daha az ilaç kullanmaktadırlar. Bunların dıĢında iĢletmeler, toprak analizi yaptırmama, ürünü 

pazarlayamama ve ürünü düĢük fiyata satma sorunları olduğunda daha az ilaç kullanmaktadırlar. Bölgede mısırda 

yaĢanılan sorunların en aza indirilmesi gerekmektedir. Yine, kullanılan ilaç doz denemeleri ile hem çevre hem insan 

sağlığı dikkate alınarak hem de ekonominin de yasa ve ilkelerinden faydalanılarak maksimum üretimi ayarlayan 

çalıĢmalar yapıldığında mısırda yöre için en etkin ilaçlama dozu belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Samsun, Faktör ve Regresyon analizi, Tarımsal ilaç. 

 

Abstract 

Analysis of Factors Affecting Pesticide Use in Corn Production:  

The Case Study of Samsun 
The aim of this study was to determine both plant protection problems and factors affecting the dose use 

of pesticide in corn production, in Alacam, Bafra and Terme districts of Samsun province. The data were 

collected from surveys conducted in 15 villages of these three districts with a total of 100 surveys. The survey 

data cover the 2011 production year. According to the results; the use of pesticides increases with increases in 

farmers‟ age, operating expenses, the amount of seed used, higher land lease and the adverse weather effects in 

the corn production. In addition, the pesticide uses were more observed in a year lag in farms which received 

subsidy from the government than farms which did not receive such support. The use of pesticide doses declines 

with an increase in farm income, education level of the household head, and farms with a backpack pesticide 

sprayer. The less use of pesticide occurs in farms without both soil analysis, product marketing and selling their 

product with a lower price. Thus, such problems should be minimized in corn production in the region. In 

addition, the effective dose of pesticide in the corn production should be optimized with taking into account of 

both the environment and human health, the allowance of laws and economic principles. 

Keywords: Corn, Samsun, Factor and Regression analysis, Pesticide.  

 

Giriş 

Beslenme sorunlarının giderek arttığı günümüzde, tarımda birim alandan alınan verimin 

artırılması çalıĢmalarında bitki koruma ile ilgili çalıĢmalar çok önemli bir yere sahiptir. Bitki koruma 

alanında “tarımsal zararlılar” adı verilen hayvansal kaynaklı organizmalar önemli kalite ve kantite 

kayıplarına neden olmaktadır. Bunların zararını önlemek ve dolayısıyla populasyonlarını en düĢük 

düzeyde tutabilmek amacıyla bir takım önlemlere baĢvurulmaktadır (Öncüer, 1995). Günümüzde 

tarımsal mücadele çalıĢmalarında ilaçlar yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır (Gedikli, 2012). 

Tarımsal mücadele; insan ve çevre sağlığını, doğal kaynakların kullanılabilirliğini koruyarak 

ve tarımsal üretimde verimliliği artırarak, ürün kaybına neden olan zararlıları zarar yapamayacak 

düzeyde tutmaktır. Bu amaçla, mekanik, fiziki, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal savaĢ 

yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Zararlılarla mücadele yöntemleri içerisinde en fazla kimyasal 

mücadele yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemin tercih edilmesinin nedeni; diğer yöntemlere göre 
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daha kolay, daha az masraflı ve daha kısa sürede etkisini göstermesidir (Gürkan, 1999; Uzundumlu, 

2005; Döken ve ark., 2011). 

Hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, verimi artırıcı bir iĢlemden çok hedeflenen verimi 

veya üretimi koruyucu özellik taĢımaktadır. Mücadele yapılmaması durumunda ürünlerde alınması 

hedeflenen verim üzerinden %45–50 kayıp meydana gelmektedir (Ecevit ve Mennan, 1998). Hatta 

ürün kayıplarının %100'lere kadar çıkması durumunda kimyasal mücadele zorunlu hale gelmektedir.  

Dünyada ve Türkiye‟de üreticilerin bitki koruma ile ilgili birçok problemlerle karĢılaĢtıkları 

bilinmektedir. Türkiye‟de ve çeĢitli ülkelerde 1974–2007 yılında yapılan bitki koruma çalıĢmalarında 

giderler içerisinde %2–40‟lık bir paya sahip olan ilaçlama gideri ile %30–60‟lık bir ürün kaybının 

önlenebileceği kaydedilmiĢtir (Gair ve Sly, 1974; ġengonca ve Yurdakul, 1975; Kansu, 1982; 

Sevgican ve ark., 1990; Akbay, 1991; Akdemir ve ark., 1994; Demirci ve ark., 2005; Uzundumlu, 

2005; Karlıoğlu, 2007; Birinci ve Uzundumlu, 2009). 

Kimyasal girdilerin üretimde yarattığı büyük artıĢlar rağmen, pestisit kullanımından 

kaynaklanan tarım, çevre ve sağlık maliyetleri daha yüksek olmaktadır (Wilson, 2000). Pestisitlerin 

kullanımı insan sağlığı ve çevreye olumsuz etkileri gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. 

Yoğun ve bilinçsiz bir Ģekilde kullanılmaları sonucunda gıdalarda, toprak, su ve havada pestisitin 

kendisi ya da dönüĢüm ürünleri kalabilmektedir. Tüm dünyada tarımsal sistemin ayrılmaz bir parçası 

olarak pestisit kullanımında tarımsal ürünlerde kalıntı riski ve çevreye olumsuz etki yapması dikkatle 

üzerinde durulması gereken bir konudur. Ayrıca ruhsatlandırma sonrası, pestisitin tarla koĢullarında 

akıbeti ve çevreye olan etkileri de araĢtırılmalıdır (Tiryaki ve ark., 2010). 

Dünyada üretilen mısırın yaklaĢık %27‟si insan beslenmesi ve sanayi hammaddesi olarak, 

%73‟ü ise hayvan yemi olarak tüketilmektedir. Gerek besin maddesi olarak gerekse glikoz, niĢasta, 

yağ ve yem sanayinin ham maddesi olarak önemli bir üründür. Türkiye‟de üretilen mısırın tamamına 

yakını yurtiçinde tüketilmektedir. Ġçinde bulundurduğu zengin besin maddesi nedeniyle insan ve 

hayvan beslenmesinde büyük değer taĢımaktadır (Anonim, 2007a). 

Mısır ekimi için iklim Ģartları bakımından en elveriĢli bölge Karadeniz Bölgesi'dir. Ancak, bu 

bölgemizde baĢta çay, fındık ve tütün gibi daha fazla gelir getiren kültür bitkilerinin yetiĢtirilmesi ve 

bölgenin topoğrafik yapısı mısır ekim alanlarının daha fazla geniĢlemesine imkân vermemektedir 

(ġahin, 2001). Dünyada 2013 yılı verilerine göre mısır üretimi 873 milyon ton olup, üretim yapan 

ülkeler arasında üretim olarak ilk sırayı ABD almakta ve bunu sırasıyla Çin, Brezilya ve Arjantin 

izlemektedir. Türkiye mısır üretiminde 20. sırada olup, dünya üretimindeki payı ise %0,58‟dir. 

Türkiye‟de 2013 yılı verilerine göre hasat edilen alan 5.935.516 da olup, üretim miktarı 5.900.000 

ton‟dur. Elde edilen verim ise 894 kg/da‟dır (Anonim, 2014).  

ABD ve Kanada‟da etanol üretimi için ana hammadde mısırdır. Bugünlerde ABD‟de üretilen 

etanolün %95‟ten daha fazlası ve Kanada‟da %85‟i mısırdan sağlanmaktadır. Son yıllarda Çin‟de 

etanol üretimi için mısır talebi çok hızlı yükselmektedir (ġahbaz ve ark., 2012). 

 

  Materyal ve Yöntem 

  Materyal 

ÇalıĢmada kullanılan veriler 2012 yılında Samsun ili Alaçam, Bafra ve Terme ilçelerinde 5‟er 

köy toplamda 15 köyden 100 üreticiyle karĢılıklı görüĢme yapılarak elde edilmiĢtir. Veriler 2011 

üretim dönemine aittir. Bu anketlerden elde edilen bilgiler çalıĢmanın birincil veri kaynaklarını 

oluĢtururken, Tarım il ve ilçe müdürlükleri, internet kaynakları, yerli ve yabancı kaynaklardan 

derlenen genel bilgiler ile konuyla ilgili istatistik veriler araĢtırmanın ikincil kaynaklarını 

oluĢturmuĢtur. 

 

  Yöntem 

2012 yılı ocak ayında yapılan ön çalıĢma neticesinde Alaçam, Bafra ve Terme Tarım Ġlçe 

Müdürlüğü kayıtlarından bu bölgelerdeki ağırlıklı olarak çeltikle birlikte mısır ve buğday tarımı yapan 

köyler belirlenmiĢtir. Samsun ilinde mısır yetiĢtiriciliği yapan 11.138 aktif iĢletme mevcut olup 

(Anonim, 2012).  Bu iĢletmeler %90 güven aralığında örneklem eĢitliğine dâhil edildiği zaman, örnek 

hacmi 95 iĢletme olarak hesaplanmıĢtır. Uygulamada çıkabilecek olumsuzluklar nedeniyle anket sayısı 

%5 artırılarak 100 anketle çalıĢma yürütülmüĢtür.  

Samsun‟da ilçe bazında mısır üretimi en çok ÇarĢamba ilçesinde yapılmakta olup, bunu Bafra 

ve Alaçam ilçeleri takip etmektedir. Bu  çalıĢmada asıl amaç Çeltiğin yanında Buğday ve Mısır 
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yetiĢtirenler olduğu için Samsun ilindeki Mısır üretiminin %33‟ünü oluĢturan üç ilçede Alaçam (%17), 

Terme (%2) ve Bafra (%14) ilçelerinden çeltikteki ağırlıklarına göre toplamda 100 anket yapılmıĢtır. 

Terme, Alaçam ve Bafra ilçelerinin gerek kimyasal ilaç kullanımının en yoğun olduğu yöreler 

olmaları, gerekse Samsun‟da üretilen çeltik, mısır ve buğdayın büyük bir kısmının bu ilçelerde 

üretilmesinden dolayı çalıĢmanın bu üç ilçede yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Bu örnekleme kitlesinin belirlenmesinde kullanılan eĢitlik aĢağıda verilmiĢtir (Newbold, 

1995). 

)1()1(

)1(
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Burada; 

n :Örnek hacmi, 

N :Samsun ilinde mısır üretimi yapan iĢletme sayısı, 

P :Mısır yetiĢtiriciliği konusunda yeterli bilgi sahibi olan üreticilerin oranı (%50), 
2

px
  :Varyansı (0,0026) ifade etmektedir. 

Üreticilerin mısır ile ilgili sorunlarının belirlenmesinde faktör analizi ve ilaç kullanım miktarı 

üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesinde de regresyon analizi kullanılmıĢtır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Üreticilerin son üç yılda mısırda kullandığı ilaçlar; tritosulfuron+dicamba, 2,4–D amin, 2,4 

EHE+florasulam, nicosulfuron, cypermethrin, deltamethrin ve chlorpyrifos ethyl etkili maddeli 

olanlardır. Tritosulfuron+dicamba semiz otu, sirken ve tilki kuyruğuna, 2,4–D Amin karamuk, çoban 

değneği ve yabani fiğ‟e, 2,4 EHE+florasulam ayrık, topalak ve sirken‟e nicosulfuron ayrık ve 

darıcana, cypermethrin, deltamethrin ve chlorpyrifos ethyl‟in ise mısır thripsi, mısır hortumlu böceği 

ve mısır koçan kurduna karĢı kullanıldığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 1.). 

 

Çizelge 1. ĠĢletmelerde mısırda kullanılan ilaçların dağılımı 

Kullanılan ilaçların etkili 

madde isimleri 

Kullanılan 

miktar 

(g/da) 

Reçetedeki 

miktar 

(g/da) 

 
Kullanıldıkları zararlı böcekler ve 

yabancı otlar 

Tritosulfuron+Dicamba 20 15 Semiz otu, sirken, tilki kuruğu 

2,4–D Amin 150 200 Karamuk, çoban değneği, yabani fiğ 

2.4 EHE+Florasulam 70 70 Ayrık, topalak, sirken 

Nicosulfuron 125 100 Ayrık, darıcan 

Cypermethrin 50 30 
Mısır thripsi, mısır hortumlu böceği, 

mısır koçan kurdu 

Deltamethrin 50 50 
Mısır thripsi, mısır hortumlu böceği, 

Mısır koçan kurdu 

Chlorpyrifos Ethyl 150 180 
Mısır thripsi, mısır hortumlu böceği, 

mısır koçan kurdu 

 

ÇalıĢmada mısıra karĢı ilaçlama miktarı genelde  1–2 defa olmakta ve iĢletmeler reçetedeki 

kullanım dozlarına uydukları tam görünmemektedir. Çukurova‟da entegre mücadele uygulanan 

alanlarda mısırın ana zararlılarına karĢı 1–2 ilaçlamanın yeterli olduğu, hatta parazitoit salımı yapılan 

alanlarda hiç ilaçlamaya gerek kalmadığı, entegre mücadele yapılmayan diğer alanlarda ise 3–4 

ilaçlama yapıldığı belirtilmektedir (Anonim, 2007b). Yine, baĢka bir çalıĢmada birinci ve ikinci ürün 

mısırda zararlı olan mısır kurdu tırtıllarına karĢı kimyasal mücadeleye, birinci ürün mısırlarda ilk 

bulaĢmaların %5 olduğu tarlalarda, ikinci ürün mısırda ise yumurta paketleri görüldüğü günlerde 

baĢlandığı ve bunlara 3–4 defa ilaçlama yapıldığı da bildirilmiĢtir (ġahbaz ve ark., 2012).  

 Mısır tarlalarındaki yabancı otlar, genellikle mısırla beraber çimlenip geliĢerek büyümeye 

baĢlamaktadır. Topraktaki besin maddeleri, su, ıĢık ve oksijen yönünden mısırla rekabet etmektedirler. 

Hatta yabancı otlar ortama daha çabuk adapte olduklarından mısırdan daha hızlı geliĢerek, topraktan 

daha fazla su ve besin maddesi kaldırmaktadır. Mısır yabancı otların rekabetine çok hassas bir bitkidir. 

Özellikle ekimden itibaren ilk 2 aylık devre yabancı otların rekabetinin en fazla olduğu bir dönemdir. 

Bu devrede yabancı otlar geliĢmelerinin %15–18‟ini, mısır ise %2–3‟ünü tamamlar ve ürün kaybı da 
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bu devrede %20–30 civarındadır. Mısır tarlalarında yabancı otlarla mücadele üç ayrı dönemde 

yapılmaktadır. Ekim öncesi, çıkıĢ öncesi ve çıkıĢ sonrası mücadele olmaktadır (Avcı, 2007). 

Yabancı ot ile mücadelede reçetedeki doz miktarlarına göre tritosulfuron+dicamba ve 

nicosulfuron‟u biraz daha fazla, 2,4–D Amin etkili maddeli herbisiti ise daha az kullanmaktadırlar. 

Mısırda zararlılar için cypermethrin daha fazla, chlorpyrifos ethyl ise  daha az kullanılmaktadır.  

AB ülkelerinde mısırda genelde yabancı otlar için herbisitler sprey Ģeklinde, zararlı böcekler 

için insektisitler tohum (%48) toprak (%30) ve bitki (%22) ilaçlaması Ģeklinde yapılırken  fungal 

hastalıklar için de fungisitler tohum ilaçlaması Ģeklinde yapılmaktadır. Bu bağlamda pestisitlerin 

Avrupa‟da mısır üretiminde yabancı ot, zararlı böcek ve fungal hastalıkları kontrol etmede en yaygın 

kullanılan yöntem olduğu, buna rağmen bazı bölgelerde baĢarı sağlanırken, bazı alanlarda da yeterli 

baĢarı sağlanamadığı kaydedilmiĢtir (Meissle ve ark., 2010). 

 

Mısırda ilaç kullanım miktarını etkileyen faktörler 

OLS yani en küçük kareler yöntemi kullanılarak, anket sonucunda elde edilen bazı demografik 

değiĢkenlerle ekonomik ve sosyal değiĢkenlerin yanında faktör analizinden elde edilen değiĢkenler, 

bağımsız değiĢken ve mısırda kullanılan dekara ilaç miktarı bağımlı değiĢken olarak analize tabi 

tutulmuĢtur. Çizelge 2.‟de analize tabi tutulan değiĢkenlerin açıklamaları verilmiĢtir. 

 

Çizelge 2. Mısırda OLS modelinde kullanılan değiĢkenler 

Değişkenler Açıklama 

YAS Aile reisinin yaĢı 28–66 arasında 

EGTM Aile reisinin eğitimi okuma yazma bilmeyen 1, lisans ve üzeri mezun 5 

GELIR Ailenin geliri 15.000–280.000 arası 

GIDER Ailenin harcaması, 5.000–60.000 arası 

ARZI Arazi mevcudu 20–540 da arası 

DENEYM Çiftçilerin mısırdaki deneyimi, 4–50 yıl arası 

MTOHM Dekara atılan mısır tohumu miktarı, 2–4 kg arası 

CAPAMAK Çapa makinesi varsa 1, yoksa 0 

SRTPULV Sırt pülverizatörü olan 1, olmayan 0 

KRDMY Kredi alanlar 1, almayanlar 0 

MKGUB Mısırda kullanılan kimyasal gübre miktarı, 30–100 kg arası 

DSTDMY 2010 yılında tarımsal destekleme alanlar 1, almayanlar 0 

DTKOOP Tarımsal kooperatife üye olanlar 1, olmayanlar 0 

MF1 Yüksek tarla kirası 

MF5 Toprak analizi yaptırmama, ürünü pazarlayamama ve ürünü düĢük fiyata satma sorunu 

 

Çizelge 3.‟te mısırda ilaç kullanımı üzerine etkili olan faktörler verilmiĢtir. Yine bu çizelgede 

yalnızca istatistiksel açıdan önemli değiĢkenlerin sayısı dikkate alınarak değiĢkenler belirlenmiĢtir. 

modelin açıklayıcıları için R
2
 değerinin 1‟e yakın olması istenmektedir. R

2
 değeri 0,9987 verilerin 

anlamlılığını göstermektedir.  

Aile reisinin yaĢı arttıkça iĢletmelerde mısır için ilaç kullanımı artmaktadır. Bu durum 

istatistiksel açıdan (p≤0,05) anlamlı çıkmıĢtır. Hane reislerinin yaĢları 28–66 yaĢ aralığında olup, 

ortalama aile reisi yaĢı 47,3‟tür. Yörede daha olgun aile reisleri mısırda daha fazla ilaç 

kullanmaktadırlar. Olgun aile reisleri ilaç miktarının artması ile daha fazla ürün alacaklarını 

düĢünmektedirler. Mısırda ortalama dekara 280–445 g/da ilaç kullanılmaktadır. Ortalama ilaç 

kullanımı 360 g/da‟dır. (bu değer yörede mısır için 100 çiftçinin dekara ortalama kullandığı ilaç 

miktarıdır). YaĢ ilerledikçe aile reisleri 280 g/da‟ın üzerinde ilaçlamanın mısır üretimindeki kayıpların 

azalmasına olan katkısının daha fazla olacağına inanmaktadırlar. ġahin ve ark. (2010)‟da, elma 

yetiĢtiriciliği alanında çalıĢan ve ilaçlama yapan bireylerin yaĢ ortalamasını 37,1±12,5 (min: 15, maks: 

77) olarak belirtmiĢlerdir. Nkamleu ve Adesina (2000), çalıĢmalarında aile reislerinin yaĢ ortalamasını 

39 olarak belirlemiĢler, kimyasal pestisitlerin kullanımı ile cinsiyetin erkek olması arasında önemli 

pozitif iliĢki olduğunu kaydetmiĢ, gençlerin dinamizmi nedeniyle onların uzun dönemdeki 

verimliliğinin daha yüksek olacağını savunmuĢlardır. Omeregbee ve Osabuohien (2014), palmiyede 

ilaç kullanımında gençlerin bilincinin yaĢlılara göre daha iyi olduğunu savunmaktadırlar. Sharmave 

ark. (2015) ise; kiĢilerin yaĢlarının arttıkça sebze üretiminde ilaç kullanımlarının da arttığını tespit 

etmiĢlerdir.  
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Çizelge 3. Mısırda ilaç kullanımı üzerine etkili olan faktörler 

Değişkenler                 Katsayı             Standart hata 

SABİT 231,817944
*** 

21,8800138 

YAS 1,01451432
** 

0,45460476 

EGTM -3,23712412
*** 

0,72143397 

GELIR -1,22773113
*** 

0,23122888 

GIDER 2,87938522
*** 

0,82658426 

ARZI 0,42244981
*** 

0,08796523 

DENEYM 0,55951971 0,41130389 

MTOHM 12,4270435
** 

5,84345451 

CAPAMAK 4,00382417 5,57466512 

SRTPULV -13,4458319
* 

7,79291068 

KRDMY 8,78708812 5,44375241 

MKGUB 0,51997691
*** 

0,17290437 

DSTDMY 21,4559152
*** 

5,99488267 

DTKOOP -31,0748017
*** 

5,11042697 

MF1 6,56735329
*** 

2,40059907 

MF5 -8,41953065
*** 

2,54572671 

R–SQUARED 0,9987  

LOG LIKELIHOOD -1.507,440  
*α = 0,10,  **α = 0,05, ***α = 0,01. 

 

 Aile reislerinin eğitim düzeyi artıkça mısırda kullandıkları ilaç miktarı azalmaktadır. Bu 

durum istatistiksel açıdan (p≤0,05) anlamlı çıkmıĢtır. Eğitim seviyesi yükseldikçe mısırla ilgili 

yabancı ot, hastalık ve zararlılar ile kullanılacak ilaç dozları hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olmaktadırlar. Böylece daha fazla eğitimli insanlar daha fazla bu konuya önem vererek en uygun 

kaynak kullanımı konusunda kendilerini geliĢtirmektedirler. Eğitimli insanlar bölgede mısır 

üretiminde kullanılan ilaç kullanımının 300 g/da olmasının yeterli olacağına inanmaktadırlar. Yaygın 

belirtilen önerme eğitimli çiftçiler yeni teknolojileri benimsemeye daha olasıdır ve/veya erken 

benimseyenler bu grubu oluĢturmaktadır (Falusi, 1974; Norris ve Batie, 1987; Rahm ve Singh, 1988; 

Hailu, 1990; Nkamleu ve Adesina, 2000; Alabi  ve ark., 2014). Eğitim arttıkça iĢletmelerin daha az 

ilaç kullandığı tespit edilmiĢtir (Krishna ve Qaim, 2011; Sharmave ark., 2015). Bu sonuçlardan da 

anlaĢıldığı üzere son yıllardaki çevre bilinci artıĢı nedeniyle eğitimli üreticiler daha az ilaç kullanma 

eğilimindedirler. 

Hanelerin gelirinin artması mısırda kullanılan ilaç miktarını azaltmaktadır. Bu durum 

istatistiksel açıdan (p≤0,01) da anlamlı çıkmıĢtır. Geliri artan insanlar üretimde üretim kayıplarını 

minimize ederken, bir yandan da kaynakları etkin kullanmaktadırlar. Geliri artan insanlar daha az 

ilaçlama ile aynı üretim düzeyi veya aynı gelir beklentisine sahip olmaktadırlar. Hanelerin tarım dıĢı 

geliri arttıkça iĢletmelerin kullandıkları kimyasal ilaç miktarı azalmaktadır (Nkamleu ve Adesina, 

2000; Mauceri ve ark., 2007; Chen ve ark., 2013; Alabi ve ark., 2014). 

Hanelerin gideri arttığında mısırda kullanılan ilaç miktarı da artmaktadır. Bu durum 

istatistiksel açıdan (p≤0,01) da anlamlı çıkmıĢtır. Harcamalar içerisinde ilaçlama ücretleri ve ilaç 

fiyatları da yer almaktadır. Eğer ne kadar ilaçlama fazla yapılırsa o kadar ilaçlama masrafı fazla olur. 

Böylece harcamalar arttıkça mısır için daha fazla ilaç kullanımı söz konusudur. 

ĠĢletmelerin kullandıkları arazi miktarı arttıkça mısırda kullandıkları ilaç miktarı artmakta 

olup, bu durum (p≤0,01)‟de önemlidir. ĠĢletmeler büyüdükçe piyasaya yönelik daha fazla üretim 

yapmakta, bunun içinde daha fazla ilaç kullanmaları gerektiğini düĢünmektedirler. Aynı görüĢü 

savunan Mauceri ve ark. (2007), patateste arazi büyüdükçe ilaç kullanımının arttığını belirtmiĢtir. 

Ayrıca Krishna ve Qaim (2011), pamukta ve Alabi ve ark. (2014)‟de küçük iĢletmelerde iĢletme 

büyüklüğü arttıkça kullanılan kimyasalların miktar olarak artacağını belirtmiĢlerdir. 

ĠĢletmelerin çiftçilik deneyimi arttığında mısırda kullandıkları ilaç miktarı artmakta olup, bu 

durum p≤0,1‟de istatistik açıdan önemli çıkmamıĢtır. 

Mısır için kullanılan tohum miktarı arttıkça kullanılan ilaç miktarı da artmaktadır. Bu durum 

istatistiksel açıdan (p≤0,05) anlamlı çıkmıĢtır. Mısırda ilaçlama tohuma değil de yeĢil aksama 

yapılmasına karĢın, azalan verimler kanununa göre belirli bir noktaya kadar kullanılan tohum miktarı 

üretimi arttıracağı için kullanılacak ilaç miktarı da artacaktır. 
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ĠĢletmelerde çapa makinesinin olması mısırda ilaç kullanımını artırmakta olup, bu durum 

p≤0,1‟de bile istatistik açıdan önemli çıkmamıĢtır. 

ĠĢletmelerde sırt pülverizatörü olması durumunda mısırda daha az ilaç kullanılmakta olup, bu  
durum p≤0,1‟de önemlidir. Yörede mısırda ilaçlama genelde sırt pülverizatörü ile yapılmakta, bu 

durum tarla pülverizatörü olan iĢletmelere göre daha az ilaç kullanmalarına neden olmaktadır. 

Kredi alan iĢletmeler, almayanlara oranla daha fazla ilaç kullanmaktadır, ancak bu durum 

p≤0,1‟de bile istatistik açıdan önemli çıkmamıĢtır. 

ĠĢletmelerde mısır için kullanılan gübre miktarı arttıkça kullanılan ilaç miktarı da artmaktadır. 

Bu durum istatistiksel açıdan (p≤0,01) anlamlı çıkmıĢtır. Girdi kullanımının toplam geliri maksimum 

yapan noktaya henüz ulaĢmadığını düĢünen iĢletmeler girdi kullanımının üretimin artıracağını, bu 

nedenle bu iĢletmeler daha fazla kimyasal ilaç ve kimyasal gübrenin üretimi artıracağını 

düĢünmektedirler. 

ĠĢletmelerde bir önceki yıl destekleme alanların mısırda kullandıkları ilaç miktarı daha fazla 

olmaktadır. Destekleme alanlar, almayanlara göre daha fazla ilaç kullanmaktadırlar. Bu durum 

istatistiksel açıdan (p≤0,01) anlamlı çıkmıĢtır.  

ĠĢletmelerde tarımsal kuruluĢlardan bilgi amaçlı ziyaret sayısı arttıkça mısırda ilaç kullanımı 

azalmakta olup, bu durum p≤0,01‟de önemlidir. Bilgi amaçlı ziyaretlerle çiftçilerin daha fazla 

ilaçlamayla çok fazla ürün alacaklarının doğru olmadığının anlatılması sonucunda ikna oldukları 

görülmektedir. Nkamleu ve ark. (1998), tecrübeli çiftçilerin deneyimleri nedeniyle daha fazla 

avantajlara sahip olduklarını ve yayım kuruluĢları ile daha fazla bağlantılı kurduklarını belirtmiĢlerdir. 

Bununla ilgili yakın bir iliĢki Alamerie ve ark. (2013), bilgiye ulaĢım olanaklarının artması ile daha 

yoğun ilaç kullanma isteğinin de arttığını belirtilmektedir.  

Faktör analizi sonuçlarından elde edilen değerlere göre; MF1 yani iĢletmelerin yüksek tarla 

kirası sorunu arttıkça mısırda daha fazla ilaç kullanmalarına neden olmakta, bu durum p≤0,01‟de 

önemlidir. Bu sorunla mücadelede yeterince masraf yapan iĢletmeler eldeki kaynakları kaybetmemek 

için tek alternatif olarak üretim kayıplarını azaltıp, üretimi artırmaya çalıĢmakta,  bu nedenle de bu 

iĢletmelerde diğer iĢletmelere göre daha fazla ilaç kullanılmaktadır. Ghimire ve Woodward (2013)‟e 

göre, ortalama sıcaklık değiĢimindeki artıĢın kimyasal kullanımını artırdığını belirtmiĢlerdir. 

MF5 yani iĢletmeler toprak analizi yaptırmama, ürünü pazarlayamama ve ürünü düĢük fiyata 

satma sorunları olduğunu düĢündükleri zaman daha az ilaç kullanmaktadırlar. Bu durum p≤0,01‟de 

önemlidir. Ġnsanlar geçmiĢ yıllardaki tecrübe ve deneyimlerine göre eğer ürünü düĢük fiyattan 

satacaksa veya ürünü elde kalacaksa, en azından ilaçlama miktarını azaltarak masraflarını kısma 

yoluna gitmeyi düĢünmektedirler. 

 

Sonuçlar ve Öneriler  
Samsun ilinde özellikle Bafra ve Alaçam ilçelerinde mısır üretimi önemli bir yere sahiptir. 

ÇalıĢmada Terme ilçesi ile birlikte bu ilçelerde ağırlıklı olarak çeltik ve mısırda yabancı ot, hastalık ve 

zararlılara karĢı ilaç kullanılmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, Alaçam, Bafra ve Terme ilçelerinde 

üreticilerin mısır üretiminde tarımsal ilaç kulanım durumunu etkileyen faktörleri belirlemektir. Bilindiği 

üzere son yıllarda bilinçsiz yapılan ilaçlamaların insan sağlığı ve çevre üzerine birçok olumsuz durumu 

olmaktadır. Bu çalıĢmada mısır üretiminde iĢletmelerin ilaç kullanım düzeyini etkileyen faktörler dikkate 

alınmıĢtır. Ayrıca, çalıĢmada iĢletmelerin değiĢik hastalık, zararlı ve yabancı otlar için 280–445 g/da 

ilaç kullandıkları belirlenmiĢtir. 

Çiftçilerin mısır üretimlerinde karĢılaĢtıkları sorunları ifade eden 27 faktör, faktör analizi ile 7 

ana faktöre indirgenmiĢtir. Faktör analizi ile elde edilen faktör skorları ve demografik ve sosyal 

değiĢkenler regresyon analizine tutularak sadece sonuçlar da yorumlanmıĢtır.  

Analiz sonuçlarına göre aile reisinin yaĢı, gideri ve kullanılan tohum miktarı arttıkça 

iĢletmelerde mısır için ilaç kullanımı artmaktadır. Ayrıca, iĢletmelerde bir önceki yıl mısır destekleme 

alanların kullandıkları ilaç miktarı kullanmayanlara oranla daha fazla olmaktadır. Bundan baĢka 

iĢletmelerin yüksek tarla kirası ödeme sorununun artması mısırda daha fazla ilaç kullanmalarına neden 

olmaktadır. Hanelerin geliri ve hane reisinin eğitimi arttıkça hanelerde kullanılan ilaç miktarında 

azalıĢ olmaktadır.  Sırt pülverizatörü olan iĢletmeler, sırt pülverizatörü olmayan iĢletmelere oranla 

daha az ilaç kullanmaktadırlar. Ayrıca iĢletmeler toprak analizi yaptırmama, ürünü pazarlayamama ve 

ürünü düĢük fiyata satma sorunları olduğunu düĢündükleri zaman daha az ilaç kullanmaktadırlar. 
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ĠĢletmelerde yapılan çalıĢmalarda faktör analizinde kullanılan ve çiftçinin ilaçlama baĢarısı 

üzerinde olumsuz olan iĢçilik ücretlerinin yüksek olması, toprak analizi yaptıramama, yeterince 

çapalama yapamama, ürünün pazara ulaĢtırılamaması, ürünlerini aracılara satma zorunluluğunun olması 

ve desteklemelerin yeterli olmaması gibi sorunlarının yetkililerce önemle ele alınması gereklidir.  

Çiftçilerin bölgede mısırda kimyasal ilaç kullanımında prospektüste yazan dekara atılması 

gereken doz değerlerine genelde dikkat etmemektedirler. Çiftçilerin önerilen dozlara uymaları 

konularında bilgiler verilmelidir.  Çiftçiler toprak analizi ve mısır hastalıkları ve zararlıları hakkında 

tarım kuruluĢları ve üniversitelerden yardım aldıklarında daha iyi üretim sonuçları alacaklardır. Ayrıca, 

yörede mısırda kullanılacak pestisitlerin en uygun dozda uygulanmaları konusunda yapılacak ilaç doz 

deneme çalıĢmaları büyük önem taĢıyacak, bu sayede hem çevre hem de insan sağlığı dikkat alınmıĢ 

olacaktır. 

   
 Not: Okan Gedikli‟ninYüksek lisans tezinden yararlanılmıĢtır. 
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Öz 

Yonca Hortumlu Böceği (Hypera postica Gyll.) (Hyperinae: Curculionidae: 

Coleoptera)’nin Tropik İlişkisi, Yıllık Döngüsü, Mevsimsel Uykusu ve Zarar Olasılığı 
Yonca hortumlu böceği (Hypera postica)‟nin biyolojisi, Hindistan‟ın Chandigarh Bölgesi‟nde 

araĢtırılmıĢ ve bu tür üzerindeki bulgular Hindistan ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen diğer raporlar ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu hortumlu böceğin, Fabacae familyasına ait olan yem bitkilerinin Medicago, Trifolium, 

Melilotus ve Vicia gibi cinslerine saldırdığı, ama aynı zamanda farklı bölgelerde diğer gerçek ve geçici konukçu 

bitkilere de geçtiği görülmüĢtür. Hortumlu böceğin larvaları ektofaj olduğu için, retikulat bir koza içinde pupa 

haline gelmeden önce bitkilerin uç kısımlarındaki yapraklar üzerinde beslenmektedir. Hortumlu böceğin yeni 

çıkan genç bireyleri, soğuk bölgelerde kıĢlamaları, sıcak bölgelerde ise yaz uykusu ile karakterize edilmekte, 

hortumlu böcek yılda 1–3 nesil verebilmektedir. Hortumlu böcek, dünyanın farklı yerlerinde mera bitkilerinin 

zararlısı olarak küçükten büyüğe doğru değiĢken bir zarar statüsüne sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Hypera postica, Konukçu bitkiler, YaĢam süresi. 

 
Abstract 

Main feature of the biology of Hypera postica has been studied in Chandigarh area and the findings 

have been compared with other reports on this species from India and different parts of the globe. It seems that 

the beetle attacks the fodder plants of genera Medicago, Trifolium, Melilotus and Vicia, belonging to family 

Fabacae but also shifts to other actual and transitory hosts in different regions. The larvae are ectophagous 

feeding on terminal leaves before pupating in a reticulate cocoon. The young beetle is characterized by summer 

diapause along with overwintering in colder regions. It passes through one to three generations in the course of 

the year. It has a variable status as pest of pasture crops as it causes minor to major damage in different parts of 

the world. 

Keywords: Hypera postica, Host plants, Life cycle. 

 
Introduction 
Genus Hypera is quite a large genus with its inclusive species widely distributed in different 

regions. Hypera postica (Gyll.), is one of the most common and best known species. Hypera species 

are mostly associated with leguminous fodder plants primarily represented by Genera Medicago, 

Trifolium, Melilotus and Vicia. Some scattered biological notes (Melamed–Madjar, 1962; Kushwaha 

and Jain, 1963; Subba Rao et al., 1967; Miller and Guppy, 1972; Gurrea, 1981; Akbari–Noushad, 

1995) have been published on this species in different regions. In order to have a general view on the 

biological characteristics of Hypera postica, an attempt has been made to compile the available data. 

 

Materials and Methods 

Observations made on the biology of H. postica in Chandigarh area were compared with the 

activities of this beetle in the other regions in order to understand the general behavior, annual cycle 

and diapause condition of the beetle. The adults were collected from the fields of T. alexandrinum 

during the winter months. The females laid eggs in tender stems of the host plant. These stems were 

separated and kept in petri dishes till the hatching of eggs. The fresh larvae were transferred to pots of 

host plants. The pots were examined at regular intervals to follow the development of larvae and their 

pupation. The emerging adults were provided curled leaves of the host plant as shelter. Field surveys 

were conducted for three consecutive years to ascertain their behavior during both active and 

diapausing periods. 

 

mailto:neelimatalwar@yahoo.com
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Results and Discussion 

Host plants 
Studies carried out in India reveal that H. postica attacks the common fodder Plant, Trifolium 

alexandrinum in Chandigarh and surrounding areas (Pajni and Nanda, 1995). However it is a major 

pest of Lucerne in northwestern and western Himalayas and Gangetic and central plains of India 

(Kushwaha and Jain, 1963; Subba Rao et al., 1967; Singh et al., 2009). The beetle is also an active 

pest of alfalfa in Kargil (Ladakh) area (Rather and Kumar, 2011). 

Outside India, alfalfa weevil mainly attacks different species of Medicago in a number of 

countries spread over Asia and Palearctic and Nearctic regions (Yakhontov, 1934; Miller and Guppy, 

1972; Gurrea, 1981; Ohto, 1996; Summers, 1998; Goosey, 2009).At the same time it is also associated 

with Trifolium in USA, Iran, Israel and Egypt (Melamed–Madjar, 1962; Gonzalez et al., 1980; 

Ellsbury et al., 1992; Moradi–Vajargh et al., 2011). 

In addition to these two major hosts i.e., Trifolium alexandrinum and Medicago sativa,    

which are the known fodder plants, the weevil also has been found infesting several other unrelated 

plants and trees (Lodos et al., 1978; Compobasso et al., 1999). Whether such hosts actually provide 

food for the larvae and the adults of H. postica or they are simply transitory hosts which the beetles 

infest occasionally cannot be stated with certainty. Moreover, in certain regions a different type of 

vetch is major host in comparison to otherwise common hosts i.e., Trifolium and Medicago.  This is 

particularly true of Japan where the beetle is major pest of Astragalus sincus (a milk vetch) which is 

used as green manure for rice cultivation (Kanda et al., 2004). 

It is interesting to note that adult beetles have to feed necessarily on the host plant before 

becoming capable of mating and reproduction. This is in line with observation of Pajni (1981) 

according to whom the field bruchids like Bruchus pisorum Linn. and Bruchus lentis Frol. resort to 

obligatory feeding on nectar and pollen of their respective host plants. The same is true for field 

species of some Curculionidae (Pajni and Nanda, 1992; Talwar and Pajni, 1995). As a matter of fact, 

the correlation between host feeding and reproduction appears to be a common feature in the field 

insect. They undergo a period of diapause before becoming active and start feeding before initiating 

mating followed by oviposition. 

 

Annual cycle 
The adult weevils enter a dormant phase of imaginal diapause or reproductive diapause. As 

the dormancy occurs during summer months it is usually referred to as aestivation. The aestivation 

period lasts from May to November (Pajni and Nanda, 1995, Singh et al., 2009). 

 During aestivation, the adults have been found taking shelter under barks of trees like Eugenia 

jambolina, Ficus glomerata and Eucalyptus (Pajni and Nanda, 1995). The diapausing beetles resume 

activity during October/ November when the climate becomes mild. 

 As already mentioned, the beetles feed on the leaves of Trifolium alexandrinum for a period of 

10–15 days before the onset of mating. During copulation the pair remains engaged in male above the 

female position for an average of 3.63 hours. The oviposition starts within about 11 hours of 

copulation. Before oviposition, the female cuts a small puncture on the stem of T. alexandrinum and 

then lays eggs one by one. The number of eggs laid at different sites is variable with a maximum of 45 

eggs (Subba Rao et al., 1967; Pajni and Nanda, 1995). It has also been noticed that during first three 

days of oviposition, the female prefers to lay eggs on the surface of the stem or on fresh leaves. The 

resulting larvae are ectophagous i.e., feed externally on leaves. On the other hand, the larvae hatching 

within the hollow stem climb upward to reach and feed on terminal inflorescence. There are 4 larval 

stages and the mature larvae are rather good feeders but do not cause enough damage to acquire the 

status of a pest. The attack on the plants is however visible by feathering of leaves with only midribs 

intact. The mature larvae prepare reticulate cocoons within which the pupa remains for a period of    

7–10 days. The freshly emerged adults feed for 1 or 2 months during March &April before shifting to 

aestivating sites. The aestivating adults appear in the field of barseem during November end and start 

ovipositing to complete the annual cycle.  

Summer diapause or aestivation appears to be a common feature in H. postica irrespective of 

the region they come from. However in cold regions, the adults also resort to overwintering in addition 

to summer aestivation, as has been reported in populations from Israel (Melamed–Madjar, 1962), 

Spain (Gurrea, 1981), Iran (Akbari–Noushad, 1995) and USA (Salisbury, 2004). In fact the beetle 
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occurs in two strains in USA and Iran, a summer strain and a winter strain, with the former remaining 

active in summer and latter becoming so in cold months. Moreover, it has also been observed that the 

beetles also overwinter in egg and larval stages in some regions (Akbari–Noushad, 1995; Goosey, 

2009), whereas in most other cases only adults overwinter. 

 The univoltanistic behaviour of Hypera postica, as recorded in Chandigarh areas, is also 

supported by observations of Subba Rao et al., (1967) in Udaipur. Surprisingly, Kushwaha and Jain 

(1963) found the beetle to pass through three generations in certain parts of India. But, the pest passes 

one generation in many countries including USSR, Germany, Canada, Iran and Japan, two generations 

in Israel and 1 to 3 generations in different climatic zones of USA. (Yakhontov, 1934; Kaufman, 1939; 

Michelbacher, 1943; Hamlin et al., 1949; Melamad–Madjar, 1962; Miller and Guppy, 1972; Akbari–

Noushad 1995; Ohto, 1996). 

 
Damage 
Damage to the host plants is caused by the larvae and the adults which consume terminal 

leaves, buds and growing tips as well as foliage on the lower parts of the stem. The adults also feed on 

margins of leaves. 

The beetle is a minor pest of Trifolium in Chandigarh, but assumes the status of a pest of 

alfalfa in most parts of the country (Nayar et al., 1992). Its infestation leads to lowering of yield by 

10–20% (Pandey and Faruqi, 1990; Chandra and Pandey, 2011) except Kargil where the reduction in 

yield crop is much more (Rather and Kumar, 2011). The status of H. postica is quite variable in other 

countries where the beetle is known to attack several fodder and non–fodder plants. According to 

MetCalf and Luckman (1994), it is the most destructive pest of alfalfa in the world. The beetle is 

responsible for 60% damage mainly due to the larval feeding in Iran (Khanjani and Pourmirza, 2004) 

and reduces the yield of alfalfa in Saudi Arabia (Dabbour and Hammad, 1982; Abu–Thuraya, 1982). 

In Japan, the farmers use Chinese milk vetch (Astragalus sincus) as green manure in winter and its 

flowers provide a source of nectar in spring. Therefore the pest is not a pasture pest but a pest of 

paddy field agro ecosystem during non crop season (Okumura, 1991). The pest reduces the yield of 

Lucerne (1
st
 Crop) by about 65% in Russia. The activities of the larvae and adults of H. postica thus 

cause good deal of damage to their major and minor hosts resulting in sufficient losses in the yield of 

these crops. 

 

Conclusions 
 It follows from the above given account that H. postica primarily attacks Trifolium 

alexandrinum and Medicago sativa in India and several other regions. It is also a pest of pasture crop 

of the genera Melilotus, and Vicia in areas other than India. The beetle passes 1–3 generations in the 

course of the year resorting to summer aestivation and occasionally overwintering in winter months 

subjected to geographical variations. 

    Since the beetle is a known pest of fodder plants, their population cannot be reduced through 

application of pesticides due to contamination of food. The only other alternatives are biological 

control and cultural practices. 
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Öz 

Bu araĢtırma, farklı kıĢ budama dönemleri ve yaz budaması uygulamalarının „Yalova Ġncisi‟ üzüm 

çeĢidinin verim ve kalitesine olan etkilerini belirlemek amacıyla 2012 ve 2013 yıllarında, „ÇOMÜ Dardanos 

YerleĢkesi‟ „Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟nda gerçekleĢtirilmiĢtir. „Yalova Ġncisi‟ üzüm 

çeĢidinde, EB (erken budama), EB+TS (erken budama+tane seyreltme), EB+TS+SS (erken budama+tane 

seyreltme+somak seyreltme), NTB (GYSSB) (normal tarihte budama) (geçen yıl sekonder sürgünleri bırakma), 

NTB+NDKA (K) (normal tarihte budama+normal düzeyde koltuk alma) (Kontrol), NTB+YDKB (normal tarihte 

budama+yüksek düzeyde koltuk bırakma), NTB+YDKA (normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk alma), 

GB (geç budama), GB+SUB (geç budama+sürgünleri uzun bırakma) uygulamaları gerçekleĢtirilerek, diğer 

kültürel iĢlemler standart Ģekilde yapılmıĢtır. Bütün sonuçlar birarada değerlendirildiğinde, ilkbahar erken 

donlarının hâkim olmadığı yörelerimizde EB+TS ve EB+TS+SS gibi seyreltme uygulamaları, erkencilik ve 

üzümde kalite sağlanması yönüyle tavsiye edilebilir bulunmuĢtur. NTB+YDKB uygulamasında, yaprak alanı ve 

omca potansiyeli artıĢı neticesinde, hem ortalama verim hem de üzüm kalitesi ve olgunluğunda meydana gelen 

artıĢlar oldukça tatminkâr olmuĢtur. GB+SUB uygulamasında, yine yaprak alanı ve omca potansiyeli artıĢıyla 

üzüm olgunlaĢması oldukça hızlanmıĢtır. Sofralık üzüm üretiminde erkenci ve kaliteli üzüm elde edilmesi 

amaçlandığında; erken budamalarla uyanmanın erkene çekilmesinin yanında, somak–salkım ve tane 

seyreltmelerle ürün yükünün azaltılmasından ve bununla kombineli olarak koltuk alma iĢlemlerinin 

sınırlandırılarak mevcut yazlık sürgünlerin ikinci seviye sürgün bağlama telleri üzerine uzunlamasına yatırılıp 

bağlanmasından olumlu sonuçlar alınacağı düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., KıĢ budaması, Yaz budaması, Çanakkale, Verim, Kalite. 

  

Abstract 

Determination of the Effects of Different Winter and Summer Pruning Practices on 

Yield and Quality of Yalova Incisi Grape Variety  
This research work has been conducted in the trail area of the „Research Vineyard of Table Grape 

Varieties‟ situated in „COMU Dardanos Campus‟ in the years 2012 and 2013 in order to determine the effects of 

different winter and summer pruning practices on the yield and quality of the grape variety called as „Yalova 

Incisi‟. This grape variety was used as material in the research work. EB (early pruning), EB+TS (early 

pruning+cluster thinning), EB+TS+SS (early pruning+cluster thinning+bunch thinning), NTB (GYSSB) 

(pruning on normal date) (practice of leaving the secondary shoots of the previous year), NTB+NDKA(K) 

{(pruning on normal date+normal level axillary shoot removal (control)}, NTB+YDKB (pruning on normal 

date+high level axillary shoot removal), GB (late pruning), and GB+SUB (late pruning+leaving shoots long) 

applications were carried out on this grape variety along with all other cultural practices being executed into a 

standard manner. Considering all results together, the thinning practices such as EB+TS and EB+TS+SS have 

been found recommendable for acquiring early and high–quality crop yields in those regions of our country 

where early spring frosts are not considered as dominant. By applying NTB+YDKB practice, the increases both 

in the average yield and quality, and ripeness of grapes were quite satisfactory resulting to the increase in leaf 

size and vine stock potential. On the other hand, overall ripening of grapes resulting by the increase found in leaf 

size and vine stock potential after the application of GB+SUB practice. An early and quality yield production of 

table grape variety has been aimed to obtain after harvesting. It would be consider that predating awakening by 

early pruning, and reduction of the heavy crop bearing by thinning the bunches and clusters in combination with 

the restriction of axillary shoot removal by laying down the summer shoots on second phase shoot tying cords 

longitudinally produce a satisfactory result and production.   

Keywords: Vitis vinifera L., Winter pruning, Summer pruning, Canakkale, Yield, Quality. 
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Giriş 

FAO‟nun verilerine göre; 2011 yılında dünyada 7.060.244 ha bağ alanından toplam 

69.093.293 ton yaĢ üzüm üretimi yapılırken, yurdumuzda 472.545 hektarlık bağ alanından toplam 

4.296.351 ton yaĢ üzüm üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye, 2011 yılı üzüm üretim alanı 

sıralamasında Ġspanya, Fransa, Ġtalya ve Çin‟in ardından 5., üretim miktarı bakımından ise; Çin, Ġtalya, 

ABD, Fransa ve Ġspanya‟nın ardından 6. sırada yer almaktadır (FAO, 2013). Türkiye‟de, 2012 yılında 

üretilen üzümlerin %51,9‟u sofralık, %38,5‟i kurutmalık ve %9,6‟sı da Ģaraplık olarak 

değerlendirilmiĢ, ortalama üzüm verimimiz 907 kg/da olmuĢtur (TUĠK, 2013). Dünyadaki ülkelerin 

üzüm ihracat miktarı ve gelirleri ülkemiz ile karĢılaĢtırıldığında; 2011 yılı verilerine göre Türkiye, 

Dünya‟da ihraç edilen üzüm miktarı bakımından 6., elde edilen gelir bakımından ise 10. sırada         

yer almıĢtır. Aynı yıl ülkemizde üretilen üzümün yaklaĢık %5,6‟sı (239.577 ton) ihraç 

edilerek,175.325.000 ABD doları döviz geliri sağlanmıĢtır (FAO, 2013). 

Taze olarak değerlendirilen sofralık üzümlerin tane iriliği, bir örnek görünüĢleri, parlak ve 

canlı renkleri, pazarlama imkânını arttıran önemli kalite unsurlarındandır. Tanenin çekirdeksiz ve iri 

olması sofralık çeĢitler için aranılan kalite kriterlerindendir. Bu nedenle, üzüm çeĢitlerinde verim ve 

kaliteyi arttırmak için melezleme ıslahı ile yeni melez üzüm çeĢitleri geliĢtirilmekte, bununla birlikte 

farklı kıĢ ve yaz budaması uygulamaları konusunda çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Bağda ürün miktar ve kalitesini belirlemede, meyve ağırlığı ve doğrudan güneĢlenen yaprak 

alanı arasındaki dengenin önemi büyüktür (Reynolds ve ark., 1994). Dardeniz (2014), Cardinal ve 

Uslu üzüm çeĢitlerinde tane büyüklüğünün 5–7 mm olduğu dönemde 1/3, 1/6 ve 1/12 oranlarında 

salkım ucu alma uygulaması gerçekleĢtirmiĢtir. Uygulamalar sonucunda Cardinal üzüm çeĢidinde 

salkım uzunluğu, salkım sıklığı, tane sayısı/salkım, tane ağırlığı, %SÇKM/ %asitlik ve olgunluk indisi 

parametreleri, Uslu üzüm çeĢidinde ise salkım uzunluğu, salkım eni, salkım sıklığı, tane sayısı/salkım, 

tane ağırlığı ve %asitlik parametreleri uygulamalardan etkilenmiĢtir. Her iki üzüm çeĢidinde de salkım 

ucu alma uygulamalarının üzüm verimine olumsuz yönde önemli bir etkisi olmamıĢtır. Salkım ucu 

alma uygulamalarının Cardinal üzüm çeĢidinde salkım uzunluğunun 1/6‟sı, Uslu üzüm çeĢidinde ise 

1/3‟ü oranında gerçekleĢtirilmesinin, üzüm kalitesini arttırıcı yönde pozitif ve yeterli bir etki 

sağlayacağı belirlenmiĢtir. 

Çanakkale koĢullarında 2010 ve 2011 yıllarında 2 yıl süreyle yürütülen bir araĢtırmada, 

Yalova Ġncisi (Hönüsü x Siyah Gemre) ve Yalova Çekirdeksizi (Beyrut Hurması x Perlette) üzüm 

çeĢitlerinde, primer ve sekonder yazlık sürgünlerin geliĢim ve verimlilik durumlarının karĢılaĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. Üzüm çeĢitlerinin primer yazlık sürgünleri, sürgünlerin 10–15 cm olduğu dönemde 

dipten kesilerek, kıĢ gözleri içerisindeki sekonder tomurcuklar sürmeye zorlanmıĢtır. Sekonder 

tomurcukların yeni yazlık sürgünleri meydana getirmesiyle birlikte, primer (kontrol) ve sekonder 

yazlık sürgünlerin vejetatif geliĢimleri 8–10 günlük periyotlarda izlenmiĢ, Ağustos ayı içerisinde 

yapılan hasatların ardından, üzüm verim ve kalite analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Her iki yılda da, 

sekonder sürgünleri taĢıyan omcaların yaĢ üzüm verimi önemli seviyede düĢüĢ göstermiĢ, daha küçük 

ve sıkı salkımlar elde edilmiĢtir. Sekonder sürgünler üzerindeki doğuĢun düĢüklüğü nedeniyle, üzüm 

olgunluğu açısından uygulamalar arasında önemli farklılıklar meydana gelmemiĢtir. Yalova 

Çekirdeksizi üzüm çeĢidinin sekonder tomurcuğundan süren yazlık sürgünleri üzerindeki doğuĢ ve 

verimin Yalova Ġncisi üzüm çeĢidine kıyasla daha düĢük gerçekleĢmesi, bu çeĢidin Perlette 

(Scolokertek x Sultanina) üzüm çeĢidinin melezi olmasına bağlanmıĢtır. Bu sonuçlar ile geç dönemde 

yaĢanabilecek bir ilkbahar geç donu neticesinde primer tomurcuktan süren yazlık sürgünlerin 

zararlanması durumunda, sekonder tomurcuk sürgünlerinden de bir miktar ürün alınabileceği ortaya 

konulmuĢtur (Dardeniz ve ark., 2012a). 

EĢit kültürel bakım koĢulları altındaki 8 farklı sofralık üzüm çeĢidinin materyal olarak 

kullanıldığı bir araĢtırmada, yapraklardaki klorofil miktarının değiĢimi 3 farklı boğum (5. boğum, 10. 

boğum ve 15. boğum) ve 4 farklı dönemde (15 Haziran, 1 Ağustos, 15 Eylül ve 1 Kasım) 

belirlenmiĢtir. Bununla birlikte, Beyaz Kozak ve MüĢküle üzüm çeĢitlerinde sürgün ucundaki son 3 

yaprak (3. yaprak, 2. yaprak ve uç yaprak) ile 3–5 yapraklı koltuklar (dip yaprak, 2. yaprak ve uç 

yaprak) da incelemeye alınmıĢtır. Bütün ölçümler, yaprakların uç dilimleri üzerinden 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Üzüm çeĢitleri arasında farklılıklar bulunsa da, 10. ve 15. boğumların 

yapraklarında 1. dönemde düĢük olan klorofil miktarı, 2. dönemde 5. ve 10., 3. dönemde ise 10. ve 15. 

boğumların yapraklarında eĢitlenmiĢ, son dönemde özellikle 5. ve 10. boğumların yapraklarında 

önemli oranda azalma kaydetmiĢtir. Beyaz Kozak ve MüĢküle üzüm çeĢitlerinin sürgün ucundaki son 
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3 yaprağı ile 3–5 yapraklı koltukların 1. dönemde düĢük olan klorofil miktarları, sonraki dönemlerde 

giderek artıĢ göstermiĢtir. Koltuklardaki klorofil miktarı, bütün dönemlerde sürgün uçlarına kıyasla 

daha yüksek bulunmuĢtur (Dardeniz ve ark., 2012b). Yalova Ġncisi, Cardinal, Yalova Çekirdeksizi, 

Ata Sarısı, Amasya Beyazı ve Kozak Beyazı üzüm çeĢitlerinin materyal olarak kullanıldığı baĢka bir 

araĢtırmada, YDKA (yüksek düzeyde koltuk alma), NDKA (normal düzeyde koltuk alma) ve YDKB 

(yüksek düzeyde koltuk bırakma) uygulamaları gerçekleĢtirilerek, diğer kültürel iĢlemler standart 

Ģekilde yapılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, omcalar üzerinde bırakılan koltuk sürgünlerinin bütün 

üzüm çeĢitlerinde verim ve kalite özelliklerine pozitif yönde etkide bulunduğu belirlenmiĢtir. YDKB 

uygulaması genel olarak omcaların potansiyelini yükselterek, özellikle ikinci uygulama yılında (2013) 

önemli verim artıĢına neden olmuĢtur. YDKA uygulaması ise, özellikle araĢtırmanın ikinci yılında 

(2013) bütün üzüm çeĢitlerinde omca potansiyelinde azalmaya yol açarak ortalama üzüm verimini 

düĢürmüĢtür. Bu nedenle, omcalar üzerindeki bütün koltuk sürgünlerinin en dipten alındığı bu 

uygulama, hiçbir üzüm çeĢidi için tavsiye edilmemiĢtir. Ġlaçlama programının iyi düzenlenmesi 

halinde, YDKB uygulaması bütün üzüm çeĢitlerinde yüksek verimli, kaliteli ve daha erkenci üzüm 

üretimine katkı sağlayabilecektir (Türker ve Dardeniz, 2014).  

Ilgın (1997) Manisa ili koĢullarında, Yuvarlak Çekirdeksiz üzüm çeĢidinde %25, %50 ve %75 

oranında somak seyreltme uygulaması gerçekleĢtirmiĢtir. %25 oranında yapılan seyreltme sonucunda 

üzüm verimi aĢılı bağda rakamsal olarak azalma gösterirken, aĢısız bağda herhangi bir değiĢim 

meydana gelmemiĢtir. %50 ve %75 oranındaki somak seyreltme uygulamaları ise üzüm verimini 

azaltmıĢtır. Somak seyreltme uygulamaları sonucunda salkım ağırlıkları önemli miktarda etkilenerek, 

aĢılı bağda 337 g‟dan 398 ve 561 g‟a, aĢısız bağda ise 318 g‟dan 433 ve 678 g‟a doğru artıĢ 

göstermiĢtir. AĢılı ve aĢısız bağlarda %SÇKM ve asitlik yönünde uygulamalar arasında önemli bir 

farklılık sözkonusu olmamıĢtır. %50 ve %75 oranındaki somak seyreltmeler tane tutum miktarını da 

arttırmıĢtır. AĢısız bağda %25 oranındaki somak seyreltme, kalem kalitesi için yeterli bulunmuĢtur. 

Dardeniz ve Kısmalı (2002), Amasya ve Cardinal üzüm çeĢitlerinde %30 ve %60 

oranlarındaki farklı somak seyreltme uygulamalarının üzüm verim ve kalitesine etkilerini 

incelemiĢlerdir. Somak seyreltme uygulamaları, üzüm çeĢitlerinde omca baĢına yaĢ üzüm verimi ve 

titre edilebilir asit miktarlarını azaltırken, %SÇKM/asit miktarını arttırmıĢtır. Uygulamalar sonucu, 

Cardinal üzüm çeĢidinde salkım uzunluğu, 100 tane ağırlığı, %SÇKM, 9.–10. ve 14.–15. boğum arası 

kalınlıkları, bir yıllık sürgün uzunluğu ve çap/öz oranları artarken, tane renginde de iyileĢmeler 

görülmüĢ, aynı uygulamalar Amasya üzüm çeĢidinde ortalama salkım ağırlığını, 5. ve 10. 

boğumlardaki yaprak alanını, 1.–4. boğum arası uzunluğunu ve kalem randımanlarını olumlu yönde 

etkilemiĢtir. Tane tutum sayısı, göz verimliliği, bir yıllık dal ağırlığı ile aĢılanabilir göz ağırlığı üzüm 

çeĢitlerine yapılan uygulamalardan etkilenmemiĢtir. Amasya üzüm çeĢidinde %60 oranındaki somak 

seyreltme neticesinde %46,2‟lik bir ürün kaybı gerçekleĢmiĢtir. Ancak bu uygulama, Çanakkale 

yöresinde 20–25 Eylül tarihlerinde hasat edilerek orta geççi bir üzüm çeĢidi özelliği gösteren Amasya 

üzüm çeĢidinde, ortalama salkım ağırlığı, olgunluk indisi, yaprak alanı ve kalem randımanlarında 

belirgin artıĢlara neden olarak, hasat tarihini 5–6 gün öne çekmiĢtir. Bu yönleriyle, Amasya üzüm 

çeĢidi için güney enlemlerde %60‟a yaklaĢan oranlardaki somak seyreltmelerin olumlu olabileceği 

belirlenmiĢtir. %30 oranındaki seyreltme düzeyi, üzüm ve çubuk verim ve kalitesi için beklenen etkiyi 

vermemiĢtir. Cardinal üzüm çeĢidinde %30 seyreltme düzeyinde %21,0, %60 seyreltme düzeyinde 

%48,6‟lık bir ürün kaybı olmuĢtur. %60 oranındaki seyreltme düzeyinde meydana gelen 7–9 günlük 

bir erkencilik ve kalite artıĢlarının, meydana gelen ürün kaybını ekonomik açıdan telâfi etmesi 

mümkün görülmemektedir. %30 oranında ürün yükünün azaltılmasıyla, ürün kalitesine ait fiziksel ve 

kimyasal kriterlerin birçoğu olumlu yönde etkilenmiĢ, yıllık çubukların daha iyi odunlaĢmaları da 

temin edilmiĢtir. Bu sayede, Çanakkale yöresinde erkenci bir üzüm çeĢidi özelliği gösteren ve Ağustos 

ayının baĢında hasat edilen Cardinal üzüm çeĢidinde 4–5 günlük bir erkencilik daha sağlanabilmiĢtir. 

%21 oranında meydana gelen ürün kaybının, üzüm kalitesinde görülecek artıĢlarla ekonomik açıdan 

kolaylıkla telâfi edilebileceği, olgunluk zamanının 4–5 gün kadar öne çekilmesiyle de, üreticilere artı 

bir avantaj daha sağlanabileceği tespit edilmiĢtir. Cardinal üzüm çeĢidi için %30‟a varan oranlardaki 

somak seyreltmeler olumlu bulunmuĢtur. 

Kısmalı ve Dardeniz (2002), Cardinal ve Amasya üzüm çeĢitleri üzerinde iki farklı yeĢil 

budama uygulaması gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu amaçla, yöre bağcıları tarafından benimsenmiĢ olan 

birinci yeĢil budama uygulaması kontrol olarak seçilmiĢ, bu uygulamada yaz sürgünlerinde uç alma 

(ikinci sürgün bağlama seviyesinin hemen üzerinden) ve sürgün seyreltme (mevcut sekonder tomurcuk 
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sürgünlerinin alınması) iĢlemleri yapılmıĢtır. Ġkinci yeĢil budama uygulamasında ise primer ve 

sekonder tomurcuklardan süren yaz sürgünlerinin tamamı, uç alma iĢlemi yapılmaksızın üst bağlama 

teli (ikinci seviye sürgün bağlama teli) üzerine uzun olarak yatırılıp bağlanmıĢtır. Ġkinci uygulama ile 

toplam yaprak alanı ve omca baĢına düĢen somak adedinin birinci uygulamaya kıyasla artıĢı 

sonucunda, üzüm çeĢitlerinin verimleri yükselmiĢtir. Ġkinci uygulama, Cardinal üzüm çeĢidinde üzüm 

kalitesine yönelik bulguları çok fazla etkilemezken, vejetatif geliĢime paralel olarak yıllık dal ağırlığı 

ile aĢı kalemi adedini birinci uygulamaya kıyasla arttırmıĢtır. Ġkinci uygulamanın Amasya üzüm 

çeĢidinde vejetatif geliĢime etkisi saptanamamıĢ, ancak ortalama salkım ağırlığı, salkım sıklığı ve 

olgunluk indisi gibi üzüm kalitesine yönelik bazı bulgular olumlu yönde etkilenmiĢtir. 

Horoz Karası ve Gök üzüm çeĢitlerinde yapılan bir araĢtırmada kontrol (K), 1/3 salkım ucu 

kesme (SUK) ve 1/3 SUK+ Hümik asit (HA) uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri 

incelenmiĢtir. 1/3 SUK uygulaması ile Gök üzüm çeĢidinde üzüm verimi, olgunluk indisi değeri; 1/3 

SUK+HA uygulamaları ile Horoz Karası üzüm çeĢidinde üzüm verimi, tane ağırlığı, tane kırmızı ve 

mavi renk yoğunluğu değerleri artmıĢtır (Akın, 2011a). Akın (2011b), MüĢküle üzüm çeĢidinde 

yaptığı bir araĢtırmada kontrol (K), 1/3 salkım ucu kesme (SUK) ve 1/3 SUK+Hümik asit (HA) 

uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesine etkilerini incelemiĢtir. 1/3 SUK uygulaması ile üzüm 

verimi, salkım ağırlığı, 
o
Brix, TA ve L renk değeri artıĢ göstermiĢtir. 1/3 SUK+HA uygulamaları ile 

üzüm verimi, tane uzunluğu/tane geniĢliği ve b renk değeri artıĢ kaydetmiĢtir. 

Gök üzüm çeĢidine uygulanan TARĠġ–ZF yaprak gübresi ile tane uzunluğu, tane ağırlığı, 

olgunluk indisi, Ģıra miktarı ve kuru üzüm randımanı artıĢ göstermiĢtir. 16, 21 ve 26 göz/asma olarak 

uygulanan ürün yükünde ise, ürün yükü artıĢına bağlı olarak üzüm verimi ve Ģıra miktarı artarken, 

olgunluk indisi ve kuru üzüm randımanı azalmıĢtır. Sonuç olarak, TARĠġ–ZF yaprak gübresi 

uygulamadan 26 göz/asma veya TARĠġ–ZF yaprak gübresi uygulayarak 16 göz/asma uygulamaları 

önerilmiĢtir (Akin ve ark., 2012). 

Çelik ve ark. (2010), bağcılık araĢtırmaları ile ilgili olarak; ülkemizde üzüm kalitesini 

artırmaya yönelik araĢtırmaların sınırlı olduğunu belirtmiĢlerdir. Üzüm verim ve kalitesini artırmaya 

yönelik uygulamaların, pazarlamada bağcılar için ek bir gelir getireceği muhakkaktır. Bu araĢtırma, 

farklı kıĢ budama dönemleri ve yaz budaması uygulamalarının Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinin verim ve 

kalitesine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. 

 

Materyal ve Yöntem 

Bu araĢtırma, Çanakkale‟ye yaklaĢık 10 km uzaklıktaki 1,2 da‟lık „ÇOMÜ Dardanos 

YerleĢkesi‟ „Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟nda, Yalova Ġncisi üzüm çeĢidi 

üzerinde, 2012 ve 2013 yıllarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak kullanılan Yalova Ġncisi 

üzüm çeĢidi 41B Amerikan asma anacı üzerine aĢılı bulunmaktadır. 3,0 metre x 1,5 metre aralık ve 

mesafede dikilmiĢ ve tek kollu sabit kordon terbiye sistemine göre terbiye edilmiĢ olan bağ, 

araĢtırmanın baĢlatıldığı yıl 9 yaĢındadır. 

Yalova Ġncisi  üzüm çeĢidinde, EB: Erken budama, EB+TS: Erken budama+tane seyreltme, 

EB+TS+SS: Erken budama+tane seyreltme+somak seyreltme, NTB (GSSB): Normal tarihte budama 

(geçen yıl sekonder sürgünleri bırakma), NTB+NDKA (K): Normal tarihte budama+normal düzeyde 

koltuk alma (Kontrol), NTB+YDKB: Normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk bırakma, 

NTB+YDKA: Normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk alma, GB: Geç budama, GB+SUB: Geç 

budama+sürgünleri uzun bırakma Ģeklinde, toplam 9 farklı uygulama yapılmıĢtır. AraĢtırma, tesadüf 

parselleri deneme desenine göre 10 tekerrürlü olarak kurulmuĢ ve her tekerrürde 1‟er adet omcaya yer 

verilmiĢtir. AraĢtırma, 2 uygulama yılında da kurak Ģartlar altında gerçekleĢtirilmiĢ olup, omcalarda 

kıĢ budaması, dip açma, toprak iĢleme, hastalık ve zararlılarla mücadele ve rutin yaz budamaları gibi 

kültürel iĢlemler standart olarak yerine getirilmiĢtir. 

„Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟ndan 26 Eylül 2012 tarihinde 0–30 cm 

ve 30–60 cm derinlikten alınan örnekler, „Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çanakkale Ġl 

Müdürlüğü‟„Toprak–Bitki Analiz Laboratuvarı‟nda analiz edilmiĢ ve sonuçlar Çizelge 1.‟de 

sunulmuĢtur. „Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟ killi–tınlı toprak yapısında, kireç 

yönünden orta ve yüksek, tuzsuz ve pH yönünden hafif alkali karakterlidir. 

„Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟nın sıra araları 2012 yılında 15 Nisan, 

2013 yılında 6 Mayıs tarihinde dörtlü pulluk ile sürülmüĢ, ardından diskaro çekilerek iri tezeklerin 

parçalanması ve sıra aralarının düzlenmesi sağlanmıĢtır. Sıra aralarındaki yabancı otların artması 
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üzerine, 2012 yılında (8 Haziran) ikinci defa diskaro çekilmiĢtir. Sıra üzerleri ise her iki yılda da el 

çapasıyla çapalanarak toprağın havalanması, yabancı ot yoğunluğu ve mantâri hastalık–zararlı riskinin 

azaltılması sağlanmıĢtır. 

 

Çizelge 1.„ÇOMÜ Dardanos YerleĢkesi‟ „Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟nın 

toprak özellikleri 

Analizler 
Örnek derinliği (cm) 

0–30 30–60 0–30 30–60 

Fiziksel analizler 

Saturasyon (%) 56 51 Killi–tınlı Tınlı 

Tuzluluk (EC) (mmhos/cm) 0,98 0,84 Tuzsuz Tuzsuz 

pH 7,49 7,57 Nötr Hafif alkali 

Toplam kireç (%) 9,66 12,08 Orta kireçli Yüksek 

Organik madde (%) 1,95 0,58 Az DüĢük 

Kimyasal analizler 
Alınabilir fosfor (kg/da) 7,57 5,00 Yeterli DüĢük 

Alınabilir potasyum (kg/da) 68,01 30,00 Yeterli Yüksek 

 

AraĢtırmada, bağcılıkta önemli derecede ürün kaybına yol açabilen ölü kol (Phomopsis 

viticola Sacc.), mildiyö (Plasmopara viticola “B. et. C.”), külleme (Uncinula necator “Sch.” Burr.) ve 

kurĢuni küf (Botrytis cinerea Pers.) gibi mantâri hastalıklar ile salkım güvesi (Lobesia botrana Den. 

Schiff.) zararlısının mücadelesinde; göztaĢı, 4 farklı etken maddeye sahip 4 farklı fungusit, feromon 

tel, insektisit ve %99‟luk toz kükürt uygulamaları gerçekleĢtirilmiĢtir. „Sofralık Üzüm ÇeĢitleri 

Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟na yakın baĢka bir üzüm bağı bulunmadığından, kuĢ zararının baĢladığı 

ben düĢme döneminden hemen önce, Yalova Ġncisi üzüm çeĢidindeki bütün salkımların üzerleri file 

örtü materyaliyle kapatılarak zararın önüne geçilmesi amaçlanmıĢtır. 

„Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟nda araĢtırmanın birinci yılında erken 

budama 23 Kasım 2011, normal tarihte budama 13–23 ġubat 2012 ve geç budama 17 Nisan 2012, 

araĢtırmanın ikinci yılında ise erken budama 24 Kasım 2012, normal tarihte budama 16–26 ġubat 

2013 ve geç budama 20 Nisan 2013 tarihinde, 2–3 göz üzerinden kısa olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. KıĢ 

budaması sonrasında oluĢan budama atıkları bağdan toplanıp uzaklaĢtırılmıĢtır.  

Her iki uygulama yılında da, uyanma tarihinin 6 hafta kadar sonrasına denk gelen tam 

çiçeklenmenin öncesindeki dönemde dip, obur, sekonder ve tersiyer sürgünler ile koltuk sürgünlerinin 

alımı (YDKA uygulamasında) yapılmıĢ, ayrıca mevcut yazlık sürgünlerin dibinden çıkan 1–2 adet 

yaĢlı yaprağın alımı da gerçekleĢtirilmiĢtir. Yeterli uzunluğa ulaĢmıĢ olan yazlık sürgünler, birinci ve 

ikinci sürgün bağlama tellerinin arasından geçirilerek bağlanmıĢ, ikinci seviye sürgün bağlama telini 

20–30 cm kadar aĢan yazlık sürgünlerde ise uç alma iĢlemi yapılmıĢtır. 

Ġkinci dönem koltuk alma uygulamaları, ilk uygulamaların yaklaĢık 1 ay sonrasında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yüksek düzeyde koltuk alma (YDKA) uygulamasında; bütün koltuklar hiç yaprak 

kalmayacak Ģekilde en dipten alınarak yazlık sürgünler üzerinden uzaklaĢtırılmıĢtır. Normal düzeyde 

koltuk alma (NDKA) uygulamasında; bütün koltuk sürgünleri 1–2 yaprak üzerinden el veya budama 

makası yardımıyla uç alma Ģeklinde budanmıĢtır. Yüksek düzeyde koltuk bırakma (YDKB) 

uygulamasında ise; herhangi bir koltuk alma iĢlemi gerçekleĢtirilmemiĢ, ancak çok uzayarak sıra 

aralarını kaplayan koltuklarda hafif Ģekilde uç almalar yapılmıĢtır. Bütün uygulamalarda, dönem 

ilerledikçe yeni geliĢen obur sürgünler budama makası yardımıyla kesilerek uzaklaĢtırılmıĢtır. 

Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinde, somak seyreltme uygulamasının yapılacağı omcalar üzerindeki 

bütün somaklar tek tek sayılmıĢ ve mevcut somak sayısının %25‟i makas yardımıyla dipten kesilerek 

çıkartılmıĢtır. Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinde, tane seyreltme uygulamasının yapılacağı omcalardaki 

salkımların boyları tane tutumunun hemen ardından cetvel yardımıyla ölçülerek uygulamadaki bütün 

salkımlar 1/4 oranında kısaltılmıĢ, ayrıca salkımlar üzerinde tarak yardımıyla 3 defa da tarama 

yapılarak, tane seyreltme iĢlemi sonuçlandırılmıĢtır.  
Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinin hasadı, farklı uygulamaların herhangi birinde %SÇKM için 

optimum miktara ulaĢılmasıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Hasat 2012 yılında 01 Ağustos, 2013 yılında ise 22 

Temmuz tarihinde yapılmıĢtır. Farklı uygulamalara ait tekerrürler poĢetlere alınarak etiketlenmiĢ ve 

analiz amacıyla „ÇOMÜ Ziraat Fakültesi‟ „Bahçe Bitkileri Pomoloji Laboratuvarı‟na getirilmiĢtir. 

Ortalama verim (g/omca), salkım sayısı (adet/omca), doğuĢ oranı (somak/sürgün), tane sayısı 

(adet/salkım),  salkım  eni  (cm),  salkım  boyu (cm), salkım sıklığı (1–9), ortalama salkım ağırlığı (g),  
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tane ağırlığı (g), %SÇKM, %asitlik, pH ve olgunluk indisi (%SÇKM/%asitlik) parametreleri 

incelenmiĢtir. 

Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinde yapılan erken budama (EB), normal tarihte budama (NTB) ve 

geç budama (GB) ve uygulamaları sonucunda, çeĢidin uyanma tarihleri ile birlikte yazlık sürgünlerinin 

geliĢimi de etkilenmiĢ, bu değiĢimler 1. yıl; 20 Nisan 2012, 01 Mayıs 2012, 12 Mayıs 2012 ve 23 

Mayıs 2012, 2. yıl; 21 Nisan 2013, 01 Mayıs 2013, 10 Mayıs 2013 ve 22 Mayıs 2013 tarihlerinde, 

yaklaĢık 10‟ar günlük aralıklarla yazlık sürgün ölçümü yapılmak suretiyle belirlenmiĢtir. Sürgün 

uzunluğu ölçümleri Ģeritmetre yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu araĢtırma, tesadüf parselleri deneme desenine göre 10 tekerrürlü olarak kurulmuĢ ve her 

tekerrürde 1‟er adet omca yer almıĢtır. Elde edilen veriler; „Minitab 16‟ istatistik paket programı 

kapsamında varyans analizi ile belirlenmiĢ, uygulamalara ait ortalama değerler LSD çoklu 

karĢılaĢtırma testine göre değerlendirilmiĢtir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

„ÇOMÜ Dardanos YerleĢkesi‟„Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟nda 

2012 ve 2013 yıllarında Yalova Ġncisi üzüm çeĢidi üzerinde yürütülen bu araĢtırmadan elde edilen 

bulgular Çizelge 2., Çizelge 3. ve  Çizelge 4. ile ġekil 1.‟de sunulmuĢtur. Normal tarihte budama ve 

normal düzeyde koltuk alma (NTB+NDKA) uygulaması yöre bağlarında en çok uygulanan yöntem 

olduğu için kontrol olarak kabul edilmiĢ ve sonuçlar buna göre yorumlanmıĢtır. 

Ortalama değerlerde, ortalama verimin 3587 g/omca ile 6241 g/omca arasında değiĢim 

gösterdiği görülmektedir. Ortalama değerlerde en yüksek ortalama verimin sırasıyla EB (6241 

g/omca), NTB+YDKB (5784 g/omca), NTB (GYSSB) (5356 g/omca) ve GB (4880 g/omca) 

uygulamalarından alındığı görülmektedir. Bununla birlikte en düĢük ortalama verim sırasıyla 

NTB+YDKA (3587 g/omca), EB+TS+SS (3971 g/omca) ve NTB+NDKA (Kontrol) (4492 g/omca) 

uygulamalarından elde edilmiĢtir. NTB (GYSSB) ve GB uygulamalarının dıĢındaki bütün 

uygulamalarda, ikinci yılda (2013) ortalama verimin yükseldiği görülmektedir. En fazla ortalama 

verim artıĢlarını sırasıyla NTB+YDKB, EB+TS, EB+TS+SS, EB ve GB+SUB uygulamaları vermiĢtir 

(Çizelge 2.). EB uygulamasından yüksek ortalama verim alınmasının, bu uygulamada doğuĢ oranı ve 

tane sayısının (tutum oranının) yüksek oluĢundan kaynaklandığı düĢünülmektedir. Tane sayısı ise, 

diğer uygulamalara kıyasla daha erken gerçekleĢen çiçeklenme dönemindeki optimum iklim 

koĢullarıyla açıklanabilir. Omca üzerindeki yükün EB+TS+SS ve EB+TS gibi tane ve somak 

seyreltme uygulamalarıyla uzaklaĢtırılması, özellikle ikinci yıl (2013) önemli düzeyde verim artıĢı 

meydana getirmiĢtir. Bu durumun, seyreltme uygulamaları sonucunda meydana gelen fazla 

karbonhidratların yıllık dalda depolanması ile hem doğuĢ oranı hem de salkım boyutlarının artmıĢ 

olmasından kaynaklanmıĢ olduğu düĢünülmektedir. NTB (GYSSB) uygulamasında ilk yıl (2012) 

salkım sayısının çok yüksek olması (27,2 adet/omca), uygulamanın ortalama verimini arttıran baĢlıca 

unsur olmuĢtur. Bu uygulamaya ait omcalarda, primer ve sonrasında tersiyer tomurcuk sürgünlerinin 

önceki yıllar içerisinde iki yıl üst üste (2010 ve 2011) alınıp sekonder tomurcuk sürgünlerinin 

bırakılması, ortalama verimin yaklaĢık 1/5‟inin elde edilmesine yol açmıĢ (Dardeniz ve ark., 2012), bu 

dönemler içerisinde yazlık sürgünlerin çok iyi düzeyde odunlaĢmaları (piĢkinleĢme), özellikle 2012 

yılında doğuĢ oranıyla birlikte ortalama verimi de yükseltmiĢtir. Omcalar üzerindeki koltuk 

sürgünlerinin alınmadan bırakıldığı NTB+YDKB uygulamasında yaprak alanı ve omca kapasitesinin 

artıĢıyla birlikte, özellikle ikinci yıl (2013) ortalama verim çok yükselmiĢtir. Bu durum, bağda 

doğrudan güneĢlenen yaprak alanı miktarının, üzüm verimine kıyasla artıĢ göstermesinin bir 

sonucudur (Reynolds ve ark., 1994). Yapılan bir araĢtırmada, 10. ve 15. boğumların yapraklarında 1. 

dönemde düĢük olan klorofil miktarının, 2. dönemde 5. ve 10., 3. dönemde ise 10. ve 15. boğumların 

yapraklarında eĢitlendiği, son dönemde özellikle 5. ve 10. boğumların yapraklarında önemli oranda 

azalma kaydettiği bildirilmektedir. Aynı araĢtırmada, Beyaz Kozak ve MüĢküle üzüm çeĢitlerinin 

sürgün ucundaki son 3 yaprağı ile 3–5 yapraklı koltukların 1. dönemde düĢük olan klorofil 

miktarlarının sonraki dönemlerde giderek artıĢ gösterdiği, koltuklardaki klorofil miktarının bütün 

dönemlerde sürgün uçlarına kıyasla daha yüksek bulunduğu da belirtilmektedir (Dardeniz ve ark., 

2012b). Buradan, omca üzerinde alınmadan bırakılan koltuk sürgünlerinin belki ilk aĢamada değil ama 

ilerleyen dönemde omcalar için çok önemli vejetatif organlar olduğu anlaĢılmaktadır. NTB+NDKA 

(Kontrol) uygulamasından dengeli bir verim alınırken, omcalar üzerindeki bütün koltuk sürgünlerinin 

en  dipten  alınarak  uzaklaĢtırıldığı  uygulamada  yaprak  alanı  ve  omca kapasitesinin sınırlanmasıyla 
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birlikte, ortalama verimden en düĢük değer elde edilmiĢtir. Bu Ģekilde, koltukların omca üzerinden 

alınmadan bırakıldığı uygulamaya kıyasla omca üzerindeki bütün koltuk sürgünlerinin en dipten 

alınması, incelenen bazı üzüm çeĢitlerinde üzüm verimini etkilemezken, çoğu üzüm çedinde üzüm 

verimini azaltmıĢtır. Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinde, NTB+YDKA uygulamalarının üzüm verimini 

azalttığı yönündeki bulgularımız, önceki araĢtırma bulgularıyla paraleldir (Türker ve Dardeniz, 2014). 

Ortalama değerlerde, GB ile GB+SUB uygulamalarından birbirine çok yakın ancak, EB uygulamasına 

kıyasla daha düĢük bir ortalama verim elde edilmiĢtir. Ancak GB+SUB uygulamasında ikinci yıl 

(2013) görülen önemli düzeydeki ortalama verim artıĢı, uygulamanın yaprak alanı ile omca 

kapasitesini arttırarak verime olumlu yönde etki ettiğini göstermektedir. Bu yöndeki bulgularımız, 

Kısmalı ve Dardeniz (2002)‟in bulgularıyla uyum içerisindedir. 

Ortalama değerlerde en yüksek salkım sayısı sırasıyla NTB (GSSB) (19,6 adet/omca), EB 

(17,9 adet/omca), GB+SUB (16,1 adet/omca), GB (16,0 adet/omca) ve NTB+YDKB (15,7 adet/omca) 

uygulamalarından elde edilmiĢtir. Ġkinci yılda (2013) salkım sayısının artıĢ gösterdiği tek uygulama 

EB+TS uygulaması olurken, NTB (GYSSB) ve GB uygulamasında salkım sayısı azalmıĢ, diğer 

uygulamalarda ise önemli bir faklılık belirlenememiĢtir (Çizelge 2.). Ġlk yıl (2012), NTB (GYSSB) 

uygulamasındaki salkım sayısının çok yüksek olmasının (27,2 adet/omca), bu uygulamaya ait 

omcaların primer ve sonrasında tersiyer tomurcuk sürgünlerinin geçen yıllar içerisinde iki yıl üst üste 

(2010 ve 2011) alınıp, sadece sekonder tomurcuk sürgünlerinin bırakılmasından kaynaklanmıĢ olduğu 

düĢünülmektedir. Bu uygulamada, salkım sayısı ancak ikinci yıl (2013) ortalama değerlerde 

seyretmiĢtir. 

Ortalama değerlere göre en yüksek doğuĢ oranı EB (1,33 somak/sürgün) uygulamasından elde 

edilirken, sırasıyla EB+TS (1,17 somak/sürgün), NTB (GYSSB) (1,16 somak/sürgün), GB+SUB (1,11 

somak/sürgün), GB (1,11 somak/sürgün) ve  NTB+YDKB (1,09 somak/sürgün) uygulamaları, diğer 

gurupları oluĢturarak yüksek değerler meydana getirmiĢlerdir. Ġkinci yıl (2013) EB+TS uygulamasında 

doğuĢ oranı artarken, NTB (GYSSB), NTB+NDKA (Kontrol), NTB+YDKA ve GB uygulamalarında 

doğuĢ oranı azalmıĢ, diğer uygulamalar doğuĢ oranını önemli seviyede etkilememiĢtir (Çizelge 2.). 

Ġkinci yıl (2013) EB+TS uygulamasında doğuĢun yükselmesinin, fazla ürün yükünün omcalar 

üzerinden uzaklaĢtırılması sonucunda yıllık dal odunlaĢmasının (piĢkinleĢmesi) artıĢ göstermesinden 

kaynaklanmıĢ olduğu düĢünülmektedir. 

Ortalama değerlerde, Yalova Ġncisi üzüm çeĢidindeki tane sayılarının uygulamalar bazında 

56,3 adet/salkım  ile 69,4 adet/salkım arasında değiĢim gösterdiği görülmektedir. En yüksek tane 

sayısı sırasıyla EB (69,4 adet/salkım), GB (69,1 adet/salkım), NTB+NDKA (Kontrol) (68,9 

adet/salkım), EB+TS (65,1 adet/salkım), GB+SUB (64,9 adet/salkım) ve EB+TS+SS (64,4 

adet/salkım) uygulamalarından elde edilmiĢtir. Sırasıyla NTB+YDKA (56,3 adet/salkım) ve 

NTB+YDKB (58,0 adet/salkım) uygulamalarından en düĢük tane sayısı alınmıĢtır. Tane sayısı sadece 

EB ve NTB+NDKA (Kontrol) uygulamalarında değiĢmezken, diğer bütün uygulamalarda ikinci yılda 

(2013 önemli düzeyde artıĢ göstermiĢtir (Çizelge 2.). GB+SUB uygulamasında, yazlık sürgünler ikinci 

seviye sürgün bağlama telleri üzerinden uç alma yapılmak yerine, bu teller üzerine uç alma 

yapılmaksızın uzunlamasına yatırılıp bağlandıklarından, her iki yılda da salkım üzerindeki tane sayısı 

GB uygulamasına kıyasla bir miktar daha düĢük olmuĢtur. Yani Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinde uç alma 

yapılması, tane tutum adedini bir miktar yükseltmiĢtir. 

Ortalama değerlerde en kalın salkım eni EB+TS+SS (10,81 cm) uygulamasından elde 

edilmiĢtir. Bu uygulamayı ikinci bir grup olarak sırasıyla EB (10,20 cm), NTB+YDKB (10,19 cm) ve 

NTB (GYSSB) (10,09 cm) uygulamaları takip etmiĢtir.  En ince salkımlar NTB+YDKA (9,37) cm 

uygulamasından alınmıĢtır. Ġkinci yılda (2013) salkım eninin önemli oranda yükseldiği uygulamalar 

EB, EB+TS, NTB (GYSSB), NTB+NDKA (Kontrol), NTB+YDKB, NTB+YDKA uygulamaları 

olurken, EB+TS+SS, GB ve GB+SUB uygulamalarında salkım eni önemli oranda değiĢmemiĢtir 

(Çizelge 3.). EB+TS uygulamasının salkım enini arttırdığına yönelik bulgularımız, Cardinal ve Uslu 

üzüm çeĢitlerinde elde edilmiĢ olan önceki araĢtırma bulgularıyla uyum içerisindedir (Dardeniz, 2014). 

Ortalama değerlerde salkım boyunu en fazla arttıran uygulamalar sırasıyla EB (16,86 cm), 

NTB+YDKA (16,85 cm) ve NTB+NDKA (Kontrol) (16,75 cm) uygulamaları olurken, en kısa boylu 

salkımlar  sırasıyla  GB+SUB  (15,28 cm) ve NTB (GYSSB)  (15,48 cm) uygulamalarından alınmıĢtır. 
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Çizelge 2. Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinde verim değerlerine ait bulgular* 

Uygulamalar 
Ortalama verim (g/omca) Salkım sayısı (adet/omca) Doğuş oranı (somak/sürgün) Tane sayısı (adet/salkım) 

2012 2013 Ort. 2012 2013 Ort. 2012 2013 Ort. 2012 2013 Ort. 

EB 4648Bab 7833Aa 6241a 18,0Abc 17,8Aa 17,9ab 1,41Aa 1,24Aab 1,33a 65,4Aa 73,5Abcd 69,4a 

EB+TS 2479Bf 7262Aab 4871cd 10,7Be 16,9Aab 13,8cd 0,94Bd 1,38Aa 1,17b 44,4Bd 85,8Aa 65,1ab 

EB+TS+SS 2279Bf 5663Abc 3971de 10,6Ae 12,0Ac 11,3d 0,92Ad 0,82Ad 0,87d 48,4Bcd 80,5Aab 64,4ab 

NTB (GYSSB) 5461Aa 5251Ac 5356bc 27,2Aa 12,0Bc 19,6a 1,50Aa 0,81Bd 1,16b 54,0Bbc 68,1Acd 61,1bc 

NTB+NDKA (K) 3883Bcd 5100Ac 4492cde 12,5Ade 12,0Ac 12,3d 1,17Abc 0,87Bcd 1,02bcd 65,7Aa 72,1Abcd 68,9a 

NTB+YDKB 2744Bef 8822Aa 5784ab 14,0Acde 17,4Aa 15,7bc 1,06Acd 1,12Ab 1,09bc 40,8 Bd 75,1Abc 58,0c 

NTB+YDKA 2711Bef 4463Ac 3587e 15,1Abcd 11,8Ac 13,5cd 1,17Abc 0,72Bd 0,94cd 48,7Bcd 63,9Ad 56,3c 

GB 4346Abc 5413Ac 4880bcd 18,4Ab 13,5Bbc 16,0bc 1,36Aab 0,85Bcd 1,11bc 58,5Bab 79,7Aab 69,1a 

GB+SUB 3488Bde 5968Abc 4729cd 16,4Abcd 15,7Aab 16,1bc 1,14Acd 1,07Abc 1,11b 54,5Bbc 75,3Abc 64,9ab 

LSD 788,60 1769,20 915,90 4,334 3,568 2,891 0,219 0,229 0,159 8,830 9,871 5,930 
EB: Erken budama, EB+TS: Erken budama+tane seyreltme, EB+TS+SS: Erken budama+tane seyreltme+somak seyreltme, NTB (GYSSB): Normal tarihte budama (Geçen yıl sekonder 

sürgünleri bırakma), NTB+NDKA (K): Normal tarihte budama+normal düzeyde koltuk alma (Kontrol), NTB+YDKB: Normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk bırakma, NTB+YDKA: 

Normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk alma, GB: Geç budama, GB+SUB: Geç budama+sürgünleri uzun bırakma. Ort.: Ortalama. *:0,05 düzeyinde önemli. Büyük harfler (A ve B) 

yılları, küçük harfler (a–e) uygulamaları karĢılaĢtırmaktadır. 

 

 

Çizelge 3.Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinde salkım ve taneye ait bulgular* 

Uygulamalar 
Salkım eni (cm) Salkım boyu (cm) Salkım sıklığı (1–9) Ortalama salkım ağırlığı (g) Tane ağırlığı (g) 

2012 2013 Ort. 2012 2013 Ort. 2012 2013 Ort. 2012 2013 Ort. 2012 2013 Ort. 

EB 9,77Bb   10,62Aabcd 10,20b 16,59Aab 17,14Aabc 16,86a 6,37Ba 6,80Aabc 6,59a 234,7Bab 402,5Ad 318,6bc 3,59Be  5,49Ab   4,54e 

EB+TS 8,71Bd   10,39Abcde 9,55cd 13,99Bd 17,65Aa 15,82bc 5,68Bcd   7,04Aa 6,36abc 205,2Bbcd 462,0Aab 333,6abc 4,64Ba 5,44Ab  5,04c 

EB+TS+SS 10,91Aa 10,72Aab 10,81a 15,34Bbc 17,41Aab 16,37ab 5,66Bcd   6,74Abc 6,20cd 211,2Babc 484,9Aa 348,0a 4,45Bab 6,15Aa  5,30ab 

NTB (GYSSB) 9,50Bbc 10,67Aabc 10,09b 17,55Aa 13,41Bd 15,48c 5,90Bbcd   7,06Aa 6,48ab 205,3Bbcd 432,5Abcd 318,9bc 3,84Bde 6,38Aa 5,12bc 

   NTB+NDKA(K) 9,32Bbcd 10,51Abcd 9,92bc 16,52Aab 16,98Aabc 16,75a 6,24Bab   6,56Acd 6,40abc 233,6Bab 450,9Aabc 342,2ab 3,58Be 6,29Aa 4,94cd 

NTB+YDKB 9,07Bcd 11,30Aa 10,19b 14,79Bcd 16,84Aabc 15,82bc 5,51Bd   7,08Aa 6,30bc 176,9Bd 493,5Aa 335,2abc 4,35Babc 6,57Aa 5,46a 

NTB+YDKA 8,78Bd 9,95Acde 9,37d 16,82Aa 16,88Aabc 16,85a 5,64Bcd   6,38Ad 6,01d 178,8Bcd 396,7Ad 287,8d 3,71Be 6,18Aa 4,95c 

GB 9,56Abc 9,86Ade 9,71bcd 15,06Acd 16,31Ac 15,68bc 6,17Bab   6,95Aab 6,56a 238,1Ba 406,0Acd 322,0abc 4,08Bcd 5,14Ab 4,61e 

GB+SUB 9,26Abcd 9,63Ae 9,45cd 14,11Bcd 16,45Abc 15,28c 6,06Babc   6,63Acd 6,35abc 233,3Bab 386,3Ad 309,8cd 4,26Bbc 5,10Ab 4,68de 

LSD 0,634 0,762 0,491 1,265 1,099 0,879 0,441 0,283 0,254 32,59 48,01 27,03 0,333 0,509 0,260 
EB: Erken budama, EB+TS: Erken budama+tane seyreltme, EB+TS+SS: Erken budama+tane seyreltme+somak seyreltme, NTB (GYSSB): Normal tarihte budama (Geçen yıl sekonder 

sürgünleri bırakma), NTB+NDKA (K): Normal tarihte budama+normal düzeyde koltuk alma (Kontrol), NTB+YDKB: Normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk bırakma, NTB+YDKA: 

Normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk alma, GB: Geç budama, GB+SUB: Geç budama+sürgünleri uzun bırakma. Ort.: Ortalama. *:0,05 düzeyinde önemli. Büyük harfler (A ve B) 

yılları, küçük harfler (a–e) uygulamaları karĢılaĢtırmaktadır. 
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Çizelge 4. Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinde üzüm olgunluğuna ait bulgular* 

Uygulamalar 
%SÇKM %Asitlik pH Olgunluk indisi (%SÇKM/%asit) 

2012 2013 Ort. 2012 2013 Ort. 2012 2013 Ort. 2012 2013 Ort. 

EB 12,75Ad 11,31Bd 12,03e 0,513Bab 0,626Ab 0,570bc 3,58Ade 3,52Ab 3,55d 24,15Ad 18,12Be 21,12d 

EB+TS 16,61Abc 11,76Bcd 14,19bc 0,437Bde 0,626Ab 0,532cde 3,72Abc 3,52Bb 3,63b 39,60Ab 19,13Bde 29,37ab 

EB+TS+SS 17,91Aa 13,00Bab 15,47a   0,490Babc 0,562Ab 0,526de 3,80Aab 3,60Ba 3,70a 36,10Abc 24,78Bab 30,44a 

NTB (GYSSB) 12,90Ad 13,54Aab 13,22d 0,528Ba 0,627Ab 0,579b 3,52Be 3,62Aa 3,57cd 24,95Ad 21,70Acd 23,33d 

NTB+NDKA (K) 13,59Ad 13,95Aa 13,77cd 0,515Bab 0,571Ab 0,543bcde 3,57Be 3,65Aa 3,61cd 26,94Ad 26,23Aa 26,59c 

NTB+YDKB 15,75Abc 13,54Bab 14,65ab   0,448Bcde 0,583Ab 0,516e 3,74Aab 3,67Ba 3,71a 35,14Abc 23,51Babc 29,33ab 

NTB+YDKA 15,45Abc 13,22Bab 14,34bc   0,481Bbcd 0,587Ab 0,534cde 3,66Acd 3,63Aa 3,65b 32,21Ac 22,74Bbc 27,48bc 

GB 13,30Ad 12,54Abc 12,92d 0,492Bab 0,753Aa 0,622a 3,55Ae 3,43Bc 3,49e 26,73Ad 16,62Be 21,68d 

GB+SUB 17,00Aab 13,41Bab 15,21a 0,411Be 0,711Aa 0,561bcd 3,81Aa 3,47Bbc 3,64b 45,15Aa 17,62Be 31,38a 

LSD 1,260 1,120 0,866 0,042 0,065 0,039 0,079 0,067 0,053 4,676 2,990 2.638 
EB: Erken budama, EB+TS: Erken budama+tane seyreltme, EB+TS+SS: Erken budama+tane seyreltme+somak seyreltme, NTB (GYSSB): Normal tarihte budama (Geçen yıl sekonder 

sürgünleri bırakma), NTB+NDKA (K): Normal tarihte budama+normal düzeyde koltuk alma (Kontrol), NTB+YDKB: Normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk bırakma, NTB+YDKA: 

Normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk alma, GB: Geç budama, GB+SUB: Geç budama+sürgünleri uzun bırakma. Ort.: Ortalama. *:0,05 düzeyinde önemli. Büyük harfler (A ve B) 

yılları, küçük harfler (a–e) uygulamaları karĢılaĢtırmaktadır. 

 

 

 

   
ġekil 1. Budama tarihlerine göre ortalama sürgün uzunluklarının 10 günlük periyotlardaki değiĢimi (2012, 2013 ve ortalama veriler). 
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EB+TS, EB+TS+SS, NTB+YDKB ve GB+SUB uygulamaları ikinci yılda (2013) salkım boyunu 

arttıran uygulamalar olurken, NTB (GYSSB) uygulamasında ikinci yıl (2013) salkım boyu azalmıĢ, 

diğer uygulamalar ise salkım boyunu etkilememiĢtir (Çizelge 3.). En sık salkımlar, ortalama 

değerlerde sırasıyla EB (6,59), GB (6,56) ve NTB (GYSSB) (6,48) uygulamalarından elde edilirken, 

en gevĢek salkımların elde edildiği uygulamalar NTB+YDKA (6,01) ve EB+TS+SS (6,20) olmuĢtur. 

Ġkinci yıl (2013), bütün uygulamalarda salkım sıklığı artıĢ göstermiĢtir (Çizelge 3.). 

Ortalama değerlerde en ağır salkımlar sırasıyla EB+TS+SS (348,0 g), NTB+NDKA (Kontrol) 

(342,2 g), NTB+YDKB (335,2 g), EB+TS (333,6 g) ve GB (322,0 g) uygulamalarından alınırken, en 

hafif salkımlar sırasıyla NTB+YDKA (287,8 g) uygulamasından elde edilmiĢtir. Ġkinci yıl (2013), 

bütün uygulamalarda ortalama salkım ağırlığı 2012 yılına kıyasla artıĢ göstermiĢtir (Çizelge 3.). 

EB+TS+SS uygulamasının ortalama salkım ağırlığını yükselttiği yönündeki bulgularımız, önceki 

araĢtırma sonuçlarıyla uyum içerisindedir (Ilgın, 1997; Dardeniz ve Kısmalı, 2002). 

Tane ağırlığı yönünden, ortalama sonuçlarda en ağır taneler sırasıyla NTB+YDKB (5,46 g) ve 

EB+TS+SS (5,30 g) uygulamalarından elde edilirken, en hafif taneler sırasıyla EB (4,54 g), GB (4,61 

g) ve GB+SUB (4,68 g) uygulamalarından alınmıĢtır. Ġkinci yıl (2013), bütün uygulamalarda tane 

ağırlığı artıĢ göstermiĢtir (Çizelge 3.). EB+TS+SS uygulamasının tane ağırlığını arttırdığına yönelik 

bulgularımız, Amasya ve Cardinal üzüm çeĢitleri ile Cardinal ve Uslu üzüm çeĢitlerinden elde edilmiĢ 

olan önceki araĢtırma bulgularıyla uyum içerisindedir (Dardeniz, 2001, Dardeniz ve Kısmalı, 2002; 

Dardeniz, 2014). Önceki bir araĢtırmada, incelenen 6 farklı sofralık üzüm çeĢidinde tane ağırlığının 

YDKA, NDKA ve YDKB uygulamalarından önemli seviyede etkilendiği, özellikle YDKA 

uygulaması tane ağırlığını azaltırken, YDKB uygulamasının çoğu üzüm çeĢidinde tane ağırlığını 

arttırdığı belirlenmiĢtir (Türker ve Dardeniz, 2014). Bu yönde elde ettiğimiz bulgular, sözkonusu 

araĢtırmanın bulgularıyla uyum içerisindedir. EB ve GB uygulamalarında ise tane sayısı ile salkım 

sıklığı değerlerinin yüksek olması neticesinde tane ağırlığının azaldığı düĢünülmektedir. 

Ortalama değerlerde Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinin %SÇKM miktarı uygulamalar bazında 

%12,03 ile %15,47 arasında değiĢim göstermiĢtir. Ortalama değerlerde %SÇKM‟nin en yüksek olduğu 

uygulamalar sırasıyla EB+TS+SS (%15,47), GB+SUB (%15,21) ve NTB+YDKB (%14,65) 

uygulamaları olmuĢtur. Ortalama değerlerde %SÇKM‟nin en düĢük olduğu uygulamalar ise sırasıyla 

EB (%12,03), GB (%12,92) ve NTB (GYSSB) (%13,22) uygulamalarıdır. NTB (GYSSB), 

NTB+NDKA (Kontrol) ve GB uygulamalarında %SÇKM değiĢmezken, ikinci yıl (2013), diğer bütün 

uygulamalarda %SÇKM azalma kaydetmiĢtir (Çizelge 4.). 

Ortalama değerlerde %asitlik miktarının en düĢük bulunduğu uygulamalar sırasıyla 

NTB+YDKB (%0,516), EB+TS+SS (%0,526), EB+TS (%0,532) ve NTB+YDKA (%0,534) 

uygulamaları olurken, ortalama değerlerde %asitliğin en yüksek olduğu uygulama GB (%0,622) 

uygulaması olmuĢtur. Ġkinci yıl (2013), bütün uygulamalarda %asitlik yükselme kaydetmiĢtir (Çizelge 

4.). %asitliğin ikinci yıl (2013) bütün uygulamalarda yükselme kaydetmesinin, NTB (GYSSB) ve GB 

uygulamalarının dıĢındaki bütün uygulamalarda ikinci yıl (2013) görülen ortalama verim artıĢından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

pH miktarının ortalama değerlerde en yüksek seyrettiği uygulamalar sırasıyla NTB+YDKB 

(3,71) ve EB+TS+SS (3,70) uygulamaları olmuĢtur. Ortalama değerlerde en düĢük pH miktarını veren 

uygulamalar ise sırasıyla GB (3,49) ve EB (3,55) uygulamalarıdır. Ġkinci yıl (2013) EB+TS, 

EB+TS+SS, NTB+YDKB, GB ve GB+SUB uygulamalarında pH miktarı azalırken, NTB (GYSSB) ve 

NTB+NDKA (Kontrol) uygulamalarında pH miktarı artmıĢ, EB ve NTB+YDKA uygulamalarında ise 

herhangi bir değiĢim olmamıĢtır (Çizelge 4.). 

Olgunluk indisi olarak,ortalama değerlerde en yüksek düzeyde olgunlaĢma sağlayan 

uygulamalar sırasıyla GB+SUB (31,38), EB+TS+SS (30,44), EB+TS (29,37) ve NTB+YDKB (29,33) 

uygulamalarıdır. Ortalama değerlerde en düĢük olgunluk indisi değerlerini ise sırasıyla EB (21,12), 

GB (21,68) ve NTB (GYSSB) (23,33) uygulamaları vermiĢtir. Olgunluk indisinin ikinci yıl (2013) 

değiĢim göstermediği uygulamalar NTB (GYSSB) ve NTB+NDKA (Kontrol) olurken, diğer bütün 

uygulamalarda ikinci yıl (2013) olgunluk indisi değerleri düĢüĢ göstermiĢtir (Çizelge 4.). 

EB uygulamasında erkencilik beklenirken olgunluk indisinin çok düĢük seyretmesi, bu 

uygulamanın en yüksek ortalama verim alınan uygulama olması nedeniyle üzüm olgunluğunu 

geciktirmesine bağlanmıĢtır. EB+TS+SS ve EB+TS uygulamalarında, omcalar üzerinden fazla ürün 

yükünün somak ve tane seyreltmeler neticesinde azaltılmasından dolayı, üzüm olgunluğu beklenen 

Ģekilde yüksek olmuĢtur. Ancak ikinci yıl (2013) ortalama verim değerlerinin çok yükselmesi, 
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olgunluk indisini geriletmiĢtir. Omcalar üzerindeki fazla ürün yükünün somak ve tane seyreltme 

uygulamaları ile azaltılması sonucunda üzüm olgunluğunun hızlandığı yönündeki bulgularımız, önceki 

araĢtırma bulgularını destekler niteliktedir (Dardeniz, 2001; Dardeniz ve Kısmalı, 2002; Akın, 2011a; 

Akın, 2011b; Dardeniz, 2014). NTB (GYSSB) uygulamasında, ortalama verim ile üzüm olgunluğu 

parametreleri yıllar arasında pek fazla değiĢim göstermemiĢtir. NTB+NDKA (Kontrol) 

uygulamasında, ikinci yıl (2013) ortalama verim bir miktar artmasına karĢın, olgunluk indisi değerinde 

önemli bir farklılık tespit edilememiĢtir. NTB+YDKB uygulamasında ikinci yıl (2013) olgunluk indisi 

değerinin azalması, bu uygulamanın üzüm verimini en çok arttıran uygulama olmasından 

kaynaklanmıĢtır. NTB+YDKA uygulaması en düĢük ortalama verimi verdiğinden, olgunluk indisi 

değerleri de diğer uygulamalar içerisinde nispeten yüksek seyretmiĢtir. Önceki çalıĢmalarda, 

koltukların omcalar üzerinden alınmadan bırakıldığı uygulamaya (YDKB) kıyasla, omcalar üzerindeki 

bütün koltuk sürgünlerinin en dipten alınması (YDKA), incelenen bazı üzüm çeĢitlerinde üzüm 

verimini, bazı üzüm çeĢitlerinde olgunluk indisini, bazı üzüm çeĢitlerinde ise ikisini birden azaltmıĢtır 

(Türker ve Dardeniz, 2014). Elde edilen bu yöndeki bulgularımız, önceki araĢtırma bulgularıyla 

paralel yöndedir. GB uygulamasında uyanma ve yazlık sürgünlerin geliĢimi, hem NTB+NDKA 

(Kontrol) hem de erken budama uygulamalarına (EB, EB+TS ve EB+TS+SS) kıyasla oldukça 

gecikmiĢtir. Bu nedenle, bu uygulamadan orta düzeyde bir ortalama verim elde edilirken, en düĢük 

olgunluk indisi değerlerinden biri alınmıĢtır. GB+SUB uygulamasında da geç tarihte yapılan kıĢ 

budaması sonucunda uyanma ve yazlık sürgünlerin geliĢimi gerilemiĢ ancak, ikinci seviye sürgün 

bağlama telleri üzerinden uç alma yapmak yerine, yazlık sürgünlerin bu teller üzerine uç alma 

yapılmaksızın uzunlamasına yatırılıp bağlanmalarıyla meydana gelen yaprak alanı ve omca potansiyeli 

artıĢı neticesinde, yine orta düzeyde bir ortalama verimin yanısıra, en yüksek olgunluk indisi değeri 

(31,38) elde edilmiĢtir. Yazlık sürgünlerin ikinci seviye sürgün bağlama telleri üzerine uç alma 

yapılmaksızın uzunlamasına yatırılıp bağlanmaları sonucunda üzüm olgunluğunda artıĢ meydana 

geldiği yönündeki bulgularımız, önceki araĢtırma bulgularıyla uyum içerisindedir (Kısmalı ve 

Dardeniz, 2002). 

ġekil 1.‟de, 2012, 2013 yılları ile ortalama değerlere (2012–2013) ait budama tarihlerine göre 

ortalama sürgün uzunluklarının 10 günlük periyotlardaki değiĢimi görülmektedir. Ortalama sürgün 

uzunluğu ölçümleri Ģeritmetre yardımıyla toplam 4 kez gerçekleĢtirilmiĢtir. 1. ölçümün ortalama 

değerlerinde EB uygulamasının ortalama sürgün uzunluğu 12,65 cm olarak saptanırken, bu ortalama 

değerler NTB uygulamasında 9,06 cm ve GB uygulamasında 3,79 cm‟dir. 2. ölçümün ortalama 

değerlerinde EB uygulamasının ortalama sürgün uzunluğu 36,26 cm olarak belirlenirken, bu ortalama 

değerler NTB uygulamasında 31,38 cm ve GB uygulamasında 15,80 cm olarak saptanmıĢtır.              

3. ölçümün ortalama değerlerinde EB uygulamasının ortalama sürgün uzunluğu 64,40 cm olarak tespit 

edilirken, ortalama sürgün uzunluğu NTB uygulamasında 57,62 cm ve GB uygulamasında 38,95 cm 

olmuĢtur. 4. ölçümün ortalama değerlerinde EB uygulamasının ortalama sürgün uzunluğu 90,79 cm 

olarak belirlenmiĢ, bu ortalama değerler NTB uygulamasında 80,73 cm ve GB uygulamasında 63,51 

cm olarak tespit edilmiĢtir. Ġki yıl boyunca 10 günlük periyotlarda izlenen ortalama sürgün uzunlukları 

sonuçlarına göre; EB uygulamasındaki omcalar NTB uygulamasındaki omcalara kıyasla daha erken 

uyandıklarından, aynı dönemde daha uzun yazlık sürgünlere sahip olmuĢlardır. GB uygulamasındaki 

omcalar ise NTB uygulamasındaki omcalara kıyasla daha geç uyandıklarından, omcaların aynı 

dönemdeki ortalama yaz sürgünü uzunlukları NTB‟ya kıyasla daha kısa kalmıĢtır (ġekil 1.). 

 

Sonuç ve Öneriler 

Ortalama değerlerde en yüksek ortalama verim sırasıyla EB, NTB+YDKB, NTB (GYSSB) ve 

GB uygulamalarından alınmıĢ, ikinci yılda en ciddi ortalama verim artıĢlarını sırasıyla NTB+YDKB, 

EB+TS, EB+TS+SS, EB ve GB+SUB uygulamaları vermiĢtir. NTB+YDKB uygulamasında yaprak 

alanı ve omca kapasitesinin artıĢıyla birlikte, özellikle ikinci yıl (2013) ortalama verim çok 

yükselmiĢtir. Omca üzerindeki yükün EB+TS+SS ve EB+TS gibi tane ve somak seyreltme 

uygulamalarıyla uzaklaĢtırılması, özellikle ikinci yıl (2013) önemli düzeyde verim artıĢı meydana 

getirmiĢtir. Ortalama değerlerde, GB ile GB+SUB uygulamalarından birbirine çok yakın ancak, EB 

uygulamasına kıyasla daha düĢük bir ortalama verim elde edilmiĢtir. GB+SUB uygulamasında ikinci 

yıl (2013) görülen önemli düzeydeki verim artıĢı, uygulamanın yaprak alanı ile omca kapasitesini 

arttırarak ortalama verime olumlu yönde etki ettiğini göstermektedir. Ortalama değerlerde, tane 

sayıları uygulamalar bazında %56,3 ile %69,4 arasında değiĢim göstermiĢ, en yüksek tane sayısı 
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sırasıyla EB, GB, NTB+NDKA (Kontrol), EB+TS, GB+SUB ve EB+TS+SS uygulamalarından elde 

edilmiĢtir. GB+SUB uygulamasında, yazlık sürgünler ikinci seviye sürgün bağlama telleri üzerine uç 

alma yapılmaksızın uzunlamasına yatırılıp bağlandıklarından, her iki yılda da salkım üzerindeki tane 

sayısı GB uygulamasına kıyasla bir miktar düĢük kalmıĢtır. Ortalama değerlerde en kalın salkım eni 

EB+TS+SS uygulamasından elde edilmiĢ, bu uygulamayı ikinci bir grup olarak sırasıyla EB, 

NTB+YDKB ve NTB (GYSSB) uygulamaları takip etmiĢtir. En sık salkımlar, ortalama değerlerde 

sırasıyla EB, GB ve NTB (GYSSB) uygulamalarından elde edilmiĢtir. Ortalama sonuçlarda en ağır 

taneleri sırasıyla NTB+YDKB ve EB+TS+SS uygulamaları verirken, en hafif taneler sırasıyla EB, GB 

ve GB+SUB uygulamalarından alınmıĢtır. 

Ortalama değerlerde %SÇKM‟nin en yüksek olduğu uygulamalar, sırasıyla EB+TS+SS, 

GB+SUB ve NTB+YDKB uygulamaları olmuĢ, en düĢük %SÇKM ise sırasıyla EB, GB ve NTB 

(GYSSB) uygulamalarından elde edilmiĢtir. Ortalama değerlerde en yüksek olgunluk indisi değerlerini 

sırasıyla GB+SUB, EB+TS+SS, EB+TS ve NTB+YDKB uygulamaları vermiĢ, en düĢük olgunluk 

indisi değerleri ise sırasıyla EB, GB ve NTB (GYSSB) uygulamalarından alınmıĢtır. EB 

uygulamasında erkencilik beklenirken olgunluk indisinin çok düĢük seyretmesi, bu uygulamanın en 

yüksek ortalama verim alınan uygulama olması nedeniyle üzüm olgunluğunu geciktirmesine 

bağlanmıĢtır. EB+TS+SS ve EB+TS uygulamalarında, omcalar üzerindeki fazla ürün yükünün somak 

ve tane seyreltmeler ile azaltılması nedeniyle üzüm olgunluğu beklenen Ģekilde yüksek olmuĢtur. 

NTB+YDKB uygulamasında ikinci yıl olgunluk indisi değerinin azalması, bu uygulamanın üzüm 

verimini en çok arttıran uygulama olmasından kaynaklanmıĢtır. NTB+YDKA uygulaması en düĢük 

ortalama verimi verdiğinden, olgunluk indisi değerleri de diğer uygulamalar içerisinde nispeten 

yüksek seyretmiĢtir. NTB+YDKA uygulaması, omca kapasitesini azaltarak bir çok parametreyi 

olumsuz etkilediğinden tavsiye edilmemiĢ, NTB+YDKB uygulaması ise ilaçlama programının iyi 

düzenlenmesi halinde yüksek verimli, kaliteli ve daha erkenci üzüm üretimine katkı sağlaması yönüyle 

NTB+NDKA (K) uygulamasına kıyasla daha olumlu bulunmuĢtur. GB uygulamasında uyanma ve 

yazlık sürgünlerin geliĢimi, hem NTB+NDKA (Kontrol) hem de erken budama uygulamalarına (EB, 

EB+TS ve EB+TS+SS) kıyasla oldukça gecikmiĢ, orta düzeyde bir ortalama verim elde edilirken, en 

düĢük olgunluk indisi değerlerinden biri alınmıĢtır. GB+SUB uygulamasında ise geç tarihte yapılan 

kıĢ budaması sonucunda uyanma ve yazlık sürgünlerin geliĢimi yine gerilemiĢ ancak, yazlık 

sürgünlerin ikinci seviye sürgün bağlama telleri üzerine uç alma yapılmaksızın uzunlamasına yatırılıp 

bağlanmalarıyla meydana gelen yaprak alanı ve omca potansiyeli artıĢı neticesinde, yine orta düzeyde 

bir ortalama verimin yanısıra, en yüksek olgunluk indisi değeri elde edilmiĢtir. 

Sonuçlar birarada değerlendirildiğinde, ilkbahar geç donlarının hâkim olmadığı yörelerimizde 

EB+TS ve EB+TS+SS gibi seyreltme uygulamaları, erkencilik ve üzümde kalite sağlanması yönüyle 

tavsiye edilebilir bulunmuĢtur. NTB+YDKB uygulamasında, yaprak alanı ve omca potansiyeli artıĢı 

neticesinde, hem ortalama verim hem de üzüm kalitesi ve olgunluğunda meydana gelen artıĢlar 

oldukça tatminkâr olmuĢtur. GB+SUB uygulamasında, yine yaprak alanı ve omca potansiyeli artıĢıyla 

üzüm olgunlaĢması oldukça hızlanmıĢtır. Sofralık üzüm üretiminde erkenci ve kaliteli üzüm elde 

edilmesi amaçlandığında; erken budamalarla uyanmanın erkene çekilmesinin yanında, somak–salkım 

ve tane seyreltmelerle ürün yükünün azaltılmasından ve bununla kombineli olarak koltuk alma 

iĢlemlerinin sınırlandırılarak mevcut yazlık sürgünlerin ikinci seviye sürgün bağlama telleri üzerine 

uzunlamasına yatırılıp bağlanmasından olumlu sonuçlar alınacağı düĢünülmektedir. 
 

Not: Bu araĢtırma makalesi, Zir. Yük. Müh. Emir Sezen‟in „Yüksek Lisans‟ tez çalıĢmasının bir kısmından 

derlenerek hazırlanmıĢtır. 
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Öz 

Bu araĢtırma, farklı sulama suyu düzeylerinin ısıtmasız cam serada kıĢ döneminde yetiĢtirilen kıvırcık 

marulun (Lactuca sativa var. campania) verim ve bitki geliĢimi üzerine etkilerini araĢtırmak amacıyla Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos YerleĢkesinde 2011–2012 yıllarında yürütülmüĢtür. AraĢtırma, tesadüf 

parselleri deneme desenine göre kurulmuĢ ve A sınıfı buharlaĢma kabından meydana gelen buharlaĢma miktarına 

göre sulamalar yapılmıĢtır. Bitki–kap katsayıları (Kcp) 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 ve 1,25 alınarak sulama konuları 

I1,25, I1,0, I0,75, I0,50, I0,25 Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. KıĢ dönemi süresince iki bitkisel üretim 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci üretim döneminde 15–75 mm ve ikinci üretim döneminde 9–45 mm arasında değiĢen 

sulama suyu deneme parsellerine uygulanmıĢtır. GerçekleĢen bitki su tüketimleri dönemler arasında sırasıyla    

88–115 ve 56–79 mm tespit edilmiĢtir. Her iki üretim döneminin sonunda deneme konularından elde edilen 

toplam verim değerleri 2,239–3,742 kg/da arasında farklılık göstermiĢtir. En yüksek verim değerleri, en fazla 

sulama suyunun uygulandığı deneme konusunda, üretim dönemlerine göre sırasıyla 1,544 ve 2,198 kg/da 

bulunmuĢtur. Ġkinci üretim döneminde, tüm deneme konularında verimlerin arttığı görülmektedir. Sulama 

suyunun artıĢı ile birlikte marulların tek meyve ağırlığının, yaprak alanlarının, taç geniĢliklerinin ve boylarının 

arttığı tespit edilmiĢtir. Bu araĢtırma, Çanakkale‟de serada yetiĢtirilen marul için sulama programının 

oluĢturulmasında A sınıfı buharlaĢma kaplarının kullanılabileceği göstermektedir ve kap katsayısı olarak 

1.25‟nin kullanılması önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Marul, Damla sulama, Bitki su tüketimi, Class–A pan, Çanakkale, Sera. 

 

Abstract 

The Effects of Different Irrigation Levels on the Yield and Physical Properties of 

Lettuce Cultivars (Lactuca sativa var.campania) 
This study was carried out to investigate the effects of different water levels on the yield and physical 

properties of Lettuce cultivars (Lactuca Sativa var.campania), grown in unheated greenhouse at the research 

center of Canakkale Onsekiz Mart University in 2011and 2012, in Turkey. The research was designed to 

randomised coplete block design. The amount of irrigation water was determined through measuring evaporation 

from Class–A pan and Crop–pan coefficients (Kcp) were 0.25, 0.50, 0.75, 1.0 and 1.25.Therefore,  the level of 

irrigation water in treatments was arranged according to the coefficients of Kcp, as follows; 25% (I0.25), 50% 

(I0.50) , 75% (I0.75) , 100% (I1.00) , 125% (I1.25) . Two crop production was carried out during winter time. In 

first growing period, the amount of irrigation water applied changed from 15 mm to 75 mm and in the second 

production period, it was from 9 to 45 mm, and in the first and second growing period, evapotranspiration was  

between 88 mm and 115 mm and from 56  to 79 mm, respectively.  The increment of the amount of irrigation 

water has the positive effect on the yield, and it  fluctuated the yield, in turn, between 2239 and 3742 kg/da –1 in 

two growing periods. In both growing periods, the highest irrigation water in teratments of  I1.00 and I1.25 

increased the yield of lettuce  and also leaf area was within the highest rank group as an a in these treatments, 

and other treatments (I0.25, I0.50 and I0.75) took place in second group as b. Among groups, while having  

significant differences in canopy diameter there was no differences in canopy height. Class–A pan can be used in 

irrigation water management successfully and to use 1.25 for Kcp for lettuce in an unheated greenhouse gives 

the highest yield. Hence, this result can be considered as a strategy for water management in lettuce grown in an 

unheated greenhouse.   

Keywords: Lettuce, Drip irrigation, Evapotransporation, Class A pan, Çanakkale, Greenhouse. 

 

Giriş 

Örtü altı bitkisel üretimi ilk tesis masraflarının yüksek olmasına karĢın, piyasaya erken ürün 

sunma, ürün kalitesinin yüksek olması ve birim alandan daha fazla pazarlanabilir ürün elde edilmesi 

sayesinde ekonomik getirisi yüksek bir tarımsal üretim Ģeklidir. 2014 yılında ülkemizde 628.836 da 

alanda örtü altı sebze yetiĢtiriciliği yapılmıĢ ve 6.224.383 ton verim elde edilmiĢtir (TÜĠK, 2015). 
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Üretimi en çok yapılan sebze, toplam üretimin %53‟ünü oluĢturan domatestir. Aynı üretim yılı 

içerisinde örtü altı kıvırcık marul üretimi toplam alanın %4‟ünde yapılmıĢtır (TÜĠK, 2015).  

Marul, dünya genelinde üretimi yaygın olarak yapılan ve salata malzemesi olarak tüketimi 

gerçekleĢtirilen, ekonomik değeri yüksek bir sebzedir. Üretimi tüm yıl içerisinde yapılabildiği için, 

farklı sebzeler ile kolaylıkla münavebeye girebilmektedir. Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerine göre 

2014 yılında Çanakkale ilinde toplam 132 da kapalı alanda 494 ton kıvırcık marul üretimi yapılmıĢtır. 

Aynı yıl Türkiye genelinde ise 24.984 da kapalı alanda 62.125 ton kıvırcık marul yetiĢtirilmiĢtir 

(TÜĠK, 2015).  

Örtü altı bitkisel üretiminde, doğal yağıĢlardan faydalanılamaması sulamayı zorunlu 

kılmaktadır. Sulama suyu tasarrufu, iĢçilik kolaylığı, gübrelemenin damlatıcılarla yapılabilmesi, suyun 

kontrollü verilmesi gibi nedenler damla sulamanın örtü altı yetiĢtiriciliğinde kullanıĢlı bir yöntem 

olmasını sağlamaktadır. Sera toprağının korunumu için sulama ve gübrelemenin kontrollü yapılması 

gerekmektedir. Marul için literatürde gübreleme ve bitki koruma konularında bir çok araĢtırma 

bulunmaktadır, ancak sulama konusunda yapılmıĢ araĢtırma sayısı oldukça azdır ve ağırlıkla baĢ salata 

üzerinedir. ÖneĢ ve ark. (1995), Yazgan ve ark. (2006), Acar ve ark. (2008), Bozkurt ve ark. (2009) ve 

Çebi ve ark. (2014) yaptıkları araĢtırmalarında değiĢik kap katsayıları kullanarak seralarda baĢ 

salatanın sulama programının A sınıfı buharlaĢma kapları yardımıyla oluĢturulabileceğini 

göstermiĢlerdir.  

Bu araĢtırmada, A sınıfı buharlaĢma kabından faydalanılarak oluĢturulan farklı sulama suyu 

düzeylerinin örtü altında yetiĢtirilen kıvırcık marulun verimi ve bitki geliĢimine olan etkilerini 

araĢtırmak amacıyla 2011–2012 yıllarında iki üretim döneminde yürütülmüĢtür.  

 

Materyal ve Yöntem 

AraĢtırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos YerleĢkesinde bulunan ısıtmasız 

cam serada 2011–2012 yılında yürütülmüĢtür. AraĢtırmanın yürütüldüğü sera 40° 4.43' kuzey enlemi 

ve 28° 21.83' doğu boylamında bulunmaktadır. Çanakkale bulunduğu konum nedeni ile Akdeniz ile 

Karadeniz arasında geçiĢ iklimi özelliklerine sahiptir. Genel olarak ılıman bir iklime sahip olmasına 

karĢın, Kasım–Mart ayları arasında hava sıcaklığının eksi derecelere düĢmesi ile don olaylarına 

rastlanmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü‟ne ait Çanakkale Ġstasyonu‟nun 1971–2013 dönemi 

yıllık yağıĢ toplamlarına göre yıllık ortalama yağıĢ değeri 592 mm‟dir.  

AraĢtırma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Sıra 

arası 50 cm ve sıra üzeri 33 cm olacak Ģekilde her bir tekerrüre 25 adet fide dikilmiĢtir. Kullanılan 

kıvırcık marul çeĢidi Campania (Lactuca Sativa var.campania)‟dır. Birinci üretim döneminde fideler 

14.10.2011 tarihinde dikilmiĢ ve 09.12.2011 tarihinde hasat edilmiĢtir. Ġkinci üretim döneminde ise bu 

tarihler sırasıyla 16.12.2011 ve 05.03.2012‟dir 

Sera toprağının sulama açısından önemli bazı fiziksel özellikleri 0–60 cm toprak profili için 

Çizelge 1.‟de verilmiĢtir. Marul yüzlek köklü bir sebzedir ve maksimum kök derinliği 0,3– 0,5 m 

arasında değiĢmektedir (Allen ve ark., 2006). Escarabajal–Henarejos ve ark. (2015), araĢtırmalarında 

marul köklerinin bahar dönemi yetiĢtiriciliğinde 20,2 cm‟ye ve güz döneminde ise 28,5 cm‟ye indiğini 

belirtmiĢtir. Bu nedenle 60 cm toprak profilinin özellikleri araĢtırmanın amacı için yeterlidir.  

 
Çizelge 1. Sera toprağının bazı fiziksel özellikleri  

Toprak 

derinliği 

Tarla 

kapasitesi (%) 

Solma noktası 

(%) 

Hacim ağırlık 

(g/cm
3
) 

Tekstür 
Yarayışlı nem 

(mm) 

0–30 31 16 1,25 Killi–tın 56 

30–60 32 16 1,29 Killi–tın 64 

 

 Denemenin birinci üretim döneminde dekara toplamda 43 kg gelecek kadar N18P18K18 3 farklı 

zamanda verilmiĢtir. Ġkinci üretim döneminde ise aynı gübreden 33 kg/da iki farklı dönemde 

verilmiĢtir. 

Sulama uygulamaları bir haftalık aralıklarla A sınıfı buharlaĢma kabından ölçülen buharlaĢma 

miktarına göre damla sulama yöntemi ile yapılmıĢtır. Sulama suyu miktarı Kanber (1984)‟in vermiĢ 

olduğu eĢitlik ile hesaplanmıĢtır.  
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I = A . Ep . Kp. P 

EĢitlikte; “I” uygulanacak sulama suyu miktarı (L), “A” parsel alanı (m
2
), “Ep” kaptan 

ölçülen  buharlaĢma (mm), “P” ıslatılan alan oranı (%)‟dir ve “Kcp” bitki ve kap sayısı 1,0, 0,75, 

0,50, 0,25 olarak alınmıĢtır. Sulama konuları  A sınıfı buharlaĢma kabından ölçülen suyun %125‟i 

(I1,25), tamamı (I1,00), %75‟i (I0,75), %50‟si (I0,50) ve %25‟inin (I0,25) verildiği 5 sulama konusu olacak 

Ģekilde oluĢturmuĢtur. Bitki su tüketiminin hesaplanmasında Heerman (1985)‟ın verdiği eĢitlik 

kullanılmıĢtır. 

               ET = R + I – D ± ΔS 

EĢitlikte; “ET” bitki su tüketimi (mm), “R” yağıĢ (mm), “I” sulama suyu (mm)“D” drenaj 

(mm), “ΔS” toprak nem değiĢimi (mm)‟dir. Verilen sulama suyu miktarı toprak nemini tarla 

kapasitesi değerinin üzerine çıkartmadığı için formülde yer alan drenaj suyu göz ardı edilmiĢtir. 

Sulamalar sonrası marulun etkili kök derinliğinin (yaklaĢık 30 cm) altından alınan toprak örnekleri, 

toprak neminin tarla kapasitesi değerlerinin üzerine çıkmadığını göstermiĢtir.  

Bitki üretim dönemleri süresince sera içi sıcaklığı ve oransal nem değerleri yerden 1,5 m. 

yüksekliğe yerleĢtirilen HOBO U12 aleti ile saatlik olarak ölçülmüĢ ve elde edilen değerler aletin 

hafızasına kaydedilmiĢtir.  

Hasat edilen deneme konularına ait tekerrürlerden rastgele seçilen 5 adet bitkinin tek meyve 

ağırlığı 0,01 g hassasiyetli terazi ile, bitki boyu, bitki çapı dijital kumpas ile ve yaprak alanı CI–202 

(CID, inc.) portatif yaprak alan ölçer ile cm
2
 olarak ölçülmüĢtür. AraĢtırma verilerinin istatistik 

analizleri SPSS  16,0 paket programı ile yapılmıĢtır. Deneme konularının karĢılaĢtırılmasında Duncan 

Testi kullanılmıĢtır. 

 
Bulgular ve Tartışma 

Sulama suyu, ET ve verim 

Sulama konularına uygulanan sulama suyu miktarları (I), bitki su tüketimi (ET) ve verim 

değerleri üretim dönemlerine (ÜD) göre ve her iki üretim döneminin toplamı Ģeklinde Çizelge 2.‟de 

verilmiĢtir.  

 

Çizelge 2. Sulama konularının verim, ET ve sulama suyu miktarı değerleri  

Sulama 

konusu 

I (mm) ET (mm) Verim (kg/da) 

I. ÜD II.ÜD Toplam I.ÜD II.ÜD Toplam I.ÜD II.ÜD Toplam 

I1,25 75 45 120 115 79 194 1544
a 

2198
a 

3742
a 

I1,00 60 36 96 101 80 181 1438
a 

2037
a 

3475
a 

I0,75 45 27 72 97 69 166 1205
b 

1667
b 

2872
b 

I0,50 30 18 48 95 54 149 1185
b 

1335
c 

2520
c 

I0,25 15 9 24 88 56 144 1058
b 

1181
c 

2239
c 

 

Birinci ve ikinci üretim dönemlerinde uygulanan 15–75 ve 9–45 mm sulama suyuna karĢın 

bitki su tüketimi değerleri 88–115 ve 56–79 mm arasında değiĢmiĢtir. Her iki üretim dönemi süresince 

I0.25 konusuna toplamda 24 mm sulama suyu verilmesine karĢın toplam ET 144 mm‟dir. Fide dikimleri 

öncesinde, tüm deneme konusu topraklarının nem içeriklerinin tarla kapasitesine çıkartılması ve 

bitkilerin belli bir dayanım kazanmaları ana kadar tam sulama uygulanması, özellikle sulama suyunun 

kısıtlı uygulandığı konular da  ET değerinin yüksek olmasına neden olmuĢtur.   

Hasatlar birinci üretim döneminde dikimden 57 gün ve ikinci üretim döneminde 81 gün sonra 

yapılmıĢtır. Sulama konularından elde edilen verim değerleri her iki dönemin sonunda toplamda         

2.239–3.742 kg/da arasında elde edilmiĢtir. Sulama suyunun artmasına paralel olarak verim 

değerlerinde bir artıĢ görülmektedir. Çebi ve ark. (2014), Kırklareli‟nde kıvırcık baĢ marul ile 

yürüttükleri araĢtırmalarında kap katsayısı için 0,75, 1,00, 1,25 ve 1,50 çarpanını kullanmıĢlardır. Bitki 

su tüketimi konulara göre 73–119 mm arasında değiĢmiĢtir. Deneme konularının verim değerleri 

6.552–7.600 kg/da arasında bulmuĢlardır. Benzer Ģekilde, buharlaĢma kap katsayının 1,25 alınmasını 

önermiĢlerdir.           

Her iki üretim döneminde de I1.25 ve I1.00 sulama konularının verim değerlerinin istatistiksel 

olarak aynı grupta yer aldığı görülmektedir (Çizelge 2.). I0,75, I0,50 ve I0,25 sulama konuları birinci üretim 

döneminde aynı grup altındadır. Ancak, ikinci üretim döneminde ise I0.75 sulama konusu I0,50 ve I0,25 

sulama konularından ayrılarak tek baĢına bir grup oluĢturmuĢtur. I0,75 konusunun, sulama gruplarının 
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verim değerleri arasındaki farklılığın baĢlangıç noktası olduğu görülmektedir. Bozkurt ve ark. (2009), 

serada yürüttükleri araĢtırmalarında dört farklı kap katsayısı kullanmıĢlar (0, 0,75, 1,00 ve 1,25) ve baĢ 

salatanın bitki özelliklerine etkilerini incelemiĢlerdir. Ġstatistiksel analizlerde 1,00 ve 1,25 kap 

katsayılarının bitki özellikleri açısından aynı grupta yer aldığını ve bitki ağırlığı, bitki boyu, bitki çapı 

ile  baĢ çapının 0,75 kap katsayısında düĢtüğünü belirtmiĢtir. 

 

Sera içi sıcaklığı, nemi ve buharlaşma 

Günlük minimum ve maksimum sıcaklık değerleri ġekil 1. ve oransal nem değerleri ġekil 

2.‟de görülmektedir. Bitki geliĢim süresi içerisinde ortalama sera içi sıcaklığı birinci geliĢim 

döneminde 10,7°C ve oransal nem değeri %70,7 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Bu ortalama değerler 

ikinci üretim döneminde sırasıyla 7,5°C ve %73,7 ölçülmüĢtür.  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

ġekil 1. Sera içi maksimum ve minimum sıcaklıkları (a: Birinci üretim dönemi, b: Ġkinci üretim dönemi). 

 

 (a) 

 

 

 (b) 

ġekil 2. Sera içi oransal nem (RH) değerleri (a: Birinci üretim dönemi, b: Ġkinci üretim dönemi). 

 

Sıcaklığın düĢmesi ve oransal nemin artması nedeni ile ikinci üretim dönemi daha uzun 

olmasına karĢın buharlaĢma kazanından ölçülen buharlaĢma değerleri ilk üretim dönemine oranla 

düĢük gerçekleĢmiĢtir. Ġlk üretim dönemi süresince buharlaĢma kazanında 75 mm ve ikinci üretim 

döneminde 51 mm buharlaĢma gerçekleĢmiĢtir. Bu nedenle uygulanan sulama suyu miktarı ikinci 

üretim döneminde daha düĢüktür. Çebi ve ark. (2014), benzer dönemde Kırklareli‟nde 3 yıl süresince 

yaptıkları kıĢlık baĢ salata araĢtırmalarında ortama 135 günlük üretim döneminde toplamda 80 mm 

kap buharlaĢması saptamıĢlardır. Ġki yetiĢtiricilik döneminin toplam 137 gün sürdüğü bu araĢtırmada 

ise toplam kap buharlaĢması 126 mm ölçülmüĢtür. 
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Bitki gelişimi 

Sulama konularına ait bitki örneklerinin tek meyve ağırlıkları, bitki boyları, bitki çapları ile 

yaprak alanları ve yapılan Duncan testi (0,05) sonuçları Çizelge 3.‟te görülmektedir.  

 

Çizelge 3. Sulama konularına ait bazı bitki özellikleri  

Sulama 

konusu 

Tek meyve ağırlığı (g) 
Bitki boyu 

(cm) 

Bitki çapı 

(cm) 
Yaprak alanı (cm

2
) 

I. ÜD II. ÜD I. ÜD
*
 II. ÜD I. ÜD II. ÜD I. ÜD II. ÜD 

I1,25 255
a
 363

a
 20,1 19,3

a
     26,6

a
     30,6

a
 4348

a
 6588

a
 

I1,00 215
a
 336

a
 19,3 17,7

a
 26,0

ab
 30,0

ab
 4140

ab
 6479

a
 

I0,75 199
b
 275

b
 18,5 17,3

a
 25,7

ab
 29,7

ab
 3199

b
 5036

b
 

I0,50 195
b
 220

c
 18,3 14,7

b
 24,7

b
 27,0

b
 3107

b
 3073

c
 

I0,25 175
b
 194

c
 17,6 14,3

b
 23,8

c
 25,3

c
 3065

b
 2991

c
 

*Fark istatistikîaçıdan önemsizdir. 

 

Yapılan bu araĢtırma, sulama suyu miktarının kıvırcık marulun meyve ağırlığı, bitki boyu, 

bitki çapı ve yaprak alanı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Tek meyve ağırlıkları I1,25 ve I1,00 

konularında aynı istatistikî grup altında yer alırken I0,75 konusunda tek meyve ağrılıklarının düĢtüğü 

görülmektedir. Sulama konularına ait bitki boyları arasındaki fark birinci üretim döneminde istatistikî 

açıdan önemsiz bulunmuĢ, ancak ikinci üretim döneminde sulama suyunun etkisi I0,50 konusundan 

itibaren gözlemlenmiĢtir. Bitki çaplarında da benzer durum söz konusudur. I0,50 sulama konusu 

çapların önemli ölçüde küçüldüğü konudur. Yaprak alanlarında farklılık I0,75 sulama konusundan 

baĢlamaktadır.   

Yazgan ve ark. (2006), yüksek plastik tünelde yetiĢtirilen baĢ salatanın sulama zamanının 

belirlenmesi amacıyla yürüttükleri araĢtırmalarında, A sınıfı buharlaĢma kabından ölçülen 

buharlaĢmanın %150, %100 ve %50 oranında sulama suyu miktarını üç ve altı günlük aralıklarla 

uygulamıĢlardır. Üç günlük aralıklarla yapılan sulamalarda baĢ salata ağırlığının daha fazla olduğunu, 

ancak sulama suyu miktarının bitki ağırlıklarında önemli bir fark oluĢturmadığını belirtmiĢlerdir. 

Benzer sonuçları ÖneĢ ve ark. (1995) tarafından açıklanmıĢtır. Acar ve ark. (2008), serada 

yetiĢtirdikleri baĢ salataya A sınıfı buharlaĢma kabından ölçülen buharlaĢmanın %100, %80 ve %60‟ı 

oranında sulama suyu uyguladıkları araĢtırmalarının sonucunda, sulama suyu seviyesinin baĢ salata 

ağırlığına, yaprak sayısına, bitki boyuna ve çapına istatistikî anlamda etkisinin olmadığını 

belirtmiĢlerdir. Bozkurt ve ark. (2009), serada yürüttükleri araĢtırmalarında dört farklı kap katsayısı 

kullanmıĢlar (0, 0,75, 1,00 ve 1,25) ve bitki özelliklerine etkilerini incelemiĢlerdir. Ġstatistiksel 

analizlerde 1,00 ve 1,25 kap katsayılarının bitki özellikleri açısından aynı grupta yer aldığını belirtmiĢ 

ve sulama uygulamalarında kap katsayısı olarak 1,00‟in kullanılmasını önermiĢlerdir. 

Yapılan araĢtırmalar ve bu araĢtırmanın bulguları, A sınıfı buharlaĢma kapları kullanılarak 

yapılan araĢtırmalarda ancak 0,50 ve daha küçük kap katsayısının kullanılması ile sulama suyu 

miktarının marul bitkisinde verim ve bitki özellikleri üzerindeki etkilerinin görülmesinin mümkün 

olacağını göstermektedir.  

 
Sonuç ve Öneriler 

Bu araĢtırma Çanakkale‟de örtü altında marul yetiĢtiriciliğinde sulama suyu miktarının verim 

ve bitki özellikleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yürütülmüĢtür. Bitkisel üretim dönemi 

kısa olan Campania marul çeĢidi kullanılmıĢ ve birbirini takip eden iki deneme kurulmuĢtur.  

Sulama konularına ait verim değerleri iki üretim döneminin sonunda 2.239–3.742 kg/da 

arasında farklılık göstermiĢtir ve sulama suyuna paralel olarak verim değerleri de yükselmiĢtir. 

Deneme konularına uygulanan sulama suyu 24–120 mm arasında değiĢirken, toplam mevsimlik su 

tüketimi 94–144 mm arasında gerçekleĢmiĢtir. En yüksek sulama suyu uygulanan konular olan I1,25 ve 

I1,00‟in verim değerleri istatistiksel olarak aynı grupta yer almıĢtır. Sulama suyu miktarının, verim, tek 

meyve ağırlığı, yaprak alanı, meyve boyları ve meyve çapları üzerinde etkili olduğu görülmüĢtür. 

Çanakkale‟de örtü altında yetiĢtirilen “Campania” çeĢidi kıvırcık marulun sulama programı 

için, sulama suyu miktarının hesaplanmasında 1,25 kap katsayısının kullanılması ve sulamaların bir 

haftalık aralıklarla yapılması önerilmektedir.   
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Öz 

Bu çalıĢma 41B ve 110R anaçları üzerine aĢılı Alphonse Lavelleé, Buca Razakısı, Red Globe, Trakya 

Ġlkeren, Yuvarlak Çekirdeksiz üzüm çeĢitlerinde stoma yoğunluklarını belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma Ġzmir, Bornova‟da gerçekleĢtirilmiĢtir. Üzüm bağı 38
o
27'32" K ve 27

o
13'21" D‟da bulunmaktadır. 

Yapraklar, Temmuz ayında herbir üzüm çeĢidinin sürgününün 6. boğumundaki yapraklardan stoma 

yoğunlunluğunun tespiti için toplanmıĢtır. Stoma sayımları 0,066 mm
2
‟lik görüĢ alanında 10x40 büyütmeli ıĢık 

mikroskobu (BX50, Olimpus) kullanılarak yapılmıĢtır. Stoma yoğunluğu bakımından anaçlar arası fark istatistik 

olarak önemli bulunmuĢtur. Stoma yoğunluğunun 67,2 ve 188,89 stoma/mm
2
 arasında değiĢtiği sonucu 

belirlenmiĢtir. 110R anacı, Buca Razakısı ve Red Globe üzüm çeĢitlerinde stoma yoğunluğu bakımından ilk 

grupta yer almıĢtır. En düĢük ve en yüksek stoma yoğunluğu sırasıyla 41B üzerine aĢılı Red Globe üzüm 

çeĢidinde 67,2 stoma/mm
2
 ve 110R anacı ile 101,02 stoma/mm

2 
olarak belirlenmiĢtir. Diğer taraftan, stoma 

yoğunluğu 41B üzerine aĢılı Buca Razakı üzüm çeĢidinde 79,29 stoma/mm
2 

ve 110R anacı ile 110,11 

stoma/mm
2
 olarak tespit edilmiĢtir. Anaçlara göre stoma yoğunluğunun istatistikî olarak değiĢiklik gösterdiği 

belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Anaç, Stoma, Yoğunluk, ÇeĢit. 

 

Abstract 

Investigations on Stomatal Distribution of Different Grape Cultivars  

Grafted on Different Rootstocks 
This research was aimed to determine stoma density of Alphonse Lavelleé, Buca Razakısı, Red Globe, 

Trakya Ġlkeren, Yuvarlak Çekirdeksiz cultivars grafted onto 41B and 110R rootstocks. Investigation was carried 

out in Bornova, Ġzmir. The vineyard is located: 38
o
27'32" N and 27

o
13'21" S. In July, leaves on 6

th
 node of 

shoots for each cultivar were collected to determine stoma density. Stoma numbers were counted from area of 

0.066 mm
2
 by using 10x40 magnification of Olimpus BX50 microscope. Stomal density was found statistically 

significant between different rootstocks. The results obtained to number of stoma/mm
2
, stoma density changed 

between 67.2 and 188.89 stoma/mm
2
. 110R rootstocks have taken place at first group in stomatal density in Buca 

Razakısı and Red Globe grape cultivars. The lowest and highest stoma density was obtained from Red Globe 

grafted onto 41B cultivars with 67.2 stoma/mm
2
 and grafted onto 110R with 101.02 stoma/mm

2
 respectively. On 

the other hand stoma density was obtained from Buca Razakısı grafted onto 41B cultivar with 79.29 stoma/mm
2 

and grafted onto 110R with 110.11 stoma/mm
2
. It was observed that stoma densities were changed at statistically 

significant level in terms of rootstock.  

Keywords: Grape, Rootstock, Stomata, Density, Variety.  

 

Bitkilerde verim ve kalitenin yüksek düzeye çıkması ve baĢarılı bir yetiĢtiricilik için bitki–su 

iliĢkilerinin düzenlenmesi son derece önemlidir. Stomalar yapraklarda bulunan organlardır ve bitkinin 

iç dokularıyla dıĢ ortamları arasında gaz alıĢveriĢini sağlayan kapıcıklardır. Stomalar çeĢitli Ģartlara 

göre açılıp kapanarak transprasyonu ayarlarlar. Stomalar sayesinde bitkiler fazla su kaybına 

uğramadan hayatlarını devam ettirirler (Yanmaz ve EriĢ, 1984). 

Bitkilerin fizyolojisi, adaptasyonu ve verimliliği üzerinde son derece önemli etkileri olan 

stomalar aynı zamanda bitkilerin yaĢam zincirlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle 

stomaların yapısal özellikleri ve hareketleri ile birlikte yaprak yüzeylerindeki sayı ve dağılımlarının 

incelenmesi gerek morfolojik, gerekse fizyolojik nedenlere bağlı olarak çeĢitli araĢtırmalara konu 

olmuĢtur. 

Stomaların büyüklük ve yoğunluklarının, bitkilerin tür ve çeĢidi ile yetiĢme koĢullarına göre 

farklılık gösterdiği yapılan çalıĢmalarla ortaya konulmuĢtur (Mısırlı ve Aksoy, 1994; Çağlar ve ark., 

2004; Ilgın ve Çağlar, 2009). Asmalarda stomalar, bugüne kadar tanımlanan türlerin genel özelliği 

olarak, yaprakların alt yüzeyinde bulunmaktadır. Morfolojik benzerliklerine karĢın, asma tür ve 
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çeĢitleri stomanın sayı, büyüklüğü ve yaprak ayasındaki dağılımı bakımından farklılıklar 

göstermektedir. 

Farklı ortamlarda yetiĢen bitkiler o ortama uygun olarak bazı anatomik ve morfolojik 

değiĢimlere uğrarlar (Mert ve ark., 2009). Stomaların yoğunluğu ve hareketleri üzerine bazen tek 

baĢına bazen de birlikte bazı içsel ve dıĢsal faktörler etkilidir. Bu faktörler arasında karbondioksit 

(C02), yaprağın su kapsamı, sıcaklık, ıĢık, hava ve toprak nemi, rüzgar, kültürel uygulamalar, anaçlar, 

içsel büyüme maddeleri, enzimler ve vitaminler sayılabilir (ġahin, 1989; Gökbayrak ve ark., 2008). 

Bu çalıĢmanın amacı, stoma sayısının 41B ve 110R anaçları üzerine aĢılı “Alphonse 

Lavelleé”, “Buca Razakısı”, “Red Globe”, “Yuvarlak Çekirdeksiz” ve “Trakya Ġlkeren” standart üzüm 

çeĢitlerinde, stoma sayısının çeĢit ve anaçlardan nasıl etkilendiğini incelemek ve böylece 

yetiĢtiricilikte alınabilecek bazı kültürel önlemlere ıĢık tutabilmektir. 

 

Materyal ve Metot 

Materyal 

Araştırma yeri hakkında genel bilgiler 

Bu çalıĢmada Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüne ait AraĢtırma ve 

Uygulama Bağında mevcut bulunan 41B ve 110R asma anaçları üzerine aĢılı 8 yaĢında “Alphonse 

Lavelleé”, “Buca Razakısı”, “Red Globe”, “Yuvarlak Çekirdeksiz” ve “Trakya Ġlkeren” üzüm çeĢitleri 

materyal olarak kullanılmıĢtır. Sıra arası 2,5 m. ve sıra üzeri 2 m. olacak Ģekilde tesis edilmiĢ bağ 

alanında, toprak kumlu–milli yapıya sahiptir. Bağda damla sulama sistemi kullanılmaktadır. 

 

Metot 

ÇalıĢmada stoma sayısını belirlemek amacıyla iki anaç üzerine aĢılı beĢ standart üzüm 

çeĢidinin yapraklarından Temmuz ayının ikinci haftasında stoma kalıpları alınmıĢtır. Bu amaçla her 

anaçtan denemede yer alan tüm çeĢitler için yirmibeĢ adet omca seçilmiĢtir. Omcaların kuzey 

yönünden tesadüfen alınan ikiĢer sürgünün 6. boğumundaki yapraklardan sabah 8:30–10:30 saatleri 

arasında alınan yaprak örneği laboratuar ortamına getirilmiĢtir. Alınan yaprak örneklerinin alt 

yüzeylerinin üç farklı kısmından (I., II. ve III. Bölge) tırnak cilası yardımıyla stoma kalıpları alınmıĢtır 

(ġekil 1). Alınan bu stoma kalıpları lam üzerine yerleĢtirilmiĢ ve üzerleri lamelle kapatılmıĢtır (Mısırlı 

ve Aksoy, 1994). Stoma sayımları 0,066 mm
2‟

lik görüĢ alanındaki stomalar sayılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Tüm ölçümler 10x40 büyütmeli bir ıĢık mikroskobunda (BX50, Olimpus) 

yapılmıĢtır. 1 mm
2
‟deki stoma sayısı orantılı hesaplamadan elde edilmiĢtir.  

Denemeden elde edilen veriler TARIST istatistikî paket programı kullanılarak analiz 

edilmiĢtir. Ġstatistik analizlerde 0,05 önemlilik seviyesi dikkate alınmıĢtır (Açıkgöz ve ark., 1994). 

 

 
                  ġekil 1.  Asma yaprağında stoma kalıplarının alındığı I., II., ve III. bölgeler 

 

Bulgular ve Tartışma 

ÇalıĢmada 41B ve 110R asma anaçları üzerine aĢılanmıĢ Alphonse Lavalleé, Buca Razakısı, 

Red Globe, Yuvarlak Çekirdeksiz ve Trakya Ġlkeren çeĢitlerinde stoma sayımlarının gerçekleĢtirildiği 

I. Bölge II. Bölge 

III. Bölge 
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yapraklardaki üç farklı bölgeye (ġekil 1.) ait değerler incelendiğinde sayımların gerçekleĢtirildiği, 

farklı bölgenin stoma sayısı üzerine etkisinin istatistik olarak önemli olmadığı görülür. 

Alphonse Lavalleé, çeĢidinde I. bölgedeki stoma sayısı 112,12, II. bölgedeki stoma sayısı 

123,49 ve III. Bölgedeki stoma sayısı da 119,70 olarak bulunurken, diğer üzüm çeĢitleri için bu sayılar 

sırasıyla; Buca Razakısı için 104,55; 94,70; 84,85, Red Globe için 67,42; 100,00; 78,18, Yuvarlak 

Çekirdeksiz için 131,06; 135,61; 140,15 ve Trakya Ġlkeren için 171,21; 174,24; 178,03 olarak 

belirlenmiĢtir (ġekil 2.). 

ÇalıĢmada elde edilen bulgular Kara ve Özeker (1999) ile Düring (1980)‟in ondört Vitis türü 

ve çeĢitleri için bulduğu sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

 

 
ġekil 2. Üzüm çeĢitlerinde stoma sayımlarının gerçekleĢtirildiği yapraklardaki üç farklı bölgeye ait stoma sayısı 

değerleri. 

 

ÇalıĢmada yer alan standart üzüm çeĢitlerindeki stoma sayısı üzerine anaç etkisi 

incelendiğinde, Alphonse Lavalleé, Yuvarlak Çekirdeksiz ve Trakya Ġlkeren üzüm 

çeĢitlerinde anaçlar arası farkın istatistik olarak önemli olmadığı görülür. Diğer yandan, Buca 

Razakısı üzüm çeĢidi için stoma sayısı değerinin 110R asma anacı ile ilk istatistikîgrupta yer 

aldığı p<0,05 önemde, Red Globe üzümü içinde110R anacı ile ilk istatistikî grupta p<0,01 

olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 1.). 

 
Çizelge 1. Üzüm çeĢitlerinde stoma sayımlarının farklı anaçlara ait stoma sayısı değerleri 

 

Anaç 

                                                 Üzüm çeşitleri 

Alphonse 

Lavalleé 

Buca 

Razakısı 

Red  

Globe 

Yuvarlak 

Çekirdeksiz 

Trakya 

İlkeren 

41B 112,2 79,29 b 62,17 b 142,42 106,11 

110R 124,74 110,11 a 101,02 a 128,79 188,89 

LSD anaçxçeşit ns 24,24
* 

31,15
** 

ns ns 
*
Önemli <0,05, 

**
Önemli <0,01, ns: önemsiz. 

 

En düĢük stoma yoğunluğu 79,29 stoma/mm
2
 değeri ile 41B üzerine aĢılı Buca Razakı üzüm 

çeĢidinden elde edilirken, en yüksek stoma yoğunluğu 110,11 stoma/mm
2
 değeri ile 110R anacı 

üzerinden elde edilmiĢtir (ġekil 3.). 

Stoma yoğunlukları, 41B üzerine aĢılı Red Globe üzüm çeĢidinde 67,2 stoma/mm
2
 ve 110R 

anacı üzerine aĢılı Red Globe üzüm çeĢidinde 101,02 stoma/mm
2
 olarak belirlenmiĢtir. 

 

Alphonse Lavalleé

Buca Razakısı

Red Globe

Yuvarlak Çekirdeksiz

Trakya Ġlkeren

112,12 

104,55 

67,42 

131,06 

171,21 

123,49 

94,70 

100,00 

135,61 

174,24 

119,70 

84,85 

78,18 

140,15 

178,03 

Stoma Sayısı (1 mm2)  

III. Bölge II. Bölge   I. Bölge
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                   ġekil 3. 110R ve 41B anacı üzerine aĢılı Buca Razakısı üzüm çeĢidinde stomaların mikroskobik 

görünümü (10x40). 

 
Kuraklığa dayanım yönünden mm

2
‟deki stoma sayısı önemli bir faktördür. ÇalıĢma bu yönü 

ile değerlendirildiğinde, Currle ve ark. (1983)‟nın sonuçları ile paralellik göstermektedir. 110R anacı 

kurağa dayanımı yüksek anaçlar arasında yer almaktadır. Söz konusu 110R anacı üzerine aĢılı üzüm 

çeĢitlerinin, stoma sayısının 41B anacı üzerine aĢılı olanlardan daha fazla olması, kurağa dayanıklı 

bitkilerin daha fazla stomaya sahip olduğu görüĢü ile de uyum içerisindedir (Gindel, 1969). 

Düzenli ve Ağaoğlu (1992)‟da, Razakı üzüm çeĢidinde stoma sayısını diğer çeĢitlere göre 

daha fazla bulmuĢtur. Razakı farklı ekolojilerde yetiĢtirilebilen bir çeĢittir. Kuraklığa dayanımı diğer 

çeĢitlere göre daha iyidir. Yerli üzüm çeĢitlerinin kurağa dayanıklılığı konusunda yapılan bir 

çalıĢmada ise, kuraklığa duyarlı ÇavuĢ, Amasya, Tarsus Beyazı ve Sultani Çekirdeksiz çeĢitlerinde, 

kurağa dayanıklı Yapıncak ve Balbal çeĢitlerinden mm
2
 ye düĢen stoma sayısının daha az olduğu 

saptanmıĢtır (EriĢ ve Soylu, 1990). 

Aralarında bu çalıĢmada incelenen çeĢitlerin bazılarının da yer aldığı önceki çalıĢmalar 

incelendiğinde, benzer veya farklı stoma sayılarına ulaĢılmıĢ olmakla birlikte, bu çalıĢmada çeĢitler 

arasındaki farklılıkların önemine değinilmemiĢtir. Zira stoma sayısı, çeĢide özgü bir niteliktir 

(Hegedüs, 1974; Scienza ve Boselli, 1981; EriĢ ve Soylu, 1990; Düzenli ve Ağaoğlu, 1992; Marasalı 

ve Aktekin, 2003). 

Bitkilerin su gereksinimi fizyolojik ve morfolojik yapılarına bağlı olduğu kadar üzerine aĢılı 

oldukları anaçların özellikleriyle de yakından ilgilidir. Bu bağlamda çalıĢmanın sonuçları, bağcılığın 

yapıldığı ekolojilere göre (özellikle kuraklığa dayanıklılık) uygun anaç ve çeĢidin saptanması 

konusunda, stomaların önemini bir kez daha göstermiĢtir. Bu sonuçlara göre; sulama ya da kuraklık 

problemi olan Ege Bölgesi gibi bölgelerde, toprak yapısının da uygun olması halinde Buca Razakısı ve 

Red Globe üzüm çeĢitlerinin yetiĢtiriciliği düĢünüldüğünde, 110R anacının toprak yapısının da uygun 

olması durumunda kullanılmasının faydalı olacağı söylenebilir. 
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Öz 

 Bu çalıĢma 2013 ve 2014 yıllarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos YerleĢkesi 

içerisindeki kayısı koleksiyon bahçesinde bulunan Rakowsky ve KabaaĢı kayısı çeĢitlerinde yürütülmüĢtür. Her 

iki kayısı çeĢidinde, tomurcuk dökümleri ile dökülen ve normal tomurcuklardaki besin elementlerinin oranları 

araĢtırılmıĢtır. Tomurcuk dökülmesi, dallar üzerindeki dökülen tomurcuk sayısının, toplam tomurcuk sayısına 

yüzde oranı Ģeklinde hesaplanmıĢtır. Tomurcukların besin maddesi içerikleri içinde analizler yapılmıĢtır. Her iki 

kayısı çeĢidinin dökülen tomurcuklarında azot eksikliği tespit edilmiĢtir. Her iki kayısı çeĢidinde de tomurcuk 

dökümleri farklılık göstermektedir. Rakowsky ve KabaaĢı kayısı çeĢitlerinde incelemelerin yapıldığı her iki yılda 

da %50‟nin üzerinde tomurcuk dökülmesi saptanmıĢtır. KabaaĢı kayısı çeĢidindeki tomurcuk dökülme oranları 

%90‟nın üzerinde olduğu saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kayısı, Tomurcuk dökümü, Besin maddesi, Prunus armeniaca L. 

 

Abstract 

Studies on Bud Drops and Element of Nutrition in Bud  

Tissue in Some Apricot Cultivars  
 This experiment was carried out in 2013 and 2014 at Rakowsky and KabaaĢı apricot cultivars located at 

the Horticultural Experimental Farm of University of Çanakkale Onsekiz Mart. Bud drop and concentration of 

element in drop buds and normal buds in two apricot cultivars were studied. Bud drop was determined as the 

percentage of bud that dropped in branches. Concentration of element in buds was analyzed. Deficiency of 

nitrogen in the buds with dropped was determined at two apricot cultivars. Bud drop differed among two apricot 

cultivars. Rakowsky and KabaaĢı had over 50% bud drop in two years of experiment. In „KabaaĢı‟ cultivar, the 

heavy bud drops (more than 90%) was recorded. 

Keywords: Apricot, Bud drop, Nutrition, Prunus armeniaca L. 
 

  Giriş 

Sert çekirdekli meyve türlerinde verimliliği etkileyen en önemli faktörlerden biri tomurcuk 

dökümleridir. Tomurcuk silkmesi olarak da adlandırılan bu fizyolojik düzensizlik bazı kayısı (Gülcan, 

1975; Carme ve ark., 2010) ve Ģeftali (Razavi ve ark., 2011) çeĢitlerinde sıklıkla görülmektedir. 

Tomurcuk dökümleri, çiçek tomurcuğu sayısını ve bu tomurcuklardan oluĢan çiçeklerin sayılarını 

azaltarak verim düĢüklüğüne neden olmaktadır. Kayısı ağaçlarının dalları üzerinde bulunan 

tomurcukların %50‟nin üzerinde döküldükleri ifade edilmektedir (Alburquerque ve ark., 2004). 

Bölgemizde yapılan çalıĢmada, bazı kayısı çeĢitlerinin dalları üzerinde bulunan tomurcukların 

çiçeklenme öncesinde farklı dönemlerde %90‟nın üzerinde tomurcuk dökümlerinin olduğu 

saptanmıĢtır (Engin ve Akçal, 2014). 

Kayısı ağaçlarındaki tomurcuk dökümlerine, su eksikliği (Alburquerque ve ark., 2003), kıĢ 

dinlenme ihtiyacının karĢılanamaması (Akçal ve  Engin, 2007; Engin ve Akçal, 2014) ve Ģiddetli kıĢ 

soğuklarının (Julian ve ark., 2007) neden olduğu ifade edilmektedir. Kayısı ağaçlarındaki verimlilik 

yeterli çiçek tomurcuğu oluĢumuna ve bu tomurcukların iyi beslenmesine bağlıdır. Çiçek 

tomurcuklarındaki besin maddelerinin eksikliği de tomurcukların dökülmesine neden olabilmektedir. 

Kayısı ağaçlarındaki tomurcukların besin maddesi içerikleriyle tomurcuk dökümleri arasındaki 

iliĢkileri ortaya çıkaracak fazla sayıda çalıĢma yoktur.  

Bu çalıĢma ile Rakowsky ve KabaaĢı kayısı çeĢitlerinin, tomurcuk dökümleri ile 

tomurcukların besin maddesi içerikleri araĢtırılmıĢtır. 
 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalıĢma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 

koleksiyon bahçesinde 2013 ile 2014 yıllarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, Prunus armeniaca anacı 

üzerine aĢılı Rakowsky ve KabaaĢı kayısı çeĢitleri kullanılmıĢtır.  
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Tomurcuk örneklerinin alınması ve analiz yöntemleri 

Tomurcuklardan analiz için örnekler alınırken seçilen çeĢitlerden Rakowsky, çiçek tomurcuğu 

dökümü düĢük, KabaaĢı ise çiçek tomurcuğu dökümü yüksek olduğu için seçilmiĢtir. Analiz edilecek 

tomurcuklar her iki çeĢidinde dökülen ve dökülmeyen tomurcuklardan oluĢmaktadır. Analize tabi 

tutulacak tomurcuk örnekleri daldan hafifçe sıyrılarak analiz için poĢetlere konulmuĢtur. ġubat ayı 

sonunda her iki çeĢitten alınan tomurcuklar Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü, 

Toprak–Bitki ve Analiz Laboratuarı‟nda analiz edilmiĢtir. Kjeldahl yöntemi ile azot içeren 

maddelerdeki azotu amonyağa dönüĢtürerek tayin etme iĢlemi yapılmıĢtır (Bremner, 1965). Kuru 

yakma yöntemi ICP, homojen hale getirilen örnekler kül fırınında açık gri rengini alıncaya kadar 

yaklaĢık 500–600 derecede yakılmıĢ ve yakılan örnekler oda sıcaklığında soğutularak, asit karıĢımları 

ile çözdürülmüĢtür. Daha sonra çözelti deiyonize su ile seyreltilerek, süzülmüĢ ve ICP cihazıyla analiz 

edilmiĢtir. Daha önce yapılan çalıĢmalarda kayısı ağaçlarının tomurcuklarında yapılan besin maddesi 

değerlerine rastlanamadığından dolayı kayısı yapraklarının besin maddesi değerleri temel alınmıĢtır.  

 

Tomurcuk dökülmesinin tespiti 

Ağaçların 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 belirlenmiĢtir. Bu belirlemede, 

tomurcuk dökülmesi, seçilen dallar üzerindeki dökülen tomurcuk sayısının toplam tomurcuk 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 

Rakowsky ve KabaaĢı çeĢitlerinin dökülen tomurcuklarında yapılan analizlere ait sonuçlar 

Çizelge 1. ve Çizelge 2.‟de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 1. Rakowsky çeĢidinde dökülen tomurcukların analiz sonuçları 

Analiz adı Analiz metodu Sonuç Normal değerler (Yaprak) 

Azot (%) Kjeldahl  1,932 2,5–3,0 

Fosfor (%) Kuru yakma ICP 0,2     0,13–0,35 

Potasyum (%) Kuru yakma ICP  0,89 2,5–3,0 

Kalsiyum (%) Kuru yakma ICP 1,7 1,6–3,0 

Magnezyum (%) Kuru yakma ICP  0,224  0,3–1,2 

Demir (ppm) Kuru yakma ICP 55,5  70–150 

Bakır (ppm) Kuru yakma ICP 22,3                     5–25 

Mangan (ppm) Kuru yakma ICP 25,1  25–100 

Çinko (ppm) Kuru yakma ICP 23,2 20–60 

Bor (ppm) Kuru yakma ICP 15,6 20–70 

 

Yapılan tomurcuk analizlerinde Rakowsky çeĢidi için dökülen tomurcuklarda mangan normal 

seviyede, bor, demir, magnezyum, potasyum ve azot düĢük seviyede çıkmıĢtır (Çizelge 1.). KabaaĢı 

çeĢitlerinden alınan dökülen tomurcukların analizlerinde bakır fazlalığı, potasyum magnezyum 

mangan ve azot eksikliği dikkati çekmektedir (Çizelge 2.). Ancak genel olarak bakacak olursak 

dökülen tomurcuklarda azot, potasyum, magnezyum ve demir eksikliği bulunmaktadır. Rakowsky ve 

KabaaĢı çeĢitlerinin dökülen tomurcuklarından alınan örneklerde yapılan analizlerde her iki çeĢitte de 

azot eksikliği dikkati çekmektedir. 

Rakowsky çeĢidi dökülmeyen tomurcuklarda azot, potasyum, magnezyum, demir, mangan ve 

bor düĢük çıkmıĢtır (Çizelge 3.). KabaaĢı çeĢitlerinden alınan dökülmeyen ve dökülen tomurcukların 

analizlerinin her ikisinde de bakır fazlalığı bulunmaktadır. Her iki analizde de potasyum, magnezyum 

ve mangan eksikliği, dökülen tomurcuklarda ise azot eksikliği dikkati çekmektedir. Tomurcuk 

dökümleri üzerine besin maddelerinin etkilerini araĢtıran çalıĢmalara fazla sıklıkta rastlanılmamıĢtır. 

Fakat tomurcuk dökümleri ile besin maddeleri arasında bir iliĢkinin olabileceğini ifade edilmiĢtir 

(Williams ve ark., 1987). Erik ağaçlarında, çiçek tomurcuğunun fizyolojik farklılaĢması esnasında 
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toplam azot miktarının yüksek olduğunu tespit edilmiĢtir (Zhong ve ark., 1998). Armut ağaçlarına 

yapılan azot, fosfor ve potasyum uygulamalarında azot uygulamalarının ağaç baĢına çiçek tomurcuğu 

oluĢumunu arttırdığını tespit edilmiĢtir. Fosfor ve potasyum uygulamalarını ise etkili bulunmamıĢtır 

(Nerd ve ark., 1993). AraĢtırmamızdaki sonuçlar, besin maddelerinin, özellikle de azotun önemli bir 

faktör olduğunu göstermektedir. 

 

Çizelge 2. KabaaĢı çeĢidinde dökülen tomurcukların analiz sonuçları 

Analiz adı Analiz metodu Sonuç Normal değerler (Yaprak) 

Azot (%) Kjeldahl 2,35 2,5–3,0 

Fosfor (%) Kuru yakma ICP 0,23     0,13–0,35 

Potasyum (%) Kuru yakma ICP  0,853 2,5–3,0 

Kalsiyum (%) Kuru yakma ICP 1,9 1,6–3,0 

Magnezyum (%) Kuru yakma ICP  0,235 0,3–1,2 

Demir (ppm) Kuru yakma ICP 76,1 70–150 

Bakır (ppm) Kuru yakma ICP 30,9                   5–25 

Mangan (ppm) Kuru yakma ICP 19,9  25–100 

Çinko (ppm) Kuru yakma ICP 27,5 20–60 

Bor (ppm) Kuru yakma ICP 22,4 20–70 

 

Rakowsky ve KabaaĢı çeĢitlerinin dökülmeyen tomurcuklarının analiz verileri Çizelge 3. ve 

Çizelge 4.‟te verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3. Rakowsy çeĢidinde dökülmeyen tomurcukların analiz sonuçları 

Analiz adı Analiz metodu Sonuç Normal değerler (Yaprak) 

Azot (%) Kjeldahl 2,22 2,5–3,0 

Fosfor (%) Kuru yakma ICP 0,22     0,13–0,35 

Potasyum (%) Kuru yakma ICP 0,992 2,5–3,0 

Kalsiyum (%) Kuru yakma ICP 1,68 1,6–3,0 

Magnezyum (%) Kuru yakma ICP 0,216  0,3–1,2 

Demir (ppm) Kuru yakma ICP 42,8  70–150 

Bakır (ppm) Kuru yakma ICP 16,9                    5–25 

Mangan (ppm) Kuru yakma ICP 18,9  25–100 

Çinko (ppm) Kuru yakma ICP 25,6 20–60 

Bor (ppm) Kuru yakma ICP 12 20–70 

 

Çizelge 4. KabaaĢı çeĢidinde dökülmeyen tomurcukların analiz sonuçları 

Analiz adı Analiz metodu Sonuç Normal değerler (Yaprak) 

Azot (%) Kjeldahl 2,63 2,5–3 

Fosfor (%) Kuru yakma ICP 0,22       0,13–0,35 

Potasyum (%) Kuru yakma ICP 0,991 2,5–3 

Kalsiyum (%) Kuru yakma ICP 2,1 1,6–3 

Magnezyum (%) Kuru yakma ICP 0,243   0,3–1,2 

Demir (ppm) Kuru yakma ICP 70,2   70–150 

Bakır (ppm) Kuru yakma ICP 28,8                    5–25 

Mangan (ppm) Kuru yakma ICP 17,7    25–100 

Çinko (ppm) Kuru yakma ICP 22,9  20–60 

Bor (ppm) Kuru yakma ICP 22,2  20–70 

 

Kayısı ağaçlarında görülen tomurcuk dökülmesi, verimliliği çok büyük bir oranda 

etkilemektedir. Çanakkale koĢullarında araĢtırılan Rakowsky ve KabaaĢı kayısı çeĢitlerinin 2013 ve 

2014 yılları tomurcuk döküm oranları ve dönemleri Çizelge 5.‟te verilmiĢtir. Her iki çeĢitte de çok 

farkı oranlarda tomurcuk dökümleri saptanmıĢtır. Tomurcuk döküm oranları, çeĢitler arasında farklılık 

gösterirken, benzer farklılık yıllar arasında da söz konusudur. Kayısı çeĢitlerinde tomurcukların %33 

ile %96 arasında döküldüğü saptanmıĢtır (Çizelge 5.). En yüksek tomurcuk dökülme oranı 2014 
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yılında KabaaĢı kayısı çeĢidinde tespit edilirken, en düĢük oran 2013 yılında Rakowsky çeĢidinde 

belirlenmiĢtir.  

 

Çizelge 5. Ġncelenen kayısı çeĢitlerinin 2013 ve 2014 yılları dökülen tomurcuk oranları (%) 
Çeşitler 2013 2014 

 Ocak Şubat Toplam Ocak Şubat Toplam 

Rakowsky 13,4±3,3 22,9±6,4 33,3±4,8 41,3±6,8 45,5±1,8 67,4±3,6 

Kabaaşı 26,9±7,9 28,1±5,3 47,4±4,5 94,0±4,5 30,0±5,5 96,0±2,8 

 

Bu konuda yapılan çalıĢmalarda, tomurcuk dökülmelerinin baĢlıca nedeninin, ılık gecen kıĢ 

aylarının sonrasında, bazı kayısı çeĢitlerin soğuklanma ihtiyaçlarını tam olarak karĢılayamamaları 

olarak ifade edilmektedir (Alburquerque ve ark., 2004; Julian ve ark., 2007; Engin ve Akçal, 2014).  

2012–2013 dönemi toplam soğuklama süresi yaklaĢık olarak, 700 saat, 2013–2014 dönemi soğuklama 

süresi ise 600 saate yakın hesaplanmıĢtır. Bu durum, 2013–2014 yıllarında, incelenen her iki çeĢitte de 

tomurcuk döküm oranlarının artıĢının ana nedeni olduğu düĢünülmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Kayısı ağaçlarında dökülen tomurcuklarda genel olarak azot, potasyum, magnezyum ve demir 

eksikliği bulunmaktadır. Özelikle her iki çeĢidinde dökülen tomurcuklarından alınan örneklerde 

yapılan analizlerde azot eksikliği dikkati çekmektedir. Bu durum, özellikle de azotun tomurcuk 

dökümleri üzerine önemli bir faktör olabileceğini göstermektedir. Tomurcuk dökülmelerinin baĢlıca 

nedeni, ılık gecen kıĢ aylarının sonrasında, soğuklama ihtiyacının tam olarak karĢılanamamasıdır. 

2012‒2013 ve 2013‒2014 dönemi toplam soğuklama sürelerinin, özelikle KabaaĢı kayısı çeĢidinin 

soğuklamasını karĢılamadığı için yüksek tomurcuk dökümleriyle (%96) karĢılaĢılmıĢtır. 
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Öz 

Bu çalıĢmada; Caldesi 85 nektarin çeĢidine ait meyvelerde hasattan sonra doğal kaplama 

uygulamalarının depolama süresince bazı kalite özelliklerine etkileri incelenmiĢtir. Uygulamalar; doğal kaplama 

materyallerinden (Soya lesitini ve sukroz esteri %1 ve %2 dozlarında; Aloe vera bazlı uygulama materyali, %1, 

%2 ve %4 dozlarında) hazırlanan çözeltilere daldırma Ģeklinde olmuĢtur. Kontrol ve uygulama yapılan meyveler 

sonrasında 0–1°C sıcaklık ile %90–95 oransal nem koĢullarında sırasıyla 25 ve 50 gün süreyle depolanmıĢlardır. 

Her depolama süresi sonrasında meyveler 20–22°C sıcaklık ile %50–60 oransal nem koĢullarında 3 gün süreyle 

raf ömrüne tabi tutulmuĢlardır. Her depolama ve raf ömrü süresi sonunda; meyve eti sertliği, suda çözünür kuru 

madde, titre edilebilir toplam asitlik miktarı, meyve kabuk ve et rengi, ağırlık kaybı, yünlüleĢme oranı, fungal 

veya bakteriyel etmenli bozulma oranı, toplam fenolik bileĢik miktarı gibi bazı kalite özellikleri incelenmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre; %1 ve %2 uygulama dozlarında sukroz ester uygulamaları fungal veya bakteriyel 

etmenli çürüme oranı dıĢındaki tüm parametreler açısından en etkili uygulamalar olmuĢlardır. Bu uygulamaları, 

%4 dozunda Aloe vera  ve %2 dozunda lesitin uygulaması izlemiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Caldesi 85 nektarin, Doğal kaplama uygulamaları, Lesitin, Sukroz esteri, Aloe vera. 

 

Abstract 

The Effects of Natural Coating Treatments on Quality Parameters of Caldesi 85 

Nectarine Variety During Storage 
In this research, the effects of natural coating applications such as Soy lecithin, sucrose esther with 1% 

and 2% doses and Aloe vera with 1%, 2% and 4% application doses on Caldesi–85 nectarin variety by dipping 

methods. After that all fruits were stored at 0–1°C temperature and 90–95% relative humidity conditions for 25 

and 50 days respectively. Fruits were kept at 20–22°C temperature and 50–60% relative humidity conditions for 

3 days as shelf life. Some quality parameters such as fruit firmness, soluble solids content, titratable acidity, fruit 

skin colour and flesh colour, weight loss, woolliness rate, fungal or bacterial decay incidence and total phenolic 

compounds were carried out. The most effective and suitable coating and application doses were tried to 

determine. According to the results, sucrose esther applications with 1% and 2% application dose were found the 

most effective applications including the quality parameters except fungal or bacterial decay. Aloe vera treatment 

with 4% dose and lecithin application with 2% dose followed these applications.  

Keywords: Caldesi 85 nectarine, Natural coating application, Lecithin, Sucrose esther, Aloe vera. 

 

 Giriş 

Dünya üzerinde Ģeftali, nektarin üretiminin en fazla yapıldığı ülkeler baĢta Çin olmak üzere 

sırasıyla Ġtalya, ABD, Yunanistan, Ġspanya, Türkiye, Ġran, Mısır, Fransa ve Hindistan‟dır. En çok 

üretim yapılan Çin‟de bu rakam 12 milyon ton olurken, Ġtalya ve ABD‟de 1 milyon tonun üzerinde 

seyretmektedir (Anonim, 2012a). Türkiye‟de, 2012 yılı verilerine göre 575.730 ton Ģeftali ve nektarin 

üretimi gerçekleĢtirmiĢtir, ülkemizde üretimin en fazla yapıldığı iller baĢta Bursa olmak üzere 

Çanakkale, Ġzmir, Mersin, Adana‟dır. Çanakkale, ülkemizin önemli nektarin üretim merkezlerinden 

bir tanesidir (Anonim, 2012b). 2013 yılı verilerine göre, Çanakkale ili Ģeftali ve nektarin üretimi 

113.264 ton olmuĢtur (Anonim, 2013). Bursa ili, Türkiye‟nin Ģeftali ve nektarin üretim merkezi olarak 

kabul edilirken son yıllarda Çanakkale ilinde ağaç baĢına ortalama verim Bursa ilinin önüne geçmiĢtir. 

Bu durumda Çanakkale ilinin verim ve üretim değerlerinde öne çıkması iklim, modern yetiĢtirme 

teknikleri, yeni çeĢit ve kullanılan yeni anaçlara dayanması ile ifade edilebilir. Son yıllarda ithal edilen 

yeni çeĢitlere ait fidanlarla büyük bahçeler kurulmaya baĢlamasıyla birlikte Ģeftali ve nektarin 

üretiminde kalite ve verimlilik artmıĢtır.  

Caldesi 85 nektarin çeĢidi meyve kalitesinin yüksek olması, renginin çok çekici olması ve 

geççi bir nektarin çeĢidi olması ile son yılların en popüler nektarin çeĢidi olmuĢtur. Geçci kaliteli bir 

çeĢit olmasıyla Çanakkale‟de pazarlama periyodunun uzamasını sağlamaktadır ve diğer çeĢitlerle 
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birlikte Temmuz ayından Ekim ayına kadar nektarin üretimi ve pazarlamasının gerçekleĢtirilmesinde 

önemli bir açığı kapatmaktadır (Anıl, 2011).  

Nektarin için en uygun depolama koĢulları, çeĢitlere göre değiĢmekle birlikte –1°C ile 0°C 

arasında sıcaklık ve %90–95 oransal nemdir. Bunun yanında yeterli hava hareketi önem taĢımaktadır 

(Crisosto ve ark., 2005). Diğer taraftan bu meyvelerin kaliteli bir Ģekilde soğukta muhafazasına etki 

eden en önemli faktörlerden birisi de düĢük sıcaklıkta depolama ve raf ömrü süresince iç 

kahverengileĢmesi, yünlüleĢme, su kaybı ve yaĢlanmadan ileri gelen fizyolojik bozukluklardır  

(Özelkök ve ark., 1997). Bunun yanında; nektarinlerde sıklıkla görülen patolojik bozulmalar, 

kahverengi çürüklük, gri çürüklük ve Rhizophus çürüklüğüdür (Crisosto ve ark., 2005). Nektarin 

çeĢitlerinin MAP koĢullarında muhafazası konusunda yapılmıĢ çalıĢma sonuçları meyvelerin daha 

uzun süre depolanabileceğini ve kalite kayıplarının daha azaltılabileceği (Zoffoli ve ark., 2001; 

Akbudak ve EriĢ, 2004), depolama öncesi sıcak su, sıcak hava ve MAP uygulaması ile bu etkilerin 

daha belirgin olduğu saptanmıĢtır (Zhou ve ark., 2002; Malakou ve Nanos, 2005). 

Doğal meyve kaplamaları, ürünü dıĢ etkenlerden koruma, mekanik dayanıklılık kazandırma, 

su kaybını azaltma ve oksijen giriĢini kontrol ederek solunumu ve etilen sentezini azaltma, lipit 

oksidasyonunu önlemeyi gerçekleĢtirmektedir. Bu nedenle doğal kaplama uygulamalarıyla ürünün 

görünüĢü daha da iyileĢtirerek albenisini arttırılabildiği gibi, kalitenin korunumu açısından artı 

değerler yaratılmasında bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca birçok meyve–sebze muhafazasında doğal 

modifiye atmosfer ortamı yarattığı için farklı teknolojilerin uygulanmasına da olanak vermektedir 

(Kader ve ark.,1985; Beaudry, 2000; Anonim, 2001; Koyuncu ve Savran, 2002). 

Yenilebilir film ve fonksiyonlarındaki farklılık, büyük ölçüde onların değiĢik geçirgenlik 

özelliklerine dayanmaktadır (Keles, 2002). Polisakkarit kökenli kaplamalar; genellikle, gaz 

geçirgenliklerinin düĢük olması nedeniyle selüloz, pektin, kitin, niĢasta, yosun ve gam maddelerinden 

elde edilen yenilebilir kaplamalardır. Fakat doğada hidrofilik yapıda olan polisakkaritler, fiziksel nem 

bariyerleri olarak çok iyi görev yapamazlar. Protein kaplamalar, genellikle hidrofilik yapıda ve nem 

absorbsiyonuna karĢı duyarlı oldukları, diğer deyimle nem ve sıcaklıktan çok fazla etkilendikleri için 

kaplama olarak en az geliĢtirilen materyallerdir. Film oluĢturucu olarak kullanılan bitkisel kökenli 

proteinler; mısır zeini, buğday gluteni, soya proteini, yer fıstığı proteini ve çiğit proteinidir. Keratin, 

kollajel, jelatin, kazein ve peynir altı proteini hayvansal kökenli kaynaklardan elde edilen kaplama 

materyalleridir. Lipid kökenli kaplamalar, öncelikle, nem kaybına karĢı iyi engelleyici olmalarını 

sağlayan hidrofobik özelikleri nedeniyle kullanılmaktadırlar. Ayrıca meyve ve sebzelerde yüzey 

parlaklığını sağlamak için de kullanılmaktadırlar. Bu amaçla mum ve yağ kökenli kaplamalar; parafin 

mum, candelilla mum, balmumu, carnauba mum, polietilen mum ve mineral yağlar kullanılmaktadır 

(Koyuncu ve Savran, 2002; Öz ve Süfer, 2012). Martinez ve ark. (2006), kiraz meyvelerinin 

depolanmasında Aloe vera esaslı doğal kaplamanın renk değiĢimi, asitlik ve ağırlık kaybını azalttığını 

ve yapılan sayımlarda mezofilik aerobik bakteri sayısı ve maya–küflerde azalma olduğu belirlenerek 

Aloe vera jelinin meyve kalitesi ve güvenliği için etkin bir materyal olacağını belirtmiĢlerdir. 

Bu çalıĢmayla; Lâpseki ilçesinde yaygın yetiĢtirilen Caldesi 85 nektarin çeĢidi kalite kaybı 

olmaksızın depolama, raf ömrü sürecini ve pazarlama süresini uzatmaya yönelik bazı uygulamaların 

kullanılabilirliği araĢtırılmıĢtır. Bu kapsamda bölgeden yapılan nektarin ihracatı düĢünülerek doğal 

bitki kökenli kaplama materyalleri kullanılmıĢtır.  

 

Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢma 2014 yılında yapılmıĢ olup bitki materyali olarak Çanakkale Yapıldak yöresinden 

hasat edilen Caldesi 85 nektarin çeĢitlerine ait meyveleri kullanılmıĢtır. Yapıldak bölgesinde bulunan 

özel üretici bahçesinde 5 m. x 5 m. dikim aralığında GN 15 anacı üzerine aĢılı 7 yaĢlı nektarin 

ağaçlarından 9 Eylül 2014 tarihinde Anıl (2011)‟a göre, belirtilen optimum hasat değerleri dikkate 

alınarak hasat edilmiĢlerdir.  

Hasat sonrası uygulamalar 

Caldesi 85 nektarin meyvelerinde soğuk depolama öncesinde bazı hasat sonrası uygulamalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu uygulamalar; 

Lesitin uygulamaları 

Soya lesitini bazlı uygulama materyali %1 ve %2 dozlarında saf su içerisinde eritilmiĢ 

çözeltilere meyveler 5 dakika süreyle daldırma Ģeklinde uygulanmıĢtır. Uygulama yapılan meyveler 15 

dakika süreyle fan yardımıyla kurutulmuĢlardır.  
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Sukroz ester uygulamaları  

Sukroz Ester bazlı uygulama materyali %1 ve %2 dozlarında saf su içerisinde eritilmiĢ ve 

meyveler 2 dakika süreyle daldırma Ģeklinde uygulanmıĢtır. Uygulama yapılan meyveler 15 dakika 

süreyle fan yardımıyla kurutulmuĢlardır. 

Aloe vera uygulamaları  

Aloe vera bazlı uygulama materyali %1, %2 ve %4 dozlarında saf su içerisinde eritilerek 

hazırlanan çözeltilere meyveler 2 dakika süreyle daldırma Ģeklinde uygulanmıĢtır. Uygulama yapılan 

meyveler 15 dakika süreyle fan yardımıyla kurutulmuĢlardır.  

Soğuk depolama ve raf ömrü çalışması 

Farklı uygulamalara tabi tutularak kurutulan meyveler ve kontrol meyveleri; 0–1°C sıcaklık ile 

%90–95 oransal nem koĢullarında sırasıyla 25 ve 50 gün süreyle depolanmıĢlardır. Her depolama 

süresi sonrasında meyveler 20–22°C sıcaklık ile %50–60 oransal nem koĢullarında 2 gün süreyle raf 

ömrüne tabi tutulmuĢlardır. 

İncelenen kalite özellikleri 

Meyve eti sertliği 

Meyve eti sertliği için baĢlangıçta ve tüm depolama süreleri sonrasında her uygulamaya ait 10 

adet meyvenin ekvatoral düzleminden karĢılıklı olacak Ģekilde 1,0 cm çapında iki taraftan kabuk 

çıkarılarak meyve eti sertliği 11 mm çapında uca sahip Effe–gi tipi el penetrometresi yardımıyla 

ölçülmüĢ ve ortalama değer (kg) cinsinden ifade edilmiĢtir. 

Suda çözünür kuru madde oranı (SÇKM) 

Depolama öncesinde ve her depolama süresi sonrasında tüm uygulamalar için meyve suyunda 

%SÇKM değerleri Atago PAL–1 dijital el refraktometresi yardımıyla (%) değer olarak ölçülmüĢtür. 

Titre edilebilir toplam asitlik miktarı (TETA) 

Depolama öncesi ve her depolama süresinden sonra tüm uygulamalar için tekerrür bazında 

meyve suyu TETA değeri elektrometrik yöntemle saptanmıĢ ve sonuçlar etkin organik asit formu olan 

malik asit cinsinden (%g) ifade edilmiĢtir (Cemeroğlu, 1992). 

Meyve et rengi 

BaĢlangıçta ve her depolama süresi için tüm uygulamalara ait meyvelerde tekerrür bazında 5 

adet meyvede Minnolta CR–400 kolorimetre yardımıyla meyve et renginde ölçüm yapılmıĢ ve elde 

edilen değerler Hue (H°) açı değeri cinsinden ifade edilmiĢtir.  

Ağırlık kaybı 

BaĢlangıçta ve depolama süreleri sonunda 10 adet meyvede WTW Dijital Hassas Terazi 

yardımıyla meyve ağırlıkları ölçülmüĢ ve kümülatif ağırlık kaybı (%) olarak değerlendirilmiĢtir.  

Toplam fenolik bileşik miktarı 

BaĢlangıçta ve tüm depolama süreleri için her uygulama kapsamında tekerrür bazında meyve 

fenolik bileĢikler miktarı meyve suyunda Folin–Ciocalteu yöntemine göre Shimadzu UV–VIS 

spektofotometre cihazı yardımıyla (GAE mg/100 g) cinsinden tayin edilmiĢtir (Zheng ve Wang, 2001). 

Yünlüleşme oranı 

Her depolama süresinden her uygulamaya ait tekerrür bazında 10 adet meyvede yünlüleĢme 

olarak tanımlanan fizyolojik bozukluğun oranı meyve sayısı dikkate alınarak (%) değer olarak tespit 

edilmiĢtir.  

ÇalıĢma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢ ve her 

tekerrürde 10 adet nektarin meyvesi kullanılmıĢtır. ÇalıĢma, faktöriyel deneme olarak yürütülmüĢ ve 

depolama süresiyle uygulamalar birer faktör olarak kabul edilmiĢtir. Elde edilen veriler varyans 

analizine tabi tutularak “Minitab 16” istatistik paket programı yardımıyla LSD çoklu karĢılaĢtırma 

testiyle P=0,05 düzeyinde değerlendirmeye alınmıĢlardır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Meyve eti sertliği (MES) 

Caldesi 85 nektarin çeĢidinde en önemli kalite parametrelerinden bir tanesi olan meyve eti 

sertliğinde depolama süresi önemli düzeyde (p<0,05) etkili bir faktör olmuĢtur. Depolama süresinde 

meyve eti sertliği azalmasındaki artıĢ, raf ömrü sürecinde de meyvede yumuĢamayı beraberinde 

getirmiĢtir. BaĢlangıçta 6,40 kg olan meyve eti sertliği 25 gün depolama sonunda ortalama 5,87 kg, 50 

gün depolama sonunda 4,31 kg değerine düĢmüĢtür (Çizelge 1.). Uygulama ortalamaları kapsamında 

en etkili uygulamanın sukroz ester %1 ve %2 dozlarından elde edildiği görülürken, bunu %4 dozunda 
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Aloe vera uygulaması izlemiĢtir. Bu uygulamalar depolama süresince ve depolamadan sonra raf ömrü 

aĢamasında meyvelerin yumuĢamasını önemli derecede azaltmıĢtır. ÇalıĢmamızda elde edilen bu 

sonuçlar kullanılan kaplama materyallerinin meyve kabuğu üzerinde bir çeĢit MA ortamı yaratması ile 

açıklanabilir (Beaudry, 2000; Koyuncu ve Savran, 2002; Akbudak ve EriĢ, 2004; Ertürk ve ark., 2004; 

Öz ve Süfer, 2012). MA koĢullarında hücre duvarlarında polygalakturonoz gibi hidrolitik enzimlerin 

inaktif hale geçmesi ve düĢük oksijen nedeniyle etilen sentezinin azalması yumuĢamayı 

geciktirmektedir (Çandır Ertürk ve ark., 2009). 

 

Çizelge 1. Caldesi 85 nektarin çeĢidinde farklı hasat sonrası kaplama uygulamalarının depolama 

süresince meyve eti sertliğindeki değiĢimlere etkileri (kg) 

Uygulama 
Depolama süresi (gün) Uygulama 

ortalaması Hasat 25 25 +3 50 50+3 

Kontrol 6,407 a 6,067 c 2,520 n 4,130 j 1,647 r 4,154 C 

Aloe vera (%1) 6,407 a 5,707 j 2,070 q 3,767 k 1,247 stu 3,839 D 

Aloe vera (%2) 6,407 a 5,193 f 1,383 s 4,993 g 1,20 tuv 3,835 D 

Aloe vera (%4) 6,407 a 6,213 bc 3,143 m 4,490 i 2,213 pq 4,493 B 

Sukroz ester (%1) 6,407 a 6,270 ab 3,477 l 4,663 h 2,420 no 4,647 A 

Sukroz ester (%2) 6,407 a 6,273 ab 3,583 l 4,673 h 2,347 op 4,657 A 

Lesitin (%1) 6,407 a 5,417 e 1,320 st 3,557 l 1,113 uv 3,563 E 

Lesitin (%2) 6,407 a 5,823 d 1,280 stu 4,240 j 1,057 v 3,761 D 

Depo. süre ort. 6,407 A 5,870 B 2,347 D 4,314 C 1,655 E  

0,0727 
LSD (0,05) 0,05747 

LSD (0,05) Uygulama x süre: 0,1626. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade ederler.  

 

Suda çözünür kuru madde oranı (SÇKM) 

Caldesi–85 nektarin çeĢidinde tüm uygulamalar ve kontrol meyvelerinde depolama süresince 

SÇKM değerlerinde bir artıĢ saptanmıĢtır. Depolama baĢlangıcında %11,27 olan SÇKM değeri,        

25 gün depolamada ortalama %12,20 ve 50 gün depolamada %12,72 değerine ulaĢmıĢtır. Depolama 

süreleri ortalama değerleri arasındaki farklılık istatistikî anlamda önemli (p<0,05) bulunmuĢtur. 

SÇKM değerindeki değiĢimler yönünden uygulama ortalamaları arasındaki farklılık önemli (p<0,05) 

bulunmuĢtur. BaĢlangıca göre en fazla artıĢ kontrol meyvelerinde bulunurken diğer uygulamalar bunu 

izlemiĢtir. SÇKM değerlerindeki değiĢim yönünden en etkili uygulamalarının %4 Aloe vera ve %1–2 

sukroz ester uygulamaları olduğu görülürken, bunu %2 dozunda lesitin uygulaması takip etmiĢtir. 

Depolama süresince SÇKM değiĢimi kullanılan kaplama materyallerine göre farklılık (p<0,05) 

göstermiĢtir. Genel olarak değerlendirildiğinde %4 dozunda Aloe vera uygulaması yapılan meyvelerin 

hem depolama sürelerinde hem de raf ömrü süresince diğer uygulamalara göre SÇKM oranında daha 

az bir değiĢim olduğu söylenebilir (Çizelge 2.).  

 

Çizelge 2. Caldesi 85 nektarin çeĢidinde farklı hasat sonrası kaplama uygulamalarının depolama 

süresince suda çözünür kuru madde oranındaki değiĢimlere etkileri (%) 

Uygulama 
Depolama süresi (gün) Uygulama 

ortalaması Hasat 25 25 +3 50 50+3 

Kontrol 11,273 o 12,270 k 13,140 d 12,933 e 13,840 a 12,691 B 

Aloe vera (%1) 11,273 o 12,730 f 13,247 cd 13,377 p 13,857 a 12,897 A 

Aloe vera (%2) 11,273 o 12,650fgh 13,233 cd 13,410 b 13,850 a 12,883 A 

Aloe vera (%4) 11,273 o 11,927 n 12,060 m 12,233kl 12,520 ij 12,003 E 

Sukroz ester (%1) 11,273 o 11,853 n 12,140 lm 12,267 k 12,610ghi 12,029 E 

Sukroz ester (%2) 11,273 o 11,863 n 12,197 kl 12,247 kl 12,697 fg 12,055 E 

Lesitin (%1) 11,273 o 12,237 kl 13,277 c 12,720fg 13,420 b 12,585 C 

Lesitin (%2) 11,273 o 12,080 m 12,413 j 12,580 hi 12,953 e 12,260 B 

Depo. süre ort. 11,273D 12,201 C 12,713 B 12,721 B 13,218 A  

0,0514 LSD (0,05) 0,04064 
LSD (0,05) Uygulama x süre: 0,1149. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade ederler.  

 

Bulgularımıza göre meyvelerdeki SÇKM oranındaki artıĢ depolamanın ilk 25 gününde daha 

belirgin olmuĢtur. %SÇKM değerindeki bu artıĢların meyvelerin sert hasat olumunda toplanmaları ve 

kısmen depolama süresince yeme olumuna ulaĢmaları ile açıklanabilir. DüĢük sıcaklıkta depolama ve 
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sonrasında yüksek sıcaklıkta raf ömrü sürecinde SÇKM değeri artmıĢtır. Nektarin depolamasında 

SÇKM değerindeki artı diğer araĢtırıcıların (Akbudak ve EriĢ, 2004; Ertürk ve ark., 2004; Özkaya ve 

Dündar, 2008; Çandır Ertürk ve ark., 2009) bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 
 

Titre edilebilir toplam asitlik miktarı (TETA) 
Titre edilebilir toplam asitlik (TETA) miktarı tüm uygulamalarda depolama süresince 

azalmıĢtır. Bu azalma depolamanın baĢlangıcında ilk 25 günde daha belirgin olurken daha sonra 

azalma hızı düĢmüĢtür. Uygulama ortalamaları kapsamında en etkili uygulamanın, %1 ve %2 

dozlarında sukroz ester olduğu görülürken, bunu %4 dozunda Aloe vera uygulaması takip etmiĢtir. 

Uygulama ortalamaları arasında farklılık önemli (p<0,05) bulunmuĢtur. Benzer Ģekilde, farklı hasat 

sonrası uygulamalar ile farklı depolama süreleri interaksiyonunda önemli farklılıklar saptanmıĢtır. 

Diğer deyimle TETA değerinin depolama süresince azalması uygulamalara göre farklılık göstermiĢtir 

(Çizelge 3.). Genel olarak değerlendirdiğimizde ise sukroz ester uygulaması yapılan meyvelerin hem 

depolama sürelerinde hem de raf ömrü süresince asit içeriklerinin kontrole göre daha iyi durumda 

olduğu görülmüĢtür. Özkaya ve Dündar (2008), MAP uygulaması ile TETA değerindeki azalıĢın 

azaldığını belirtmektedir. ÇalıĢmamızda kaplama materyallerinin TETA üzerindeki etkisini MA 

koĢulu yaratması ile açıklanabilir kanısındayız.   
 

Çizelge 3. Caldesi 85 nektarin çeĢidinde farklı hasat sonrası kaplama uygulamalarının depolama 

süresince titre edilebilir toplam asitlik miktarında meydana gelen değiĢimlere etkileri (g/100 g) 

Uygulama 
Depolama süresi (gün) Uygulama 

ortalaması Hasat 25 25 +3 50 50+3 

Kontrol 0,682 a 0,644 bc 0,633 cd 0,615 ef 0,589 h 0,633 C 

Aloe vera (%1) 0,682 a 0,641 bc 0,631 cd 0,609 fg 0,588 h 0,630 C 

Aloe vera (%2) 0,682 a 0,640 cd 0,640 bc 0,606 fg 0,587 h 0,631 C 

Aloe vera (%4) 0,682 a 0,659 b 0,647 bc 0,634 cd 0,627 de 0,650 B 

Sukroz ester (%1) 0,682 a 0,657 b 0,651 b 0,638 cd 0,630 de 0,652 A 

Sukroz ester (%2) 0,682 a 0,658 b 0,649 bc 0,637 cd 0,630 cd 0,651 A 

Lesitin (%1) 0,682 a 0,645 bc 0,634 cd 0,609 fg 0,588 h 0,631 C 

Lesitin (%2) 0,682 a 0,644 bc 0,637 cd 0,618 ef 0,596 gh 0,636 C 

Depo. süre ort. 0,682 A 0,648 B 0,640 B 0,621 C 0,604 D  

0,006039 LSD (0,05) 0,004774 

LSD (0,05) Uygulama x süre: 0,0135. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade ederler.  

 

Meyve et rengi 

Bulgularımıza göre kaplama uygulamaları nektarin meyvelerinin meyve et rengi üzerine 

etkisinde hem depolama süresi hem de uygulamalar ortalamaları arasında önemli derecede (p<0,05) 

farklılık saptanmıĢtır. Ancak meyve et renginde depolama ve raf ömrü süresince saptanan değiĢimler 

uygulamalara göre farklılık göstermiĢtir (Çizelge 6.). Genel olarak değerlendirildiğinde her kaplama 

uygulaması, uygulama dozu bazında depolama süresince farklı Ģekilde etki etmiĢtir. Bu bağlamda 25 

gün depolama süreci sonunda %4 dozunda Aloe vera ile %1–2 dozunda sukroz ester en iyi sonucu 

verirken, 25 gün +3 gün raf ömrü sonunda %1 dozunda lesitin en iyi sonucu vermiĢtir. 50 gün sonunda 

%2 Aloe vera ve %1 lesitin uygulanan meyvelerde en iyi sonucu alırken, 50 gün depolama sonrası 3 

gün raf ömrü ertesinde %1 ve %2 dozunda Aloe vera uygulanan meyvelerde görülmüĢtür (Çizelge 6.). 

Kaplama materyallerinin renk üzerine etkisi Koyuncu ve Savran (2002) ve Öz ve Süfer (2012) 

tarafından yaratılan MA koĢulları sonucu meyveye oksijen giriĢinin azalmasıyla açıklanmaktadır.  

 

Toplam fenolik bileşik miktarı 

Caldesi 85 nektarin çeĢidi meyvelerinde fenolik bileĢik içeriği depolama süresi ilerledikçe 

artmıĢtır. Bu artıĢ depolama süreleri ve raf ömrü ortalamaları yönünden istatistikî anlamda farklılık 

(p<0,05) göstermiĢtir. Diğer yandan uygulama ortalamaları arasında da önemli düzeyde (p<0,05) 

farklılık saptanmıĢtır. BaĢlangıca göre en büyük artıĢ Kontrol ve Aloe vera %1 uygulamasından elde 

edilmiĢtir. 
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Çizelge 4. Caldesi 85 nektarin çeĢidinde farklı hasat sonrası kaplama uygulamalarının depolama 

süresince meyve et renginde (Hue açı değeri) meydana gelen değiĢimler 

Uygulama 
Depolama süresi (gün) Uygulama 

ortalaması Hasat 25 25 +3 50 50+3 

Kontrol 74,703 a 72,373 cd 70,123 kl 68,323 o 66,677 p 70,440 E 

Aloe vera (%1) 74,703 a 72,530 c 70,820 hi 69,487 m 66,537 p 70,815 D 

Aloe vera (%2) 74,703 a 72,290 cd 70,463 ijk 68,270 o 66,493 p 70,444 E 

Aloe vera (%4) 74,703 a 73,167 b 71,720 ef 70,203 jk 68,500no 71,659 B 

Sukroz ester (%1) 74,703 a 73,373 b 71,470 fg 70,420 ijk 69,343 m 71,862 A 

Sukroz ester (%2) 74,703 a 73,237 b 71,250 gh 70,633 ij 69,750lm 71,915 A 

Lesitin (%1) 74,703 a 72,037 de 69,563 m 68,787 n 68,197 o 70,657 D 

Lesitin (%2) 74,703 a 72,720 c 70,607 ij 69,627 m 68,847 n 71,301 C 

Depo. süre ort. 74,703 A 72,716 B 70,752 C 69,469 D 68,043 E  

0,1978 LSD (0,05) 0,1563 
LSD (0,05) Uygulama x süre: 0,4422. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade ederler.  

 

Uygulama ortalamaları arasında toplam fenolik bileĢik miktarının en düĢük olduğu 

uygulamalar; sukroz ester uygulamaları olmuĢ, bunu %4 dozunda Aloe vera ve %2 dozunda lesitin 

uygulamaları izlemiĢtir (Çizelge 7.). Meyvelerin fenolojik bileĢik içeriğinin depolama süresince 

değiĢimi uygulamalara göre farklılık göstermiĢ, bu iki faktörün interaksiyonu önemli (p<0,05) 

çıkmıĢtır. Bu değiĢimde; Aloe vera uygulamalarının %4‟lük dozu, sukroz ester uygulamaları ve %2 

dozunda lesitin uygulaması dıĢındaki uygulamalarda 50 gün depolama süresine kadar artıĢ sonrasında 

ise azalıĢ söz konusu olmuĢtur. Bu dalgalanmanın sebebi, aĢırı olgunlaĢma ve yaĢlanmadır. Bu 

sonuçlar kaplama materyallerinin nektarin meyvelerinde aĢırı olgunlaĢma ve yaĢlanmayı 

yavaĢlattığının bir göstergesidir (Koyuncu ve Savran, 2002; Öz ve Süfer, 2012).  
 

Çizelge 5. Caldesi 85 nektarin çeĢidinde farklı hasat sonrası kaplama uygulamalarının depolama 

süresince fenolik bileĢik miktarında meydana gelen değiĢimler (GAE mg/100 g) 

Uygulama 
Depolama süresi (gün) Uygulama 

ortalaması Hasat 25 25 +3 50 50+3 

Kontrol 1263,4 o 1329,1 jk 1401,7 cde 1435,6 a 1398,5 de 1365,7 A 

Aloe vera (%1) 1263,4 o 1331,2 j 1397,6 e 1436,6 a 1402,4 cd 1366,3 A 

Aloe vera (%2) 1263,4 o 1329,6 jk 1392,4 f 1431,0 b 1401,4 cde 1363,6 B 

Aloe vera (%4) 1263,4 o 1298,7 m 1326,7 k 1380,2 h 1391,4 f 1332,1 C 

Sukroz ester (%1) 1263,4 o 1290,6 n 1316,4 l 1367,5 i 1385,5 g 1324,7 D 

Sukroz ester (%2) 1263,4 o 1290,0 n 1317,5 l 1366,5 i 1383,9 gh 1324,2 D 

Lesitin (%1) 1263,4 o 1326,6 k 1403,8 c  1433,8 ab 1399,6 cde  1365,4 AB 

Lesitin (%2) 1263,4 o 1300,6 n 1325,7 k  1382,2 gh 1392,6 f 1332,9 C 

Depo. süre ort. 1263,4 E 1312,1 A 1360,2 C 1404,2 A 1394,4 B  

1,882 LSD (0,05) 1,488 
LSD (0,05) Uygulama x süre:4,208. Farklı harfler farklı istatistiksel grupları ifade ederler. 

 

Ağırlık kaybı 

Bulgularımıza göre muhafaza süresince kümülatif ağırlık kaybı artmıĢtır. Depolama dönemleri 

ve raf ömrü süresince saptanan ortalama ağırlık kaybı değerleri istatistikî anlamda önemli (p<0,05) 

bulunmuĢtur. Ağırlık kaybı değerleri yönünden uygulamalar arasında yine önemli düzeyde (p<0,05) 

farklılık meydana gelmiĢtir. Ağırlık kaybının en düĢük seviyede görüldüğü uygulamalar; sırasıyla %1 

ve %2 dozlarında sukroz ester uygulamaları ile %4 dozunda Aloe vera ve %2 dozunda lesitin 

uygulamaları olmuĢtur. Ancak depolama süresince ağırlık kaybı oranları uygulamalara göre farklılık 

göstermiĢ, bu iki faktörün interaksiyonu önemli (p<0,05) bulunmuĢtur (ġekil 1.). Depolama ve raf 

ömrü süresince en az ağırlık kaybı sukroz ester uygulamaları ve %4 dozunda uygulanan Aloe vera 

uygulamasından elde edilmiĢtir. Organik veya organik olmayan kaplama materyallerinin en büyük 

etkisi meyvelerden olan su kaybını önlemesidir. Meyve yüzeyi ile atmosfer arasında bir bariyer 

görevini üstlenen kaplama materyalleri bu anlamda önemli bir ticari katkı sağlamaktadır (Kader ve 

ark.,1985; Beaudry, 2000; Koyuncu ve Savran, 2002; Öz ve Süfer, 2012). ÇalıĢmamızda kontrol 

uygulamalarında ağırlık kaybının %10–11 gibi yüksek değerler göstermesi, uygulamaların 

performansını belirgin olarak görmek amacıyla depolama süresinin 50 gün gibi uzun bir süre 
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seçilmesinden ileri gelmiĢtir. Ancak en iyi sonucu veren uygulamalarda 50 gün depolama süresi 

sonunda bile ağırlık kaybı %5 değerini geçmemiĢtir.  
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ġekil 1. Caldesi–85 nektarin çeĢidinin farklı depolama sürelerinde uygulamalara göre ağırlık kaybında meydana 

gelen farklılıklar (%). 
 

Yünlüleşme (iç kararması) 

ġeftali ve Nektarin soğuk depolamasında meyve tekstüründe görülen en önemli fizyolojik 

bozulma olan yünlüleĢme; tekstürü meydana getiren organik polimerler olarak bilinen pektin, 

hemiselüloz, selüloz, pektozen, heksozanların kendi yapılarında veya birbirleriyle olan reaksiyonlarda 

polimerizasyonların fizyolojik bir sonucudur (Pilnik ve Voragen, 1970). Bu bozulma direk olarak 

meyvelerin yeme kalitelerini etkilediği için Ģeftali ve nektarin depolamasını sınırlayan en önemli 

parametredir. ÇalıĢmamızda muhafaza süresi uzadıkça meyvelerde yünlüleĢme hızlanmıĢtır. Özellikle 

depolama dönemleri sonunda raf ömrü için yüksek sıcaklıklara aktarılan meyvelerde bu oran yüksek 

bulunmuĢtur. Kontrol ve bazı uygulamalarda 50 gün depolama ve 3 gün raf ömrü sonunda %30 

değerini aĢmıĢtır. Dolayısıyla bu depolama süresi Caldesi 85 nektarin çeĢidi için uzun bir süredir 

(ġekil 2.). Ġncelenen diğer parametrelere benzer Ģekilde iç kararmasının en düĢük seviyede görüldüğü 

uygulamalar; sukroz ester uygulamaları olurken bunu %4 dozunda Aloe vera uygulaması takip 

etmiĢtir. Uygulamalar arasındaki farklılık önemli düzeyde (p<0,05) olurken; sukroz ester uygulamaları 

arasındaki farklılık önemli düzeyde seyretmemiĢtir (p>0,05). Bunun yanında; %2 uygulama dozunda 

lesitin uygulaması da, iç kararmasını önlemede etkili olmuĢtur. 
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 ġekil 2. Depolama sürelerinde uygulamalara göre iç kararmasında meydana gelen farklılıklar. 
 

Sonuçlar ve Öneriler 

Elde edilen sonuçlara göre, depolama süresi uzadıkça ve her depolama süresi sonrasında raf 

ömrü süreci ertesinde; meyve etinde yumuĢama, suda çözünür kuru madde oranında artıĢ, titre 

edilebilir toplam asitlik miktarında azalıĢ, zemin renginde değiĢim ve meyve et renginde kararma 

ağırlık kaybında, iç kararma oranında ve fungal etmenli çürüme oranında artıĢ meydana gelmiĢtir. Söz 

konusu kalite kayıpları özellikle 50 gün depolama ve raf ömrü sürecinde belirginleĢmiĢtir. ÇalıĢma 
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kapsamındaki uygulamalar ise, kontrol meyvelerine göre hemen tüm kalite parametreleri açısından 

farklılık göstermiĢlerdir. Bu kapsamda; %1 ve %2 dozlarında sukroz ester uygulamaları fungal etmenli 

çürüme oranı dıĢındaki tüm parametreler açısından en etkili uygulamalar olmuĢlardır. Bu 

uygulamaları, %4 dozunda Aloe vera uygulaması takip etmiĢtir. Diğer taraftan; Aloe vera 

uygulamaları fungal etmenli çürüme oranının önlenmesinde öne çıkan uygulama olmuĢtur. Bunun 

yanında; %2 dozunda lesitin uygulaması etkili bulunan bir diğer uygulama olmuĢtur. Ancak bu etkiler 

önerilecek düzeye eriĢememiĢtir. Bu kapsamında, sukroz ester uygulamaları; birçok sert çekirdekli 

meyve türüne benzer Ģekilde nektarinde de olumlu sonuçlar vermiĢtir ve pratikte kullanılabilir 

uygulamalardır. Buna ek olarak; %4 dozunda Aloe vera ve %2 dozunda lesitin uygulamalarının etkili 

bulunması bu uygulamaların nektarinde ümitvar olduğunu göstermektedir. Söz konusu uygulamaların 

daha farklı dozlarda ve kombine olarak uygulanması ve etkilerinin incelenmesi bu meyve türünde 

hasat sonrası muhafaza süresinin uzatılması açısından önem taĢımaktadır.  
 

Kaynaklar 
Akbudak, B., EriĢ, A., 2004. Physical and Chemical Changes in Peaches and Nectarines During the Modified 

Atmosphere Storage.  Food Control. 15(4): 307–313.  

Anıl, S., 2011. Çanakkale KoĢullarında YetiĢtirilen Caldesi 85 ve Morsiani 51 Nektarin ÇeĢitlerinin Meyve Büyüme 

ve GeliĢme Durumlarının Ġncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. ÇOMÜ, Çanakkale. 

Anonim, 2012a. Food and Agriculture Organization of the United Nations Web Sayfası  (http://www.fao.org). 

Anonim, 2012b. Türkiye Ġstatistik Kurumu Web Sayfası (http://www.tuik.gov.tr). 

Anonim, 2013. Türkiye Ġstatistik Kurumu Web Sayfası (http://www.tuik.gov.tr). 

Beaudry, R.M., 2000. Responses of Horticultural Commodities to Low Oxygen: Limits to The exPanded Use of 

Modified Atmosphere Packaging. Hort. Technol.10 (3): 491–500.  

Cemeroğlu, B., 1992. Meyve ve Sebze ĠĢleme Endüstrisinde Temel Analiz Metodları. Biltav Üniversite Kitapları 

Serisi No: 02–2, Ankara, 381 s. 

Çandır Ertürk, E., Temizyürek, F., Özdemir, A.E., 2009. The Effects of Hot Water Dip Treatments on the Cold Storage 

of Big Top Nectarines. J. Appl. Bot. Food Qual. 82: 136–140. 

Crisosto, C.H., Mitcham, E.J., Kader, A.A., 2005. Recommendations for maintaining postharvest quality peach and 

nectarine, Updated, De. 15. http://postharvest,ucdavis.edu. Produce/ProduceFacts/Fruits/necpch. shtml 

Dursun S., Erkan, N., 2009. Yenilebilir Protein Filmler ve Su Ürünlerinde Kullanımı. J. of Fish. Sc. (3): 352–373. 

Erturk, E., Ozdemir, A.E., Dilbaz, R., Celik, M., 2004. Modified Atmosphere Packaging of May Glo Nectarines”, 5th 

International Postharvest Symposium, Verona, Italya, Volume of Abstracts. S2–21, 21.  

Kader, A.A., Kasmire, R.F., Mitchell, F.G., Reid, M.S., Sommer, N.F., Thompson, J.F., 1985. Postharvest Technology 

of Horticultural Crops, University of California Division of Agriculture and Natural Resources Special 

Publication: 3311, California , USA, 192–98. 

Keles, F., 2002. Gıda ambalajlama ilkeleri., Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Yayınları. No: 189, Erzurum. 

Koyuncu, M.A., Savran, H.E., 2002. Yenilebilir Kaplamalar. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 6 (3): 73–83. 

Malakou, A., Nanos, G.D., 2005. Combination of Hot Water Treatment and Modified Atmosphere Packaging 

Maintains Quality of Advanced Maturity “Caldesi 2000” Nectarines and “Royal Glory” Peaches, Postharvest 

Biology and Technology. 38: 106–114. 

Martinez–Romeroi, D., Alburquerque, N., Valverde, J.M., Guillen, F., Castillo, S., Valero, D., Serrano, M., 2006. 

Postharvest Sweet Cherry Quality and Safety Maintenance by Aloe Vera Treatment: A New Edible Coating. 

Postharvest Biol Technol. (39): 93–100. 

Öz, A.T., Süfer, Ö., 2012. Meyve ve Sebzelerde Hasat Sonrası Kalite Üzerine Yenilebilir Film ve Kaplamaların Etkisi. 

Akademik Gıda. 10 (1): 85–91. 

Özdemir, A.E., 1999. Farklı Derim Sonrası Uygulamaların Kozan Yerli ve Valencia Portakallarının Muhafazasına 

Etkisi. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Türkiye. 

Özelkök, S., Ertan, Ü., KaynaĢ, K., 1997. Maturity and Ripening Concepts on Nectarines. A Case Study on “Nectared–

6” and “Independence”. Proceedings V Int. Symp. on Temperate Zone Fruits, Acta Hort., 441. 

Özkaya, O., Dundar, Ö., 2008. Quality Evaluation Of Maria Aurelia Nectarine Variety During Short–Term Storage.  

Journal of Food, Agriculture & Environment–JFAE. 6 (3&4): 9–10. 

Pilnik, W., Voragen, A.G.J., 1970. Pectic Substances and Other Uronides. In: The Biochemistry of Fruits and Their 

Products, Hulme, E.C. (Ed.). Academic Press, London and NewYork. pp: 53–88. 

Zheng, W., Wang, S.Y., 2001. Antioxidant Activity and Phenolic Compounds in Selected Herbs. J. Agric. Food Chem. 

(49): 5165–5170. 

Zhou, T., Xu, S., Sun, D.W., Wang, Z., 2002. Effect of Heat Treatment on Postharvest Quality of Peaches. Journal of 

Food Engineering. 54: 17– 22. 

Zoffoli, J.P., Balbontin, S., Rodriguez, J., 2001. Effect of Modified Atmosphere Packaging and Maturity on 

Susceptibility to Mealiness and Lesh Browning of Peach Cultivars, V. International Peach Symposium, 08–13 

July, Rotterdam–Netherlands. 

http://www.fao.org/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.world-food.net/scientficjournal/2008/issue3/pdf/food/f1.pdf


ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)                        

2015: 3 (1): 53–61 
 

 

53 

Bağcılıkta Farklı Düzeylerde Oransal Nem Kaybına Uğratılmış Üretim 

Materyallerinin Canlılık ve Gelişim Potansiyellerinin Belirlenmesi 

 
Nuray Rodoplu

1
    Alper Dardeniz

1* 

 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 17100/Çanakkale. 
*Sorumlu yazar: adardeniz@comu.edu.tr 

 
                GeliĢ Tarihi: 17.04.2015                          Kabul Tarihi: 04.06.2015 

 
Öz 

Bu araĢtırma, farklı düzeylerde oransal nem kaybına uğratılmıĢ üretim materyallerinin canlılık ve 

geliĢim potansiyellerinin belirlenebilmesi amacıyla, 2013 ve 2014 yıllarında yürütülmüĢtür. Bu araĢtırmada, 

„Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos YerleĢkesi‟ „Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma 

Bağı‟ndan temin edilen „Amasya Beyazı‟ üzüm çeĢidi kalemleri ile „Manisa ve Tekirdağ Bağcılık AraĢtırma 

Enstitüsü Müdürlükleri‟nden temin edilen „140Ru‟ (140 Ruggeri) Amerikan asma anacı çelikleri materyal olarak 

kullanılmıĢtır. Kullanılan kalem ve çelikler oda Ģartlarında (22°C) %5, %10, %15 ve %20 oranlarında nem 

kaybına uğratılmıĢ, ardından yeniden 24 saat su içerinde bekletilip su almaları temin edilmiĢ, daha sonra perlit 

dolu PVC kaplar içerisine dikilip „ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Ġklim Odası‟na yerleĢtirilmiĢtir. Nem kaybı miktarı 

arttırıldıkça köklenme oranı (%), kök sayısı (adet), kök skalası (0–4), yaĢ kök ağırlığı (g), boğum sayısı (adet), 

yazlık sürgün ağırlığı (g), yazlık sürgün uzunluğu (cm), kalem–çelik ağırlığı (g), üst (tepe) kallus oluĢum yüzdesi 

(%), üst (tepe) kallus geliĢim skalası (0–5), üst (tepe) kallus yaĢ ağırlığı (g), haftalar bazındaki su tüketim miktarı 

ve yazlık sürgün geliĢim durumu (0–5) gibi, üretim materyallerinin canlılık ve geliĢim durumlarını belirleyen 

parametrelerde azalmalar görülmüĢtür. Ġncelenen parametrelere göre kalem ve çeliklerdeki en az canlılık ve 

vejetatif geliĢim, %20 oranında nem kaybına uğratılmıĢ üretim materyallerinde meydana gelmiĢtir. Bunu %15 

oranında nem kaybına uğratılmıĢ üretim materyalleri izlemiĢtir. %10 ve %5 oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ 

üretim materyallerinde ise canlılık ve vejetatif geliĢim özellikleri bakımından kontrole kıyasla daha az önemli 

farklılık belirlenmiĢtir. %15 oranındaki nem kaybı, hem kalem hemde çelikler açısından dikkate alınması 

gereken önemli bir sınır değer olarak kabul edilmeli, üretim materyallerindeki oransal nem kaybının %10‟u 

aĢmamasına özen gösterilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Üretim materyal kalitesi, Nem kaybı, Kallus, Vitis vinifera L., Asma fidanı, Vejetatif 

geliĢim. 

 

Abstract 

Determination of Crispness Potentials and Growth of Production Materials Suffered by 

Loss of Different Levels of Relative Humidity in Viticulture 
This research was carried out aimed to determine the crispness potentials and growth of production 

materials suffered by loss of different levels of relative humidity in arboriculture during the years 2013 and 

2014. In this research, the rootstock cuttings of „Amasya Beyazi‟ and „140Ru‟ were used as plant materials. The 

cuttings of Amasya Beyazi were obtained from 'COMU Dardanos Campus' „Table Grape Varieties Research and 

Application Center‟ while the cuttings of 140Ru have been taken from „Manisa and Tekirdag Viticulture 

Research Stations‟. The used scion and cuttings have been placed in the climatic chamber of „Çanakkale Onsekiz 

Mart University (ÇOMÜ), Faculty of Agriculture' under room conditions (22°C) suffered by the loss of moisture  

with rating to 5%, 10%, 15% and 20%. Weekly based water consumption and the condition of summer shoot 

growth (0–5) like parameters have been investigated in sustained scion and cuttings throughout their vegetative 

development. Then the rooting rate (%), number of root (number), scale of root (0–4), wet weight of root (g), 

number of leaf node (number), summer shoot weight (g), summer shoot length (cm), weight of scion (g), 

percentage of top callus formation (%), development scale of top callus (0–5) and wet weight of top callus (g) of 

scion and cuttings have been studied in performed dismantling of production materials during the paused timing 

of vegetative growth. After evaluation of the whole results, a decrease was observed in the development of 

production materials and crispness potentials when an increase of moisture loss was shown in parameters like 

rate of root (%), number of root (number), root scale (0–4), wet weight of root (g), number of node (number), 

wet weight of shoots (g), length of shoot (cm), scion weight (g), percentage of top callus formation (%), 

development scale of top callus (0–5), wet weight of top callus (g), amount of water consumption and condition 

of shoot growth (0–5). According to the obtained results of this research work, the least vegetative growth of 

scion and cuttings was occurred in such production materials that suffered with a ratio of 20% moisture loss in 

terms of all above mentioned parameters. This was followed by those production materials suffered with the rate 

of 15% moisture loss. Significant differences have not been investigated in order to vegetative development and 

crispness, as compared to the control, in production materials suffered by 5% and 10% moisture loss. So, the 
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development of production materials having adequate moisture is expected to lead more positive results. 15% 

moisture loss is need to be considered in terms of scion as well as cuttings should be an important limit value. It 

must be taken in care to overcome the loss of 10% relative humidity in the production materials. 

Keywords: Production material quality, Moisture loss, Callus, Vine sapling, Vitis vinifera L., Vegetative 

growth. 

 

Giriş 

Türkiye‟de, 2009–2013 yıllarını kapsayan dönemde %4,61‟i (525.823 adet) kamu, %95,39‟u 

(10.888.690 adet) özel sektör olmak üzere, toplam 11.414.513 adet aĢılı asma fidanı ve 11.236.967 

adet aĢısız Amerikan asma fidanı üretimi gerçekleĢmiĢtir. Son 5 yıllık dönemde aĢılı ve aĢısız toplam 

asma fidanı üretim rakamı ise 22.651.480 adet olmuĢtur. Böylece, 2004–2008 arasındaki dönemde 

gerçekleĢtirilen üretime (18.130.309 adet) kıyasla yaklaĢık %25‟lik bir asma fidanı artıĢı meydana 

gelmiĢ, bu artıĢ daha çok aĢısız Amerikan asma fidanı üretiminden kaynaklanmıĢtır. Üretilen 

fidanların %50,39‟u aĢılı, %49,61‟i ise aĢısızdır. 2013 yılı itibariyle, Türkiye‟de 51 adet özel ve 6 adet 

kamu olmak üzere toplam 57 adet asma fidanı üreticisi bulunmaktadır (Söylemezoğlu ve ark., 2015). 

Türkiye‟de 2012 yılında asma fidanında 150.923 dolar ihracata karĢılık, 369.811 dolar ithalat 

yapılmıĢ, ülkenin 2010–2012 yılları arasındaki fidan ihracatı diğer yıllara kıyasla sembolik de olsa bir 

miktar artıĢ gösterirken, fidan ithalâtında düĢüĢ görülmüĢtür (Söylemezoğlu ve ark., 2015).  

Manini ve Schneider (1990), baĢarılı bir üretim için iyi düzeyde odunlaĢmıĢ çelik ve 

kalemlerin gerekli olduğunu bildirmiĢlerdir. Amerikan asma anaçlarından elde edilen çelik 

miktarlarının tek baĢına önemli olmadığı vurgulanarak, çeliğin kalitesinin de fidan elde edilmesinde 

oldukça önemli olduğu, depo maddelerince (Ģeker ve niĢasta) zengin bir çeliğin kök ve sürgün geliĢimi 

ile kallus oluĢumunun zayıf olanlara kıyasla daha iyi olacağı, bu nedenle anaç ve kalem damızlığı 

parsellerinde iyi bir bakımın mutlak gerekli olduğu belirtilmiĢtir (Kısmalı, 1981). Üretim 

materyallerinde iyi bir kök ve kallus oluĢumu çelik kalınlığına (Dardeniz ve ark., 2008), odunlaĢma 

düzeyine (Dardeniz, 2001; Dardeniz ve ark., 2007; Dardeniz ve ark., 2008), muhafaza dönemi ve 

koĢullarına (Balo ve Balo, 1969; Kısmalı, 1981; Tırpancı ve Dardeniz, 2014), çeĢit ve anaç özelliğine 

(Dardeniz, 2001), sürgün kesim ve çelik hazırlama tarihlerine (Kısmalı, 1978; Dardeniz ve ark., 2007), 

çimlendirme sırasındaki ortam Ģartlarına (Alço ve ark., 2015) ve farklı çeĢit/anaç kombinasyonlarına 

(Tunçel ve Dardeniz, 2013; Alço ve ark., 2015) göre önemli farklılıklar gösterebilmektedir. 

Eifert ve ark. (1969), baĢlangıçta %45 dolaylarında bulunan yedek su miktarının, üretim 

materyalinin muhafazası sırasında azalabileceğini bildirmiĢlerdir. Su kaybına uğramıĢ çeliklerin su 

içerisine batırılması ile çelikler bünyelerine yeniden su alabilmekte ve alınan suyun oranı baĢlangıçtaki 

su miktarının %80‟nine kadar çıkabilmektedir. Ancak çelikler bünyelerine tekrar su alsalar bile, 

baĢlangıçtaki su miktarının %20‟sini kaybettiklerinde kallus teĢekkülü, %30‟unu kaybettiklerinde ise 

artık hem kallus, hem de kök teĢekkülü meydana gelmemektedir. Aynı konuda çalıĢan Balo ve Balo 

(1969), çeliklerin muhafaza sırasında %30–40 su kaybetmeleri durumunda canlılık özelliklerini 

tamamen kaybettiklerini saptamıĢlardır. 

Açık köklü aĢılı fidan üretimi; aĢıda kullanılacak üretim materyallerinin (çelik ve kalem) elde 

edildiği anaç ve çeĢit damızlığı parsellerinin bakımından baĢlayarak, bu materyallerin kesimi, çelik ve 

kalem hazırlığı, materyallerin  ilaçlanması, muhafazası, aĢılanması, çimlendirilmesi (kaynaĢtırma), 

fidanlıkta veya serada (tüplü fidan) yetiĢtirilmesi, söküm ve tasnif gibi bir çok farklı aĢamadan 

oluĢmakta ve bütün bu aĢamalar yaklaĢık 10 aylık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Açık köklü aĢılı 

fidan üretiminin her aĢamasının kontrol altında tutulabilmesi, bilgi birikimiyle birlikte fidancılıktaki 

yeniliklerin takibiyle mümkün olabilmektedir. 

Üretim materyalleri (çelik ve kalem), anaç ve omcalar üzerinden budanarak kesimleriyle 

birlikte, bünyelerindeki %45–50 düzeyindeki nemi sürekli olarak kaybetme eğilimindedir (Dardeniz, 

2001). Bu materyallerin kıĢ budamasının ardından rüzgâr ve güneĢte bekletilmesi, muhafazasız üzeri 

açık araçlarla nakledilmesi, nakil sonrasında soğuk depo ve(ya) kum havuzuna alınmadan önce tekrar 

rüzgâr ve güneĢe maruz bırakılması, özellikle kalemlerin soğuk depoda 2–3 haftalık açıkta 

muhafazaları sırasında nemlendirmenin yetersiz olması, çeliklerin soğuk depoda 2–5 ay süren 

muhafazaları sırasında uygun materyaller içerisinde ve uygun ortamlarda depolanamaması, kum 

havuzlarındaki muhafazada kumun aĢırı ısınması ve nemini kaybetmesi, soğuk depo ve kum 

havuzlarından çıkartılan üretim materyallerinin aĢı öncesi, aĢı ve aĢıya müteakip, parafinlenip 

sandıklara yerleĢtirilene kadar yine bir süre dıĢ ortam Ģartlarına maruz bırakılması vb. gibi çeĢitli 
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nedenlerle, üretim materyalleri bünyelerindeki nemin %1–20‟sini kaybedebilmekte, bu da özellikle 

aĢılı çeliklerde kallus oluĢumunda önemli kayıplara neden olarak aĢı odası randımanını azaltmaktadır. 

Yapılan bu araĢtırmanın amacı; bağcılıkta farklı düzeylerde (%5, %10, %15 ve %20) oransal 

nem kaybına uğratılmıĢ üretim materyallerinin (Amasya Beyazı üzüm çeĢidi ve 140Ru anacı) canlılık 

ve geliĢim potansiyellerinin belirlenmesidir.  

 

Materyal ve Yöntem 

AraĢtırmada kullanılan Amasya Beyazı üzüm çeĢidi kalemleri (8,5–9 mm), „ÇOMÜ Dardanos 

YerleĢkesi‟ „Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟ndaki 10 yaĢlı omcaların 5.–12. 

boğumlarından 15–20 ġubat tarihleri arasındaki kıĢ budaması sırasında, 140Ru anacının yıllık 

dallarından hazırlanan fidanlık  çelikleri (8 mm) ise Ocak ayı içerisinde yapılan sürgün kesimi ve çelik 

hazırlığının ardından, „Manisa ve Tekirdağ Bağcılık AraĢtırma Esntitüsü Müdürlükleri‟nin anaç 

damızlığı parsellerinden temin edilmiĢtir. Üretim materyalleri nem kaybına uğratılmadan önce, 

2°C‟deki soğuk depoda ağızları sıkıca kapalı PVC torbalar içerisinde Mart ayına kadar muhafazaya 

alınmıĢtır.  

Amasya Beyazı üzüm çeĢidi kalemleri ile 140Ru anacı çeliklerinin soğuk depodan 

çıkartılmasının ardından, üretim materyallerine (Mart ayı sonunda) oda sıcaklığında (22°C) belirli 

düzeylerde (%5, %10, %15 ve %20) nem kaybettirilmiĢtir. Çelik ve kalemlerin ağırlıkları 24 saatte bir 

tartılmak suretiyle nem kaybetme oranları hesaplanmıĢ, istenilen nem kaybı seviyesine ulaĢan çelik ve 

kalemler, dikim gününe kadar yeniden soğuk depoda muhafazaya alınmıĢtır. Köklendirme ve kallus 

oluĢumu için farklı düzeylerde nem kaybettirilen üretim materyalleri, dikim tarihinden 1 gün önce su 

içerisine daldırılarak 24 saat suda bekletilmiĢtir. Dikim tarihinde ilk olarak her bir dikim kabına eĢit 

hacimde perlit konulmuĢ ve bunun üzerine 500 ml su ilavesi yapılmıĢtır. Hesaplanan gübreler (22,4 g 

amonyum sülfat, 8,96 g triple süper fosfat ve 33,6 g potasyum sülfat) karıĢtırılarak çözdürülmüĢ ve her 

bir kaba 120 ml olacak Ģekilde kaplara verilmiĢtir. Son olarak bütün kaplara 250 ml daha su eklenerek, 

ortam dikim için hazır bir hale getirilmiĢtir. 

Dikim esnasında üretim materyalleri, Amasya Beyazı üzüm çeĢidi kalemlerinde sürdürme için 

1 gözlü olarak, alttaki gözün 2 cm üzerinden düz ve üst gözün 1,5 cm üzerinden göze ters yönde 45 

derecelik açıyla, Amasya Beyazı üzüm çeĢidi kalemlerinde kallus oluĢumu için 1 gözlü olarak, alttaki 

gözün 2 cm üzerinden düz ve üst göz köreltilerek boğum seviyesinden düz Ģekilde, 140Ru anacı 

çeliklerinde sürdürme için 2 gözlü olarak, dipteki köreltilen gözün 0,5 cm altından düz ve üstteki 

gözün 1,5 cm üzerinden göze ters yönde 45 derecelik açıyla, 140Ru anacı çeliklerinde kallus oluĢumu 

için 1 gözlü olarak, alttaki gözün 2 cm üzerinden düz ve üst göz köreltilerek boğum seviyesinden düz 

Ģekilde hazırlanmıĢ, bunun ardından pas böcüsü, kırmızı örümcek ve fungusit karıĢımı bulunan ilaçlı 

suya batırılmıĢtır. Üretim materyalleri 2013 ve 2014 yıllarının 27 Mart tarihinde perlit dolu kaplar 

içerisine dikilmiĢtir. AraĢtırma 4 tekerrürlü olarak yürütülmüĢ ve her tekerrürde 15 adet çelik–kalem 

kullanılmıĢ, dikim sonrası kaplara 50 ml daha su ilave edilmiĢtir. Amasya Beyazı üzüm çeĢidi 

kalemleri ve 140Ru çeliklerinde üst (tepe) kallus oluĢturmak amacıyla hazırlanan kaplar geniĢ karton 

kutulara alınarak, karton kutuların üzerleri nemli havlularla kapatılmıĢtır. 

Kallus oluĢturulan üretim materyalleri, „Bahçe Bitkileri Bölümü Ġklim Odası‟nda 28°C‟de 

yaklaĢık 30 gün boyunca tutulmuĢ, 2 günde bir üstten nemlendirme ve 8 günde bir sulama 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Sürdürülen üretim materyalleri ise oda sıcaklığında (22°C) tutularak, kaplara        

8 günde bir ağırlıkları 1.250 g olacak Ģekilde sulama yapılmıĢtır. Sürdürülen üretim materyallerindeki 

yaz sürgünü geliĢimleri 8 günde bir gözlemlenmiĢ ve bir skala yardımıyla puanlandırılmıĢtır (0: KıĢlık 

göz safhası, 1: KıĢ gözleri hafif kabarmıĢ, 2: KıĢ gözlerinde pamuklaĢma safhası ve sürgün ucunun 

görünüĢü, 3: KıĢ gözlerinde uyanma safhası, 4: Yaz sürgünü 3–4 yapraklı, 5: Yaz sürgünü 5–6 

yapraklı) (Tayyar ve ark., 2003; Dardeniz ve Tayyar, 2005; Dardeniz ve ark., 2006). 

Köklendirilen üretim materyalleri dikim tarihinden 2 ay sonra sökülmek suretiyle, her bir fidan 

için köklenme oranı, kök sayısı, yaĢ kök ağırlığı, kök skalası, yazlık sürgün uzunluğu, boğum (yaprak) 

sayısı, yazlık sürgün ağırlığı ve kalem–çelik ağırlığı incelenmiĢ, bununla birlikte fidanların haftalar 

bazında ortalama su tüketim miktarları da hesaplanmıĢtır. Bunun için, 8 günde bir sulama yapılan 

kaplardaki eksilen su miktarı terazi yardımıyla belirlenip kaydedilmiĢtir. Kallus oluĢturan üretim 

materyalleri 30 gün sonra sökülerek, üst (tepe) kallus oluĢum yüzdesi, üst (tepe) kallus geliĢim skalası 

ve üst (tepe) kallus yaĢ ağırlığı parametreleri belirlenmiĢtir. 
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Çelik ve kalemlerdeki kök geliĢiminin belirlenmesi 0–4 skalası yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir 

(0: Hiç kök yok, 1: Tek taraflı zayıf kök oluĢumu, 2: Çift taraflı kök oluĢumu, 3: Üç taraflı kuvvetli 

kök oluĢumu, 4: Çepeçevre çok kuvvetli kök oluĢumu) (Dardeniz, 2001). Üretim materyallerinde üst 

(tepe) kallus geliĢiminin belirlenmesi 0–5 skalası yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir (0: Hiç kallus 

oluĢturmamıĢ, 1: Tek taraflı zayıf kallus oluĢumu, 2: Çift taraflı zayıf kallus oluĢumu, 3: Orta düzeyde 

kallus oluĢumu, 4: Çepeçevre iyi düzeyde kallus oluĢumu, 5: Çepeçevre çok iyi düzeyde kallus 

oluĢumu) (Dardeniz, 2001). 

 

Bulgular ve Tartışma 

„ÇOMÜ Dardanos YerleĢkesi‟ „Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟ndan 

temin edilen Amasya Beyazı üzüm çeĢidi kalemleri ile „Manisa ve Tekirdağ Bağcılık AraĢtırma 

Enstitüsü Müdürlükleri‟nden temin edilen 140Ru anacı çelikleri üzerinde 2013 ve 2014 yıllarında 

yürütülen bu araĢtırmadan elde edilen bulgular, Çizelge 1. ve Çizelge 2.‟de sunulmuĢtur. 

Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin köklenme oranına ait ortalama değerleri incelendiğinde; %5, 

%10 ve %15 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde, kontrol grubu ile herhangi bir önemli 

farklılık tespit edilemediği görülmektedir. Kalemlerin köklenme oranları %93,05 (%15 nem kaybı) ile 

%96,10 (%10 nem kaybı) arasında gerçekleĢmiĢtir. Ancak, Amasya Beyazı üzüm çeĢidinde %20 

oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerdeki köklenme oranı önemli ölçüde azalarak %55,82 olarak 

belirlenmiĢtir (Çizelge 1.). 140Ru anacı çeliklerinin köklenme oranına ait ortalama değerleri 

incelendiğinde; kontrolde %66,56 olarak tespit edilen köklenme oranının çeliklerin %5 (%55,37) ve 

%10 (%63,23) oranlarında nem kaybına uğratılmasıyla önemli seviyede değiĢmediği, ancak %15 

(%45,73) ve %20 (%11,84) oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ olan çeliklerde önemli seviyede 

azaldığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 1.). 

 Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin kök sayısına ait ortalama değerleri incelendiğinde; %5 ve 

%10 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde, kontrol grubu ile herhangi bir önemli farklılık tespit 

edilememiĢtir. Kalemlerin kök sayıları 8,99 adet (%10 nem kaybı) ile 7,87 adet (%5 nem kaybı) 

arasında değiĢmiĢtir. Ancak, Amasya Beyazı üzüm çeĢidinde %15 ve %20 oranında nem kaybına 

uğratılmıĢ kalemlerdeki kök sayısı önemli ölçüde azalarak, sırasıyla 5,99 adet ve 2,24 adet olarak 

gerçekleĢmiĢtir (Çizelge 1.). 140Ru anacının kök sayısına ait ortalama değerleri incelendiğinde; 

kontrolde 3,08 adet olarak tespit edilen kök sayısının %10 (2,68 adet) nem kaybettirilen çeliklerde 

önemli seviyede değiĢmediği, ancak %5 (2,03 adet) ve %15 (1,58 adet) oranlarında nem kaybına 

uğratılmıĢ çeliklerin ikinci bir grubu, %20 (0,24 adet) oranında nem kaybına uğratılmıĢ çeliklerin ise 

üçüncü bir grubu oluĢturarak, kök sayılarında önemli seviyede azalma gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir 

(Çizelge 1.). 

Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin yaĢ kök ağırlığına ait ortalama değerleri incelendiğinde; %5, 

%10 ve %15 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde, kontrol grubu ile herhangi bir önemli 

farklılık tespit edilememiĢtir. Kalemlerin yaĢ kök ağırlığı 0,621g (%15 nem kaybı) ile 0,732g (%10 

nem kaybı) arasında değiĢmiĢtir. Ancak, Amasya Beyazı üzüm çeĢidinde %20 oranında nem kaybına 

uğratılmıĢ kalemlerdeki yaĢ kök ağırlığı önemli ölçüde azalarak 0,256 g olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 

1.). 140Ru anacının yaĢ kök ağırlığına ait ortalama değerleri incelendiğinde; kontrolde 0,253 g olarak 

tespit edilen yaĢ kök ağırlığının %5 (0,167 g), %10 (0,234 g), %15 (0,141 g) ve %20 (0,038 g) 

oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ çeliklerde önemli seviyede azaldığı belirlenmiĢtir (Çizelge 1.). 

Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin kök skalasına ait ortalama değerleri incelendiğinde; %5, %10 

ve %15 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde, kontrol grubu ile herhangi bir önemli farklılık 

tespit edilememiĢtir. Kalemlerin kök skalası 1,93 (%15 nem kaybı) ile 2,13 (%10 nem kaybı) arasında 

gerçekleĢmiĢtir. Ancak, Amasya Beyazı üzüm çeĢidinde %20 oranında nem kaybına  uğratılmıĢ  

kalemlerdeki  kök  skalası  önemli ölçüde azalarak 0,95 olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 1.). 140Ru 

anacının kök skalasına ait ortalama değerleri incelendiğinde; kontrolde 1,270 olarak tespit edilen kök 

skalasının %10 (1,240) oranında nem kaybına uğratılmıĢ çeliklerde önemli seviyede değiĢmediği, 

ancak %5 (0,956) ve %15 (0,881) oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ çeliklerde önemli seviyede 

azalarak ikinci bir grubu teĢkil ettiği, %20 (0,158) oranında nem kaybına uğratılmıĢ çeliklerde yine 

önemli seviyede azalarak üçüncü bir grubu oluĢturduğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 1.). 

Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin yazlık sürgün uzunluğuna ait ortalama değerleri 

incelendiğinde; %5, %10 ve %15 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde, kontrol grubu ile 

herhangi bir önemli farklılık tespit edilemediği görülmektedir. Kalemlerin yazlık sürgün uzunluğu 
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Çizelge 1. 140Ru anacı ile Amasya üzüm çeĢidi yıllık dallarının sürdürülmeleri ile elde edilen farklı parametreler 

Çeşitler Uyg. 
Köklenme oranı (%) Kök sayısı (adet) Yaş kök ağırlığı (g) Kök skalası (0–4) 

2013 2014 Ort. 2013 2014 Ort. 2013 2014 Ort. 2013 2014 Ort. 

140Ru 

Kontrol 84,99a 48,13a 66,56a 4,31a 1,85a 3,08a 0,344a 0,163a 0,253a 1,58ab 0,960a 1,270a 

%5 73,71a 37,03a 55,37ab 2,81b 1,25ab 2,03b 0,221b 0,114ab 0,167bc 1,21b 0,703a 0,956b 

%10 78,33a 48,14a 63,23a 4,38a 0,99b 2,68a 0,365a 0,103bc 0,234ab 1,68a 0,793a 1,240a 

%15 76,66a 14,81b 45,73b 2,91b 0,26c 1,58b 0,228b 0,055bc 0,141c 1,54ab 0,222b 0,881b 

%20 19,99b 3,70b 11,84c 0,44c 0,04c 0,24c 0,040c 0,036c 0,038d 0,28c 0,037b 0,158c 

LSD 19,92 14,56 11,37 0,917 0,618 0,562 0,098 0,069 0,069 0,421 0,312 0,233 

Amasya 

Beyazı  

Kontrol 89,99a 100a 94,99a 6,31a 11,28a 8,79a 0,367a 1,08a 0,723a 1,36a 2,77a 2,06a 

%5 89,50a 100a 94,75a 6,30a 9,44b 7,87a 0,328a 1,05a 0,689a 1,48a 2,56a 2,02a 

%10 94,99a 97,22a 96,10a 7,73a 10,25ab 8,99a 0,454a 1,01ab 0,732a 1,80a 2,46a 2,13a 

%15 88,33a 97,77a 93,05a 5,86a 6,12c 5,99b 0,391a 0,852b 0,621a 1,34a 2,52a 1,93a 

%20 44,99b 66,66b 55,82b 1,43b 3,06d 2,24c 0,065b 0,446c 0,256b 0,52b 1,38b 0,95b 

LSD 14,27 10,28 8,42 2,94 1,35 1,62 0,152 0,183 0,133 0,470 0,361 0,290 

Çeşitler Uyg. 
Yazlık sürgün uzunluğu (cm) Boğum (yaprak) sayısı (adet)          Yazlık sürgün ağırlığı (g)         Kalem–çelik ağırlığı (g) 

2013 2014 Ort. 2013 2014 Ort. 2013 2014 Ort. 2013 2014 Ort. 

140Ru 

Kontrol 12,96a 6,43a 9,69a 7,33a 3,81c 5,57b 1,100a 0,614a 0,857a 8,79a 7,54a 8,16a 

%5 11,31a 7,41a 9,36a 7,14a 5,14b 6,14a 0,801b 0,651a 0,726a 8,05a 7,67a 7,86a 

%10 10,63a 7,96a 9,29a 6,52a 6,33a 6,42a 0,848b 0,670a 0,759a 7,66ab 8,00a 7,83a 

%15 10,63a 2,71b 6,67b 6,46a 2,81d 4,63c 0,718b 0,219b 0,468b 8,07a 7,89a 7,98a 

%20 2,29b 1,38b 1,83c 1,38b 1,14e 1,26d 0,145c 0,102b 0,124c 6,60b 6,58b 6,59b 

LSD 2,47 1,66 1,28 0,872 0,895 0,424 0,146 0,135 0,218 1,19 0,701 0,647 

Amasya 

Beyazı 

Kontrol 4,45a 4,09ab 4,27a 4,16a 2,59b 3,37b 0,839a 1,040a 0,939a 4,47a 4,10a 4,28a 

%5 4,72a 3,89b 4,30a 4,49a 2,82b 3,65ab 0,757a 0,910b 0,833b 4,34a 3,93ab 4,13a 

%10 3,98a 4,73a 4,35a 4,14a 2,90b 3,52b 0,797a 0,862bc 0,829b 4,13ab 3,90ab 4,01ab 

%15 3,93a 4,52ab 4,22a 4,04a 3,75a 3,89a 0,771a 0,758c 0,764b 4,12ab 3,78ab 3,95ab 

%20 2,51b 2,54c 2,52b 3,16b 2,15c 2,65c 0,382b 0,419d 0,400c 3,64b 3,61b 3,62b 

LSD 0,808 0,646 0,464 0,603 0,366 0,343 0,165 0,107 0,098 0,650 0,409 0,432 
Ort.: Ortalama. 
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Çizelge 2. 140Ru anacı ile Amasya üzüm çeĢidi yıllık dallarının katlanmasıyla oluĢan üst (tepe) kallus oluĢum değerleri 

Çeşitler Uyg. 
Üst (tepe) kallus oluşum yüzdesi (%) Üst (tepe) kallus gelişim skalası (0–5) Üst (tepe) kallus yaş ağırlığı (g) 

2013 2014 Ort. 2013 2014 Ort. 2013 2014 Ort. 

140Ru 

Kontrol 66,66ab 100,0a 83,33ab 1,46b 3,24a 2,35a 0,211ab 0,583a 0,397a 

%5 78,33a 96,66a 87,49a 2,24a 2,43b 2,33a 0,336a 0,339b 0,338a 

%10 54,64b 100,0a 77,32abc 1,30b 3,16a 2,23a 0,168b 0,556a 0,362a 

%15 46,66b 94,99a 70,82c 0,932b 2,29b 1,61b 0,082b 0,358b 0,220b 

%20 54,99b 88,33b 71,66bc 1,04b 2,04b 1,54b 0,151b 0,244c 0,197b 

LSD 21,81 6,62 12,01 0,609 0,514 0,407 0,155 0,090 0,096 

Amasya 

Beyazı 

Kontrol 73,33 62,22a 67,77a 1,60a 0,998ab 1,29 0,332a 0,190a 0,261a 

%5 71,66 56,66ab 64,16ab 1,19ab 1,38a 1,28 0,167bc 0,162ab 0,165b 

%10 71,66 42,98b 57,32ab 1,55a 0,693b 1,12 0,213abc 0,079b 0,146b 

%15 68,33 46,66ab 57,49ab 1,42ab 0,765b 1,09 0,231ab 0,066b 0,149b 

%20 59,99 49,58ab 54,78b 0,916b 1,14ab 1,02 0,100c 0,144ab 0,122b 

LSD ÖD 18,05 12,42 0,514 0,486 ÖD 0,125 0,106 0,073 
Ort.: Ortalama, ÖD: Önemli değil. 

 

 

          
 ġekil 1. 2013–2014 yılı Amasya Beyazı üzüm      ġekil 2. 2013–2014 yılı 140Ru asma anacı           ġekil 3. 2013–2014 yılı Amasya Beyazı üzüm     ġekil 4. 2013–2014 yılı 140Ru asma anacı 

 çeĢidi sürgün geliĢim durumu ort. değerleri.     sürgün geliĢim durumu ort. değerleri.             çeĢidi haftalar bazında ort. su tüketim miktarı.   haftalar bazında ort. su tüketim miktarı.
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4,22 cm (%15 nem kaybı) ile 4,35cm (%10 nem kaybı) arasında gerçekleĢmiĢtir. Ancak, Amasya 

Beyazı üzüm çeĢidinde %20 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerdeki yazlık sürgün uzunluğu 

önemli ölçüde azalarak 2,52 cm olarak gerçekleĢmiĢtir (Çizelge 1.). 140Ru anacının yazlık sürgün 

uzunluğuna ait ortalama değerleri incelendiğinde; kontrolde 9,69 cm olarak tespit edilen yazlık sürgün 

uzunluğunun %5 (9,36 cm) ve %10 (9,29 cm) oranlarında nem kaybına uğratılmasıyla önemli 

seviyede değiĢmediği, ancak %15 (6,67cm) ve %20 (1,83 cm) oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ 

çeliklerde ikinci ve üçüncü grupları oluĢturarak önemli seviyede azaldığı belirlenmiĢtir (Çizelge 1.).  

Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin boğum (yaprak) sayısına ait ortalama değerlerinde; en fazla 

boğum sayısını %15 (3,89 adet) ve %5 (3,65 adet) oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ kalemler 

vermiĢtir. Kontrol (3,37 adet) ve %10 (3,52 adet) oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ kalemler ikinci 

bir grubu oluĢturmuĢ, en düĢük boğum sayısı %20 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde (2,65 

adet) gerçekleĢmiĢtir (Çizelge 1.). 140Ru anacının boğum sayısına ait ortalama değerleri 

incelendiğinde; boğum sayısı çeliklerin %5 (6,14 adet) ve %10 (6,42 adet) oranlarında nem kaybına 

uğratılmasıyla en yüksek olarak tespit edilmiĢ, bunu kontrol (5,57 adet) izlemiĢ, boğum sayısı %15 

(4,63 adet) ve %20 (1,26 adet) oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ çeliklerde önemli seviyede azalma 

kaydetmiĢtir (Çizelge 1.). 

Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin yazlık sürgün ağırlığına ait ortalama değerleri incelendiğinde; 

kontrolde 0,939 g olan yazlık sürgün ağırlığının %5 (0,833 g), %10 (0,829 g) ve %15 (0,764 g) 

oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde azalarak ikinci grubu ve %20 (0,400 g) oranında nem 

kaybına uğratılmıĢ kalemlerde yine azalarak en son grubu oluĢturduğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 1.). 

140Ru anacının yazlık sürgün ağırlığına ait ortalama değerleri incelendiğinde; %5 (0,726 g) ve %10 

(0,759 g) oranında nem kaybına uğratılmıĢ çeliklerde, kontrol (0,857) ile herhangi bir önemli farklılık 

tespit edilememiĢtir. Ancak %15 (0,468 g) ve %20 (0,124 g) oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ 

çeliklerde önemli seviyede azaldığı belirlenmiĢtir (Çizelge 1.). 

Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin kalem ağırlığına ait ortalama değerleri incelendiğinde; 

kontrolde 4,28 g, %5 nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde 4,13 g olan kalem ağırlığının %20 (3,62 g) 

oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde önemli düzeyde azaldığı belirlenmiĢtir. %10 ve %15 nem 

kaybına uğratılmıĢ kalemler ise ara grubu teĢkil etmiĢtir (Çizelge 1.). 140Ru anacının çelik ağırlığına 

ait ortalama değerleri incelendiğinde; %5, %10 ve %15 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde, 

kontrol grubu ile herhangi bir önemli farklılık tespit edilememiĢtir. Ancak %20 (6,59 g) oranında nem 

kaybına uğratılmıĢ kalemlerin ağırlığı önemli oranda azalma kaydetmiĢtir (Çizelge 1.). 

Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin üst (tepe) kallus oluĢum yüzdesine ait ortalama değerler 

incelendiğinde; kontrolde (%67,77) en yüksek üst kallus oluĢum yüzdesi elde edilmiĢtir. Bu oran, %20 

(%54,78) düzeyinde nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde büyük oranda azalma kaydetmiĢtir. %5, %10 

ve %15 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemler ise ara grubu oluĢturmuĢtur (Çizelge 2.). 140Ru 

anacının üst (tepe) kallus oluĢum yüzdesine ait ortalama değerler incelendiğinde; kontrolde %83,33 ve 

%5 oranında nem kaybına uğratılmıĢ çeliklerde %87,49 olarak tespit edilen üst kallus oluĢum 

yüzdesinin %10 (%77,32),  %15 (%70,82) ve %20 (%71,66) oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ 

çeliklerde önemli seviyede azaldığı belirlenmiĢtir (Çizelge 2.). 

Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin üst (tepe) kallus geliĢim skalası ortalama değerleri 

incelendiğinde; %5, %10, %15 ve %20 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerin, kontrol grubu ile 

herhangi bir önemli farklılık oluĢturmadığı belirlenmiĢtir. Bununla birlikte, üst (tepe) kallus geliĢim 

skalası değerlerinin nem kaybı düzeyi arttırıldıkça rakamsal olarak giderek azaldığı dikkati 

çekmektedir (Çizelge 2.). 140Ru anacının üst (tepe) kallus geliĢim skalası ortalama değerleri 

incelendiğinde; kontrolde 2,35 olarak tespit edilen üst kallus geliĢim skalası değerinin, çeliklerin %5 

ve %10 oranlarında nem kaybına uğratılmasıyla önemli seviyede değiĢmediği, ancak %15 (1,61) ve 

%20 (1,54) oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ çeliklerde önemli seviyede azaldığı görülmektedir 

(Çizelge 2.).  

Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin üst (tepe) kallus yaĢ ağırlığına ait ortalama değerleri 

incelendiğinde; %5, %10, %15 ve %20 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde kontrol grubu ile 

önemli farklılıklar tespit edilmiĢtir. Kontrol grubunda 0,261 g olarak bulunan değer; aynı grubu teĢkil 

etmiĢ olan %5, %10, %15 ve %20 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde sırasıyla 0,165, 0,146, 

0,149 ve 0,122 olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 2.). 140Ru anacının üst (tepe) kallus yaĢ ağırlığına ait 

ortalama değerleri incelendiğinde; kontrolde 0,397 g olarak tespit edilen üst (tepe) kallus yaĢ 

ağırlığının, çeliklerin %5 (0,338 g) ve %10 (0,362 g) oranlarında nem kaybına uğratılmasıyla önemli 
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seviyede değiĢmediği, ancak %15 (0,220 g) ve %20 (0,197 g) oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ 

çeliklerde önemli seviyede azaldığı saptanmıĢtır (Çizelge 2.). 

Eifert ve ark. (1969)‟na göre, çelikler tekrar su alsalar bile baĢlangıçtaki su miktarının 

%20‟sini kaybettiklerinde kallus teĢekkülü, %30‟unu kaybettikleri takdirde ise artık hem kallus, hem 

de kök teĢekkülü olmamaktadır. Balo ve Balo (1969), çeliklerin muhafaza sırasında %30–40 su 

kaybetmeleri halinde canlılık özelliklerini tamamen kaybettiklerini tespit etmiĢlerdir. Bu araĢtırma 

sonucunda elde edilen bulgular, önceki araĢtırma bulgularıyla paralel sonuçlar vermiĢtir. Bununla 

birlikte, daha az oranlardaki (%10–15) nem kayıplarında bile çelik ve kalemlerdeki üst (tepe) kallus 

teĢekkülü ile köklenmenin önemli derecede etkilenebileceği ortaya konulmuĢtur. 

ġekil 1.‟de, 2013–2014 yılı Amasya Beyazı üzüm çeĢidi sürgün geliĢim durumu (8 günde bir 

ölçüm) ortalama değerleri verilmiĢtir. Sürgün geliĢim durumu değerlendirildiğinde, en fazla geliĢimin 

kontrol, %5 ve %10 oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde olduğu, bunu %15 oranında nem 

kaybına uğratılmıĢ kalemlerin izlediği, %20 oranında nem kaybına uğratılmıĢ kalemlerde ise sürgün 

geliĢiminin en düĢük düzeyde seyrettiği izlenmektedir. ġekil 2.‟de, 2013–2014 yılı 140Ru asma anacı 

sürgün geliĢim durumu (8 günde bir ölçüm) ortalama değerleri verilmiĢtir. Sürgün geliĢim durumu 

değerlendirildiğinde, en fazla geliĢimin kontrol, %5 ve %10 oranlarında nem kaybına uğratılmıĢ 

çeliklerde olduğu, bunu açık bir ara ile %15 oranında nem kaybına uğratılmıĢ çeliklerin izlediği, %20 

oranında nem kaybına uğratılmıĢ çeliklerde ise sürgün geliĢiminin yine açık bir ara ile en düĢük 

seyrettiği görülmektedir. 

ġekil 3.‟te 2013–2014 yıllarına ait, Amasya Beyazı üzüm çeĢidi haftalar bazında ortalama su 

tüketim miktarı verilmiĢtir. Su tüketim miktarı değerleri incelendiğinde, en fazla su tüketiminin 

kontrol grubunda olduğu ve tüketim miktarının kalemlerdeki nem kaybı arttırıldıkça (%5 nem 

kaybından %20 nem kaybına doğru), vejetatif geliĢimin yavaĢlamasına bağlı olarak azaldığı 

izlenmektedir. ġekil 4.‟te 2013–2014 yıllarına ait, 140Ru anacı haftalar bazında ortalama su tüketim 

miktarı verilmiĢtir. Su tüketim miktarı değerleri incelendiğinde, en fazla su tüketiminin yine kontrol 

grubunda olduğu ve bu tüketim miktarının çeliklerdeki nem kaybı arttırıldıkça, vejetatif geliĢimin 

yavaĢlamasına bağlı olarak azaldığı görülmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Farklı düzeylerde oransal nem kaybına uğratılmıĢ üretim materyallerinin canlılık ve geliĢim 

potansiyellerinin belirlenebilmesi amacıyla yürütülen bu araĢtırmadaki verilerin incelenmesi 

sonucunda elde edilen sonuçlar Ģu Ģekildedir; üretim materyallerinin bünyesinden nem kaybı 

artırıldıkça köklenme oranı (%), kök sayısı (adet), yaĢ kök ağırlığı (g), kök skalası (0–4), yazlık sürgün 

uzunluğu (cm), boğum (yaprak) sayısı (adet), yazlık sürgün ağırlığı (g), kalem–çelik ağırlığı (g), üst 

(tepe) kallus oluĢum yüzdesi (%), üst (tepe) kallus geliĢim skalası (0–5), üst (tepe) kallus yaĢ ağırlığı 

(g) ile sürgün geliĢim durumu (0–5) ve haftalar bazında ortalama su tüketim miktarı gibi, üretim 

materyallerinin canlılık ve geliĢim potansiyellerinin belirlenmesini sağlayan parametrelerin hepsinde  

azalıĢlar görülmüĢtür. Ġncelenen parametrelere göre en az canlılık ve vejetatif geliĢim, %20 oranında 

nem kaybına uğratılmıĢ üretim materyallerinde (çelik ve kalem) meydana gelmiĢtir. Bunu %15 

oranında nem kaybına uğratılmıĢ üretim materyalleri izlemiĢtir. %10 ve %5 oranlarında nem kaybına 

uğratılmıĢ üretim materyallerinde ise canlılık ve vejetatif geliĢim özellikleri bakımından kontrole 

kıyasla daha az önemli farklılık meydana gelmiĢtir. %15 oranındaki nem kaybı, üretim materyalleri 

(çelik ve kalem) açısından dikkate alınması gereken önemli bir sınır değer olarak kabul edilmeli, 

bununla birlikte nem kaybının %10‟u aĢmamasına özen gösterilmelidir.  

Bu bulgular neticesinde, üretim materyallerinden çeĢitli yollarla meydana gelen nem 

kayıplarının minimum düzeyde tutulmaya çalıĢılmasının önemi bir kez daha ortaya konulmuĢtur. Su 

içerisine daldırmayla üretim materyallerinin kaybetmiĢ oldukları %5–10 düzeyindeki nemi 

bünyelerine yeniden sorunsuzca alabildikleri, ancak daha yüksek düzeydeki (%15–20) nem 

kayıplarının kolaylıkla telâfi edilemediği görülmektedir. Farklı kalınlık ve odunlaĢma durumuna sahip 

üretim materyallerinden (çelik ve kalem) oluĢacak olan nem kayıpları ile farklı sonuçlar 

alınabileceğinden, benzer araĢtırmalara devam edilmesinin yararlı olacağı düĢünülmektedir. 

 
Not: Bu araĢtırma makalesi, Zir. Yük. Müh. Nuray Rodoplu‟nun „Yüksek Lisans‟ tez çalıĢmasıın bir kısmının 

derlenmesiyle hazırlanmıĢtır. 
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Öz 

Toprak kaynaklı bir etmen olan Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum hıyar bitkisini tüm geliĢme 

dönemlerinde hastalandırabilmektedir. ÇalıĢmamızda Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum'un önlenmesinde 

özellikle besin elementi rekabeti ve uyarılmıĢ dayanıklılığa dayanan biyolojik mücadelede hastalığa karĢı en iyi 

entegrasyon yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 161 adet floresan pseudomonas izolatı Fusarium oxysporum f.sp. 

cucumerinum‟a karĢı aynı anda in vitro ve in vivo koĢullarda antagonistik yetenekleri açısından taranmıĢtır. Bu 

denemeler sonucunda seçilen 20 adet floresan pseudomonas izolatının siderefor etki yönünden testlemeleri 

yapılmıĢtır. Seçilen 20 adet floresan pseudomonas izolatının in vitro etkinlikleri genelde siderofor etkiye 

dayandığı belirlenmiĢtir. Bu izolatlar ile in vivoda yapılan değerlendirmede ise etkinin %7,69 ile %38,4 arasında 

değiĢtiği görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Hıyar, Fusarium solgunluğu, Floresan pseudomonas, Biyolojik mücadele. 

 

Abstract 

Determination of Fluorescent Pseudomonas Against FusariumWilt of Cucumber 

(Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum) in Greenhouse 
Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum is a soil–borne pathogen and can invade the host plant in all 

stages of developmental period. In our study, the biological control methods based on the nutritional competence 

and induced resistance which inhibits the F. oxysporum f. sp. cucumerinum were studied in order to achieve best 

integration. Fluorescent pseudomonad isolates (161) were screened for their antagonistic activity at both in vivo 

and in vitro conditions simultaneously, against F. oxysporum f. sp. cucumerinum. At the end of these 

experiment, 20 of fluorescent pseudomonas isolates, which are chosen, was tested in the terms of siderophore 

effect. Chosen 20 of fluorescent pseudomonas isolates, it is detected that it‟s in vitro activity is generally 

resistant to siderophpre effect. Ġn the experiments which is done with this isolates, it is seen that in the 

assessment with in vivo, the effect changes between 7.69% and 38.4%. 

Keywords: Cucumber, Fusarium wilt, Fluorescent pseudomonad, Biological control. 

 

Giriş  

Hıyar (Cucumis sativus) bitkisinin anavatanı Hindistan‟dır. Batı Asya‟da 3.000 yıldır tarımı 

yapılmaktadır. Hindistan‟dan Yunanistan‟a ve Ġtalya‟ya yayılmıĢtır. Türkiye‟nin her bölgesinde 

kabakgillerin ekonomik yetiĢtiriciliği yapılabilmektedir. Kabakgiller arasında hıyar yetiĢtiriciliği 

önemli bir yer tutmaktadır.  

Hıyarın en önemli hastalık etmenlerinden biri olan F. oxysporum f.sp. cucumerinum birçok 

ülkede yaygın olarak bulunmaktadır. Bu ülkeler arasında Amerika BirleĢik Devletleri, Ġngiltere, 

Yunanistan, Ġsrail, Japonya, Çin, Almanya, Avusturalya ve Hollanda sayılabilir (Martyn,1996; 

Vakalounakis ve Fragkiadakis, 1999). F. oxysporum f.sp. cucumerinum ilk kez 1925 yılında 

Florida‟da görülmüĢtür. Ancak ilk olarak 1955 yılında Owen tarafından F. oxysporum f. sp. 

cucumerinum olarak tanımlanmıĢtır (Owen, 1955; Martyn, 1996).  
Hıyar solgunluğuna karĢı etkin ve ekonomik bir kimyasal savaĢım yöntemi bulunmamaktadır. 

Bu hastalığa karĢı uygulanan kültürel önlemler ise tek baĢına yeterli değildir. Bu nedenle , son yıllarda 

dünyada bu hastalık ile ilgili biyolojik savaĢ çalıĢmalarına  ağırlık verilmiĢ ve son derece baĢarılı 

sonuçlar elde edilmiĢtir (Sneh ve ark., 1984; Paulitz ve ark., 1987; Sungseok ve ark., 1996; Singh ve 

ark., 1999). F. oxysporum f. sp. Cucumerinum’a karĢı yapılan biyolojik savaĢ çalıĢmalarında daha çok 

yarıĢma ve uyarılmıĢ dayanıklılık mekanizmaları üzerinde durulmuĢtur.  

Elad ve Baker (1985a), 1985 yılında yaptıkları bir çalıĢmada topraktaki çeĢitli F. 

oxysporum‟ların klamidospor çimlenmesinin engellenmesinde Floresan pseudomonasların siderofor 
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üretimiyle iliĢkili olduğunu ortaya koymuĢlardır. Sideroforlar F. oxysporum f. sp. cucumerinum‟un 

klamidospor çimlenmesini %70,2 oranında engellemiĢtir (Elad ve Baker, 1985b). Simeoni ve 

arkadaĢları, Fusarium solgunluğunun biyolojik savaĢımında kritik demir seviyesini tespit etmek 

amacıyla bir çalıĢma yapmıĢlardır. Bu çalıĢmanın sonuçlarına göre in vitro‟da 10
-19%

–10
-22

 M arasında 

Fe
3+

 konsantrasyonu bulunan ortamda Pseudomonas putida A12‟nin ürettiği sideroforlar F. oxysporum 

f. sp. cucumerinum‟un klamidosporlarının çimlenmesini önlemiĢtir. Ancak optimum önleme             

10
-22

–10
-27

 M arasında olmuĢtur (Simeoni ve ark., 1987). 

1930‟lardan beri patojenlere karĢı biyotik ve abiyotik ajanlar aracılığı ile bitkilerin uyarıldığı 

bilinmektedir. UyarılmıĢ dayanıklılık olayını ifade etmek amacıyla geçmiĢten günümüze kadar 

“systemic acquired resistance, translocated resistance ve plant immunization” gibi çeĢitli           

terimler kullanılmıĢtır. Günümüzde bitkilerde oluĢan uyarılmıĢ dayanıklılık iki kategoride 

değerlendirilmektedir. Bitkilerde dayanıklılığın uyarılması nekroz oluĢturucu patojenler veya patojen 

olmayan mikroorganizmalar ve fungal hücre duvarı elisitörleri yoluyla oluĢturuluyorsa bu tür 

dayanıklılığa sistemik kazanılmıĢ dayanıklılık (systemic acquired resistance, SAR) denir (Van Loon 

ve ark., 1998; Pieterse ve ark., 2001; Ramamoarthy ve ark., 2001). Eğer dayanıklılığın uyarılması kök 

bakterileriyle (rizobakter) olursa, buna sistemik uyarılmıĢ dayanıklılık (Induced systemic resistance, 

ISR) denir (Ramamoarthy ve ark., 2001; Pieterse ve ark., 2002). Bitki geliĢimini uyaran kök 

bakterileri bitki dayanıklılığını uyarma yeteneğine sahiptirler. Bu grup bakteriler içinde Floresan 

pseudomonaslar da yer almaktadır. Bitki geliĢimini uyaran kök bakterileri bitki patojenlerini 

baskılamak için çeĢitli mekanizmalara sahiptirler. Bu mekanizmalar besin elementi ve yer için 

yarıĢma, pirrolnitrin, piyosiyanin, 2,4–diasetil floroglusinol gibi antibiyotiklerin üretimi, demirin 

sınırlı bulunduğu ortamlarda sınırlı bulunan demiri alabilmek için pseudobaktin gibi siderofor 

üretimidir. Bunların dıĢında diğer önemli mekanizmaları ise fungal hücre duvarında bulunan kitin ve 

glukan‟ı yıkan kitinaz ve -1,3 glukanaz gibi litik enzimlerin üretimidir. Bitki geliĢimini uyaran kök 

bakterileri bu mekanizmalara ilaveten bitkilerde sistemik uyarılmıĢ dayanıklılığa da neden 

olmaktadırlar. Günümüzde yapılan çalıĢmalarla bu bakteriler tarafından oluĢturulan sistemik uyarılmıĢ 

dayanıklılık bir çok bitkide bakteriyel, viral ve fungal hastalıklara karĢı ortaya konmuĢtur (Van Wees 

ve ark., 1997; Ramamoarthy, 2001). 

Bu çalıĢma, serada hıyar üretiminde hastalıklar yönünden önde gelen sorunlardan biri olan F. 

oxysporum f. sp. Cucumerinum‟un önlenmesinde besin rekabeti ve uyarılmıĢ dayanıklılığa dayanan 

biyolojik savaĢ ele alınmıĢtır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Test patojeni 

Projede test patojeni olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde Prof. 

Dr. Gülay TURHAN'dan temin edilen ve Torbalı bölgesinden alınan hıyar bitkisinden izole edilen F. 

oxysporum f. sp. cucumerinum izolatı kullanılmıĢtır.   

 
Floresan pseudomonasların izolasyonu 

Ġzolasyonlar Ġzmir, Balıkesir, Manisa ve Çanakkale illerinden toplanan sağlıklı hıyar, kavun, 

karpuz ve kabak bitkilerinin köklerinden yapılmıĢtır. Buz kutusunda laboratuvara getirilen bitkilerin 

kökleri musluk suyunda yıkanarak topraktan arındırılmıĢtır. Bu bitkilerin kök yüzeyinden ince kesitler 

alınmıĢtır. Kesitler 1 g tartılarak içinde 100 ml 0,05 M fosfat tamponu bulunan erlenlere konmuĢ ve 30 

dakika süreyle 140 rpm‟de çalkalanmıĢtır. Bu süspansiyondan 0,1 ml alınarak içinde 100 ppm 

siklohekzimid, 50 ppm ampisilin ve 12,5 ppm kloramfenikol bulunan KingB besiyerine ekim 

yapılmıĢtır. Petriler 48 saat süre ile 24
o
C‟de bekletilmiĢtir. Bu sürenin sonunda 366 nm‟lik UV ıĢık 

altında floresan koloniler seçilmiĢtir. Bu floresan koloniler saflaĢtırıldıktan sonra NGA besiyerinde 

+4
o
C‟de saklanmıĢtır (Geels ve Schippers, 1983). 

 

Antagonistik floresan pseudomonasların in vitro’da seçimi 
Ġçinde King B besi yeri bulnan 9 cm çaplı petrilerin yarıçaplarının tam ortasında olmak üzere 

petrinin 3 ayrı yerine Floresan pseudomonaslar ekilmiĢtir. Bu petriler 24
o
C‟de 24 saat süre ile 

bekletilmiĢtir. Bu sürenin sonunda petrilere 10
6 

spor/ml yoğunluğunda F. oxysporum f. sp. 

cucumerinum'un 4 günlük spor süspansiyonu püskürtülmüĢtür. Bu petriler 48 saat süre ile 24
o
C‟de 



ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)                        

2015: 3 (1): 63–71 
 

 

65 

bekletilmiĢtir. Bu sürenin sonunda petriler oluĢan engelleme bölgesi dikkate alınarak Çizelge 1.‟de 

verilen 0–5 skalasına göre değerlendirilmiĢtir (Geels ve Schippers, 1983). 

  

Çizelge 1. Floresan pseudomonasların seçiminde kullanılan skala (Geels ve Schippers, 1983).  

 

0: engelleme yok. 

1: X2 mm, engelleme bölgesi 2 mm‟den küçük veya 

eĢit 

2: 2 mmXY, engelleme bölgesi 2 mm‟den büyük 

ancak patojenin geliĢme bölgesinden küçük. 

3: 2 mmXY, engelleme bölgesi 2 mm‟den ve 

patojenin geliĢme bölgesinden büyük. 

4: Y2 mm, patojenin geliĢme bölgesi 2 mm‟den küçük 

veya eĢit. 

5: Y=0, patojende hiç geliĢme yok. 

 

In vivo’da uyarılmış dayanıklılık yönünden ön elemeler 

Patates dekstroz sıvı ortamında 4 gün süre ile geliĢtirilen F. oxysporum f. sp. cucumerinum 

kültüründen 10
6
 spor/ml yoğunluğunda mikrokonidi spor süspansiyonu hazırlanmıĢtır. Saksılarda 

kullanılan ve önceden sterilize edilen topraklar bu süspansiyon ile 10
6
 spor/cm

3
 toprak oranında 

karıĢtırılmıĢtır (Fuchs ve ark., 1997). Bu topraklar 2 gün süre ile bekletilmiĢtir. Kökleri temizlenen 2 

haftalık Gordion çeĢidi hıyar fideleri 10
11

 cfu/ml oranında hazırlanan Floresan pseudomonas 

süspansiyonunda 30 dakika süre ile bekletilmiĢtir (Liu ve ark., 1995). Bu sürenin sonunda fideler 

saksılara dikilmiĢtir. Dikimden 4 ve 6 hafta sonra olmak üzere iki kez değerlendirme yapılmıĢtır. 

Değerlendirmelerde 0–5 skalası kullanılmıĢtır (Liu ve ark., 1995). 0–5 skalası Çizelge 2.‟de 

verilmiĢtir. Her izolat için 3 bitki bulunan bir saksı kullanılmıĢtır. Herbir bitki bir tekerrür olarak 

değerlendirilmiĢtir.  

 

Çizelge 2. In vivo denemelerinde kullanılan 0–5 skalası ( Liu ve ark., 1995) 
Skala değeri Açıklama 

0 Belirti yok. 

1 Bitkideki solgun yaprak sayısı toplam yaprakların % 25‟ten az. 

2 Bitkideki solgun yaprak sayısı toplam yaprakların  % 26 ile 50‟si arasında. 

3 Bitkideki solgun yaprak sayısı toplam yaprakların % 51 ile 75‟i arasında. 

4 Bitkideki solgun yaprak sayısı toplam yaprakların %76 ile 100‟ü arasında. 

5 Bitki ölü. 

 

Tütün testi 

In vitro ve in vivo ön eleme deneme sonuçlarına göre in vivo denemelerde kullanılmak üzere 

seçilen 20 adet Floresan pseudomonaslar izolatı ile in vivo denemesine alınmadan önce patojen olup 

olmadıklarını ortaya koyabilmek amacıyla tütün testi yapılmıĢtır. Bu amaçla King B besiyerinde 

yetiĢtirilen 24 saatlik kültürlerden elde edilen Floresan pseudomonas süspansiyonları steril Ģırınga ile 

tütün yapraklarına verilmiĢtir. 48 saat sonra tütün yapraklarında oluĢan reaksiyona göre değerlendirme 

yapılmıĢtır.  

 

In vitro siderefor etki yönünden değerlendirme 

In vivo denemelerde kullanılmak üzere seçilen 20 adet Floresan pseudomonas izolatı In 

vitro‟da oluĢan engelleme bölgesinin siderofor etkiye dayanıp dayanmadığını ortaya koymak amacıyla 

yapılan bu denemede kullanılan F. oxysporum f. sp. cucumerinum %2‟lik patates dekstroz‟da, 

Floresan pseudomonaslar ise KingB ortamında geliĢtirilmiĢtir. Ġçinde F
3+

+KingB  besiyeri bulunan 9 

cm çaplı petrilerin yarı çaplarının tam ortasında olmak üzere petrinin 3 ayrı yerine bakterilerin nokta 

ekimi yapılmıĢtır. Bu iĢlem içinde sadece King B besiyeri bulunan petrilerde de yapılmıĢtır. Bu 

petriler 24
o
C‟de 24 saat süre ile bekletilmiĢtir. Bu sürenin sonunda petrilere F. oxysporum f.              

sp. cucumerinum’un 4 günlük mikrokonidi spor süspansiyonu 10
6
 spor/ml yoğunluğunda 

püskürtülmüĢtür. Bu petriler 48 saat süre ile 24
o
C‟de inkube edilmiĢtir. Bu sürenin sonunda petriler, 

oluĢan engelleme bölgesi dikkate alınarak Çizelge 1.‟de verilen 0–5 skalasına göre değerlendirilmiĢtir 

(Geels ve Schippers, 1983). 
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In vivo deneme 
Bu denemede in vitro ve in vivo ön eleme denemeleri sonucunda en baĢarılı 20 adet Floresan 

pseudomonas izolatı kullanılmıĢtır. Denemede kullanılmak üzere 1:1:1 oranında organik gübre: 

kum:toprak karıĢımı hazırlanmıĢtır. Bu karıĢım deneme öncesi formaldehit ile dezenfekte edilmiĢtir. 

Toprak F. oxysporum f. sp. cucumerinum‟un mikrokonidi spor süspansiyonu ile 10
6
 spor/cm

3 
toprak 

oranında karıĢtırılmıĢtır. Hıyar tohumları ise 24 saatlik floresan pseudomonas kültüründen hazırlanan 

10
11

 cfu/ml‟lik süspansiyonda 30 dakika süre ile bekletilmiĢtir. Bu sürenin sonunda tohumlar saksılara 

ekilmiĢtir. Ekimden sonra 6. ve 8. haftada olmak üzere iki kez değerlendirme yapılmıĢtır. 

Değerlendirmeler Çizelge 2.‟de verilen 0–5 skalasına göre yapılmıĢtır (Liu ve ark., 1995). 

Denemelerde Gordion hıyar çeĢidi kullanılmıĢtır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 10 

tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Her tekerrür içerisinde 2 bitki bulunan saksıdan oluĢmaktadır.  

 
Bulgular  

Floresan pseodomonasların izolasyonu 

Floresan pseudomonasların izalosyonu amacıyla Ġzmir, Balıkesir, Manisa ve Çanakkale 

illerinden toplam 108 adet bitki örneği toplanmıĢtır. Bu örneklerden toplam 161 adet floresan 

pseudomonas izolatı elde edilmiĢtir. Ġzolasyon çalıĢmaları sırasında UV ıĢık altında vermiĢ oldukları 

renklere göre değerlendirilerek seçilen Floresan pseudomonaslar genelde yeĢil, mavi, mavimsi yeĢil ve 

sarımsı yeĢil renkler vermiĢtir.  

 

Antagonistik floresan pseudomonasların ın vitro’da seçimi 

In vitro‟da yapılan çalıĢmalara baĢlamadan önce aynı bitkiden izole edilen ve UV ıĢık altında 

vermiĢ oldukları renkler birbirine benzeyen izolatlar elenmiĢtir. Bu elemenin sonucunda in vitro ve in 

vivo denemelerine alınacak 110 adet Floresan pseudomonas izolatı kalmıĢtır. Bu 110 adet Floresan 

pseudomonas ile in vitro‟da F.oxysporum f.sp. cucumerinum‟a karĢı antagonistik etki denemeleri 

yapılmıĢtır (ġekil l.).  

                   ġekil 1. Floresan pseudomonas izolatlarının oluĢturduğu engelleme bölgeleri. 

 

Denemede 0–5 skalasına göre yapılan değerlendirme sonucuna göre 8 adet izolat skalanın 1. 

kategorisinde, 102 adet izolat ise skalanın 2. kategorisinde yer almıĢtır. Skalanın 2. kategorisinde yer 

alan izolatlar genelde 3–7 mm arasında engelleme bölgesi oluĢturmuĢtur. 2 nolu skala kategorisinde 

yer alan izolatların ölçüm değerlerinin dağılımı Çizelge 3.‟te verilmiĢtir. Çizelge 3.‟te de görüldüğü 

gibi, 38 adet izolat 5 ile 6 mm ararsında engelleme bölgesi oluĢturmuĢtur. 6 adet izolat (6/1, 90/2, 

94/1, 94/2, 96/2, 104/3) ise 6–7 mm arasında engelleme bölgesi oluĢturarak 2 nolu skalada yer alan 

102 adet izolat arasında en iyi engellemeyi yapmıĢtır. 
 

Çizelge 3. 2 nolu skala değerinde yer alan izolatların gösterdiği engelleme bölgesi değerleri 
İzolat (adet) Engelleme bölgesinin genişliği (mm) 

12 2,1–3,0 

22 3,1–4,0 

24 4,1–5,0 

38 5,1–6,0 

6 6,1–7,0 
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In vivo’da uyarılmış dayanıklılık yönünden ön elemeler 

In vivo denemelerine 110 adet Floresan pseudomonas izolatı ile yapılan denemede 15 günlük 

hıyar fidelerin dikiminden itibaren 4. ve 6. haftada olmak üzere iki defa değerlendirme yapılmıĢtır. 

Zaman ilerledikçe aynı bitkide hastalığın giderek düĢmesi, bitkide dayanıklılığın uyarılması olarak 

algılanmıĢtır. Çünkü 2 gözlem arasındaki zaman diliminde, bitkide yeni çıkan yaprakların solgunluk 

göstermemesi bunlarda dayanıklılığın uyarıldığı anlamına gelmektedir.  

In vitro ve in vivo ön eleme denemelerinin sonuçları birlikte değerlendirilmiĢ ve 20 adet 

Floresan pseudomonas izolatı bir sonraki denemede kullanılmak üzere seçilmiĢtir. Seçilen bu Floresan 

pseudomonaslar Çizelge 4.‟te verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4. In vitro ve in vivo deneme sonuçlarına göre seçilen floresan pseudomonas izolatları 

İzolat no 

In vitro’da 

ortalama engelleme 

(mm) 

In vivo ön eleme 

I. Değerlendirme (4. hafta) 

ortalama belirtili yaprak oranı (%) 

II. Değerlendirme (6. hafta) 

ortalama belirtili yaprak 

oranı (%) 

4/1 3,6 31 23 

5/1 5,4 35 29 

6/1 6,1 29 28 

24/2 5,6 43 27 

26/1 3,6 43 30 

26/2 3,7 41 26 

31/2 5,1 39 31 

36/2 5,3 25 22 

39/3 6,0 34 26 

45/3 5,7 30 30 

46/2 1,3 29 24 

51/2 5,2 26 32 

53/1 5,1 31 29 

61/1 5,4 25 26 

83/1a 5,1 32 25 

87/2 5,3 31 23 

88/3 5,0 41 33 

94/1 6,3 20 31 

96/1 3,1 23 25 

108/2 2,4 19 27 

 

Çizelge 4. Ġncelendiğinde, genelde her iki denemede de en iyi sonucu alan izolatlar bir sonraki 

test için seçildiği görülmektedir. Ancak bazı izolatlar (26/2, 26/1, 4/1, 46/2, 96/1, 108/2) in vitro„da 

gösterdiği etki yüksek olmamasına rağmen in vivo „daki etkileri yüksek olduğu için seçilmiĢlerdir. Bu 

tür izolatlar da uyarılmıĢ dayanıklılık mekanizması olabileceği düĢünülmektedir. 

Bazı izolatlarda (31/2, 88/3) in vivo „da 4. haftada yapılan değerlendirmeye göre, 6. haftada 

yapılan değerlendirmedeki belirtili yaprak oranı en çok azaldığı için seçilmiĢledir. 

 

Tütün testi 

Seçilen 20 adet Floresan pseudomonas izolatı ile in vivo testlerine alınmadan önce patojen 

olup olmadıklarını ortaya koyabilmek amacıyla tütün testi yapılmıĢtır. Yapılan değerlendirmelere göre 

bir sonraki deneme için seçilen 20 adet Floresan pseudomonas izolatının tümünün patojen olmadığı 

tespit edilmiĢtir. 

        In vitro Siderefor etki yönünden değerlendirme 
Seçilen 20 adet Floresan pseudomonas izolatının In vitro‟da oluĢturmuĢ olduğu engelleme 

bölgesinin siderofor etkiye dayanıp dayanmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan denemelerde 

petrilerde oluĢan engelleme bölgeleri ġekil 2.‟de görülmektedir.  
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                                  ġekil 4.6. 88/3 nolu floresan pseudomonas izolatının siderofor testi. 

 

Deneme sonuçlarına göre 20 adet Floresan pseudomonas izolatından 18 tanesinde demir 

ilaveli King B besiyerinde herhangi bir engelleme bölgesi oluĢmamıĢtır. Bu da in vitro‟da oluĢan 

antagonistik etkinin siderofor etkiye dayandığını göstermektedir. 46/2 ve 96/1 nolu izolatlarda demir 

ilaveli King B besiyerinde 1 mm‟lik gibi küçük bir engelleme bölgesi oluĢtuğu saptanmıĢtır. Bu 

izolatlarda etkinin hem siderofor hem de antibiyotik etkiye dayandığı düĢünülmektedir. 

 

In vivo denemeler 

Bu denemelerde in vitro ve in vivo ön eleme testleri sonucunda seçilen en baĢarılı 20 Floresan 

pseudomonas izolatı kullanılmıĢtır. Yapılan tütün testi ve siderofor etki testi sonucunda bu izolatların 

patojen olmadığı ve in vitro etkisinin genelde siderofor etkiye dayandığı tespit edilmiĢtir. In vivo’da 6. 

ve 8. haftada yapılan değerlendirmelere ait ortalama hastalık Ģiddeti ve izolatların yüzde etki değerleri 

Çizelge 5.‟te verilmiĢtir. 

  

Çizelge 5.  In vivo denemelerinde elde edilen sonuçlara göre hastalık Ģiddeti ve yüzde etki  

İzolat no 

Tawsend–Heuberger’e göre  

hastalık şiddeti % 
Abbott’a göre % etki 

I. Değerlendirme 

(6. hafta) 

II. Değerlendirme  

(8. hafta) 

I. Değerlendirme 

(6. hafta) 

II. Değerlendirme 

(8. hafta) 

4/1 29 33 30,9 36,50 

5/1 27 32 35,7 38,40 

6/1 25 40 40,4 23,07 

24/2 30 34 28,5 34,60 

26/1 31 42 26,2 19,23 

26/2 29 40 30,9 23,07 

31/2 35 48 16,6 7,69 

36/2 22 39 47,6 25,00 

39/3 22 37 47,6 28,80 

45/3 38 44 9,5 15,38 

46/2 35 38 16,6 26,90 

51/2 33 37 21,4 28,80 

53/1 36 45 14,2 13,46 

61/1 33 40 21,4 23,07 

83/1a 33 43 21,4 17,30 

87/2 27 43 35,7 17,30 

88/3 32 40 23,8 23,07 

94/1 36 38 14,2 26,90 

96/1 37 36 11,9 30,80 

108/2 22 39 47,6 25,00 

Foc 42 52   

 

Çizelge 5. Ġncelendiğinde, 8. haftada yapılan değerlendirmede kontrole göre en iyi etkiyi 

%38,4‟lük bir etki ile 5/1 nolu izolatın elde ettiği görülmektedir. En düĢük etki ise %7,69‟luk bir değer 

ile 31/2 nolu izolatta görülmüĢtür. 
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Bu denemede Abbott‟a göre yüzde etki değerlerine bakıldığında bazı izolatlarda 6.  haftaya 

göre 8. haftada etki değerlerinin düĢtüğü görülmektedir. Bazı izolatlarda ise bu durumun tam tersi 

görülmüĢtür. Yani 6. haftadaki etki değerlerine göre 8. haftadaki etki değerlerinin arttığı 

görülmektedir. 

 

Tartışma  

Hıyar birçok ülkede ekonomik öneme sahip bir üründür. F. oxysporum f. sp. cucumerinum‟un 

neden olduğu solgunluk, Dünyada hıyarda yaygın olan en önemli vasküler solgunluk hastalıklarından 

biridir (Martyn, 1996; Vakalounakis ve Fragkiadakis, 1999). Bu hastalık Ege Bölgesi‟nde de hıyar 

yetiĢtiriciliği yapılan seralarda en önemli hastalıklardan biridir.  
Bu proje kapsamında biyolojik savaĢ etmeni olarak Floresan pseudomonas izole edebilmek 

amacıyla Ġzmir, Balıkesir, Manisa ve Çanakkale illerinden baĢta hıyar olmak üzere kavun, karpuz ve 

kabak bitkilerinden toplam 108 adet bitki örneği toplanmıĢtır. Literatür bilgilerine bakıldığında 

örneklemenin aynı bitkinin yetiĢtirildiği, olabildiğince ayrı ekolojik koĢullardaki sağlıklı bitkilerden 

alınmasının antagonist populasyonuna hem çeĢitlilik hem de yoğunluk kazandırdığı belirtilmektedir 

(Bora ve Özaktan, 1998).  

Aynı bitkiden izole edilen ve UV ıĢık altında vermiĢ oldukları renkler birbirine benzeyen 

izolatlar elenmiĢtir. Bu elemenin sonucunda in vitro ve in vivo denemelerine alınacak 110 adet 

Floresan pseudomonas izolatı kalmıĢtır. In vitro‟da yapılan testler sonucunda 110 adet izolattan 102 

adedinin ıskalanın 2. kategorisinde yer aldığı görülmektedir. Ancak bu ıskalanın 2. kategorisinde 

engelleme bölgesi değeri 2mm ile 7 mm arasında değiĢmektedir. Aynı ıskala kategorisinde yer alsa da  

2mm„lik bir engelleme gösteren izolat ile 7 mm‟lik engelleme gösteren izolat in vivo‟da farklı düzeyde  

etki gösterebilmektedir. Amerikada yapılan bir çalıĢmada in vitro‟da Floresan pseudomonaslar çeĢitli 

fungal ve bakteriyel patojenlere karĢı King B besiyerinde denenmiĢtir. Değerlendirmelerin sonucunda 

120 adet Floresan pseudomonas izolatının %4‟ü skalanın 3., 4. ve 5. kategorilerinde %14‟ü 2. 

kategoride, %39‟u 1. kategoride ve %43‟ü 0. kategoride yer almıĢtır. Skalanın 2., 3., 4. ve 5. 

kategorilerinde yer alan ve toplam Floresan pseudomonasların %18‟ini oluĢturan Floresan 

pseudomonas izolatları in vitro‟da en etkili antagonistler olarak seçilmiĢtir (Geels ve Schippers, 1983). 

Biyolojik savaĢ mekanizmalarından biri olan uyarılmıĢ dayanıklılık mekanizmasına sahip 

olabilecek Floresan pseudomonas izolatlarını belirlemek amacıyla in vitro çalıĢmalara paralel olarak 

yapılan in vivo ön eleme denemelerinde 15 günlük fidelerin ekiminden sonra 6. haftada yapılan 

değerlendirmede en düĢük hastalık Ģiddeti %21 en yüksek hastalık Ģiddeti %53 olmuĢtur. Ancak in 

vitro ve in vivo sonuçları her zaman birbirine paralel olmayabilir. In vitro‟da 5,8 mm engelleme 

bölgesi oluĢturan 18/1 nolu izolat in vivo‟da %53‟lük bir hastalık Ģiddeti oluĢturmuĢtur. Bu izolat in 

vitro‟da etkili olmasına karĢın in vivo‟da etki göstermemiĢtir. 88/2 nolu Floresan pseudomonas izolatı 

in vitro‟da 5,3 mm engelleme bölgesi oluĢtururken aynı zamanda in vivo‟da da %21‟lik hastalık 

Ģiddeti ile en etkili izolat olmuĢtur. Bazı izolatlarda ise örneğin 46/2 nolu Floresan pseudomonas 

izolatında in vitro‟da 1,3 mm gibi düĢük engelleme bölgesi oluĢturmasına karĢın in vivo‟da %24‟lük 

hastalık Ģiddeti ile en etkili izolatlardan birisi olmuĢtur. 

In vitro ve in vivo ön eleme denemeleri sonuçlarının birlikte değerlendirilmesinin amacı farklı 

etki mekanızmalarına sahip olabilecek Floresan pseudomonas izolatlarını belirlemektir. Siderefor veya 

antibiyotik üreten Floresan pseudomonaslar in vitro’da saptanabilmektedir. Ancak uyarılmıĢ 

dayanıklılık mekanizmasına sahip olan izolatlar genelde in vivo’da belirlenebilmektedirler. Çünkü 

patojenlere karĢı dayanıklılık bitkide oluĢmaktadır. Floresan pseudomonas izolatlarının seçimi 

yapılırken birinci değerlendirmeye göre ikinci değerlendirmede hastalık Ģiddetinde düĢüĢ olanlar ve 

çok az artıĢ olanlar seçildi. Ġzolatların bu özelliklerininin yanısıra in vitro‟da elde etmiĢ oldukları etki 

değerleri de göz önünde bulunduruldu. 4/1, 26/1, 26/2, 46/2, 96/1 ve 108/2 nolu izolatların in vitro‟da 

göstermiĢ oldukları etkiler yüksek değildir. Ancak bu izolatlar in vivo ön eleme denemesinde sırasıyla 

%23, %27, %30, %24, %25 ve % 27 gibi düĢük hastalık Ģiddeti göstermiĢtir.   

Floresan pseudomonaslar demirin kısıtlı olduğu koĢullarda demir iyonlarına yüksek afinitesi 

olan, düĢük molekül ağırlıklı, salgılanabilir, suda çözünebilir moleküller olan “siderefor”ları üretirler 

(Neilands ve Nakamura, 1985; Bora va Özaktan, 1998). Demirin kıt bulunduğu ortamlarda Floresan 

pseudomonaslar tarafından üretilen sideroforlar sadece besin yarıĢması yönüyle biyolojik savaĢa 

katkıda bulunmazlar. Besin yarıĢmasının yanı sıra uyarılmıĢ  dayanıklılık ve bitki geliĢimini artırıcı 

etkileri de vardır (Van Loon ve ark., 1998; Ramamoarthy, 2001). In vivo denemeler için seçilen 20 
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adet Floresan pseudomonas izolatı denemelere geçmeden önce in vitro‟da siderofor etki yönünden 

değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelere göre izolatların hepsinin in vitro‟da göstermiĢ oldukları 

etkilerin siderofor etkiden kaynakladığı görülmüĢtür. Demir ilaveli King B besiyerinde herhangi bir 

engelleme bölgesi oluĢmamıĢtır. 

Yapılan tütün testi sonuçlarına göre de izolatların hiç birinin patojen olmadığı anlaĢılmıĢtır. İn 

vivo denemelerin sonuçlarına bakıldığında ikinci değerlendirmede etkinin %7,69 ile %38,4 arasında 

değiĢtiği görülmektedir. Bazı izolatlarda (36/2 ve 39/3) birinci değerlendirmede %47,6 gibi yüksek bir 

etki görülmüĢken 15 gün sonra yapılan ikinci değerlendirmede etki düĢerek %25,0 ve %28,8 olmuĢtur. 

Bu bize izolatların oluĢturmuĢ olduğu antagonistik etkinin uzun süreli olmadığını göstermektedir. 

Ancak bazı izolatlarda ise etki giderek artmıĢtır. Örneğin 24/2, 94/1, 96/1 gibi izolatlarda birinci 

değerlendirmedeki etki sırasıyla %28,5, %14,2 ve %11,9 iken bu etki giderek artıĢ göstermiĢ ve 15 

gün sonra yapılan değerlendirmede sırasıyla %34,6, %26,9 ve %30,8 düzeyine ulaĢmıĢtır. Bu sonuçlar 

bize 24/2, 94/1 ve 96/1 nolu izolatların göstermiĢ oldukları antagonistik etkinin uzun süreli ve giderek 

artan bir etki olduğunu göstermektedir.  

 

 Sonuç ve Öneriler 

Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum‟un neden olduğu solgunluk hıyarın önemli 

hastalıklarından birisidir. Bölgemizdeki zararı her geçen gün artmaktadır. Ġzmir, Balıkesir, Manisa ve 

Çanakkale illerinden baĢta hıyar bitkisi olmak üzere kavun, karpuz ve kabak bitkilerinden örnekler 

toplanmıĢtır. Toplanan 108 adet bitki örneğinden elde edilen 110 adet Floresan pseudomonas 

izolatının in vitro‟da antagonistik etkileri belirlenmiĢtir. 0–5 skalasına göre yapılan değerlendirmede 8 

adet izolat skalanın 1. kategorisinde, 102 adet izolat ise 2. kategorisinde yer almıĢtır. In vitro 

çalıĢmalarına paralel olarak in vivo‟da da aynı izolatlar ile ön eleme çalıĢmaları yürütülmüĢtür. In vitro 

ve in vivo ön eleme denemelerinden elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirilmiĢtir. Sonraki in vivo 

denemelerinde denenmek üzere 4/1, 5/1, 6/1, 24/2, 26/1, 26/2, 31/2, 36/2, 39/3, 45/3, 46/2, 51/2, 53/1, 

61/1, 83/1a, 87/2, 88/3, 94/1, 96/1 ve 108/2 nolu Floresan pseudomonas izolatları seçilmiĢtir. In vivo 

denemesine geçmeden önce seçilen bu 20 adet Floresan pseudomonas izolatının in vitro‟daki 

antagonistik etkisinin siderofor etkiden kaynaklandığı tespit edilmiĢtir. Yine bu izolatlar ile in vivo 

deneme öncesi patojen olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla tütün testi yapılmıĢtır. 

Değerlendirmenin sonucunda izolatların tümünün patojen olmadığı görülmüĢtür. In vivo denemeler 

her saksıda 2 bitki olacak Ģekilde 10 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Değerlendirmeler sonucunda en 

yüksek etki %38,4‟lük bir değerle 5/1 nolu izolatta görülmüĢtür. Yapılan çalıĢmalar sonucunda hıyar 

Fusariun solgunluğuna karĢı Floresan pseudomonas izolatlarıyla biyolojik savaĢ umutvar 

görülmektedir.  

 

Kaynaklar 
Bora,T., Özaktan, H., 1998. Bitki hastalıklarıyla biyolojik savaĢ. Prizma Matbaacılık. 205 s. 

Elad, Y., Baker, R., 1985a. The role competition for iron and carbon in suppression of chlamydospore 

germination of Fusarium spp. by Pseudomonas spp. Phytopathology. 75: 1053–1059. 

Elad, Y., Baker, R., 1985b. Influence of trace amounts of cations and siderophore–producing pseudomonads on 

chlamydospore germination of Fusarium oxysporu. Phytopathology. 75: 1047–1052. 

Fuchs, J.G., Moenne loccoz, Y., Defago, G., 1997, Nonpathogenic Fusarium oxysporum strain Fo47 induces 

resistance to fusarium wilt in tomato, Plant Diseases. 81 (5): 492–496. 

Geels, F.P., Schippers, B., 1983. Selection of antagonistic Floresan pseudomonas spp. and their root colonization 

and persistence following treatment of seed potatoes. Journal of Phytopathology. 108: 193–206. 

Liu, L., Kloepper, J.W., Tuzun, S., 1995. Induction of systemic resistance in cucumber against Fusarium wilt by 

plant growth–promoting rhizobacteria. Phytopathology. 85: 695–698. 

Martyn, R.D., 1996. Fusarium wilt of cucumber, 15–16 Compendium of cucurbit diseases. Zitter,T.A., Hopkins, 

D.L., and Thomas, C. E. (Eds.), APS press. Minnesota. 87 s. 

Neilands, J.B., Nakamura, K., 1985. Regulation of iron assimilation in microorganisms. Nutrition Reviews. 43: 

193–197.  

Owen, J.H., 1955. Fusarium wilt of cucumber. Phytopathology. 45: 435–439. 

Paulitz, T.C., Park, C.S., Baker, R., 1987. Biological control of fusarium wilt of cucumber with nonpathogenic 

isolates of Fusarium oxysporum. Canadian Journal of Microbiology. 33: 349–353. 

Pieterse, C.M.J., Van Pelt, J.A., Van Wees, S.C.M., Ton, J., Leon–Kloosterziel, K.M., Keurentjes, J.J.B., 

Verhagen, B.W.M., Knoester, M., Vander Sluis, L., Bakker, P.A.H.M.,  Van Loon, L.C., 2001. 



ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)                        

2015: 3 (1): 63–71 
 

 

71 

Rhizobacteria–mediated induced systemic resistance: triggering, signalling and expression. European 

Journal of Plant Pathology. 107: 51–61. 

Pieterse, C.M.J., Van Wees, S.C.M., Ton, J., Van Pelt, J.A., Van Loon, L.C., 2002. Signalling in rhizobacteria–

induced systemic resistance in Arabidopsis thaliana. Plant Biology. 4: 535–544. 

Ramamoarthy, V., Viswanathan, R., Raguchande, T.R., Prakasan, V., Samiyappan, R., 2001. Induction of 

systemic resistance by plat growth promoting rhizobacteria in crop plants against pests and diseases. 

Crop Protection. 20: 1–11. 

Simeoni, L.A., Lindsay, W.L., Beker, R., 1987. Critical iron level associated with biological control of Fusarium 

wilt, Phytopathology. 77: 1057–1061. 

Singh, P.P., Shin, Y.C., Park, C.S., Chung, Y.R., 1999. Biological control of fusarium wilt of cucumber by 

chitinolytic bacteria. Phytopathology. 89: 92–99. 

Sneh, B., Dupler, M., Elad, Y., Baker, R., 1984. Chlamydospore germination of Fusarium oxysporum f. sp. 

cucumerinum as affected by fluorescent and lytic bacteria from Fusarium–suppressive soil. 

Phytopathology. 74: 1115–1124. 

Sungseok, Y.,K., Choong Hoe, S.S., Yong Kim, CH., 1996. Studies on cross protection of Fusarium wilt of 

cucumber IV. Protective effect by a non pathogenic isolate of Fusarium oxysporum in a greenhouse and 

fields. Korean Journal of Plant Pathology. 12: 137–141. 

Vakalounakis, D.J., Fragkiadakis, G.A., 1999. Genetic diversity of Fusarium oxysporum isolates from 

cucumber: differentiation by pathogenicity, vegetative compatibility, and RAPD Fingerprinting. 

Ecology and Pouplation Biology. 89 (2): 161–168. 

Van Loon, L.C., Bakker, P.A.H.M., Pieterse, C.M.J., 1998. Systemic resistance ınduced by rhizosphere bacteria. 

Annu. Rev. Phytopathology. 36: 453–483. 

Van Wees, S.C.M., Pieterse, C.M.J., Trijssenaar, A., An‟t Westende, Y.A.M., Van Loon, L.C., 1997. 

Differential induction of systemic resistance in Arabidopsis by biocontrol bacteria. Moleculer Plant  

Microbe Interactions. 10: 716–724. 

 

. 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)                        

2015: 3 (1): 73–79 
 

 

73 

Rusya’nın İthalat Yasaklarının Avrupa Birliği Süt ve Süt  

Ürünleri Sektörüne Etkileri 
 

Mustafa Terin
1*

 
  

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Van. 
*Sorumlu yazar: mustafaterin@yyu.edu.tr 

 
                GeliĢ Tarihi: 10.04.2015                        Kabul Tarihi: 06.07.2015 

 

Öz 

Avrupa Birliği (AB), dünya süt ve süt ürünleri üretim, tüketim ve ticaretinde en önemli aktör olmakla 

birlikte birçok süt ürününde (özellikle peynir) lider ihracatçıdır. Süt, istisnasız her AB üyesi ülkede 

üretilmektedir. AB sütçülük sektörü 55 milyar € üretim değeri ile AB toplam tarımsal üretim değerinin %15‟ini 

oluĢturmaktadır. Rusya, ABD‟den sonra AB‟nin en önemli tarımsal ürün ihraç pazarıdır. 6 Ağustos 2014 

tarihinde Rusya‟nın AB‟den yapılan tarımsal ürün ithalatına yasak getirmesi sonucunda sektörde önemli ve ani 

değiĢimler yaĢanmıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmanın temel amacı, ithalat yasağı sonucunda özellikle ihracat ve 

fiyatlarda nasıl bir değiĢimin olduğunu ortaya koymaktır. ÇalıĢma sonuçlarına göre; AB‟nin Rusya‟ya yaptığı 

peynir, tereyağı ve yağsız süt tozu ihracat miktarı bir önceki yıla göre sırasıyla %48,1, %35,6 ve %62,9 oranında, 

yağlı ve yağsız süt tozu fiyatları %35,0, tereyağı fiyatları %25,0 ve peynir fiyatları (Gouda) %13 oranında 

düĢmüĢtür. Ġthalat yasakları sonucu, Rusya‟nın AB‟den yapacağı tarım ve gıda ürünleri ithalat değerinin %43,0 

oranında (5.1 milyar €) düĢmesi beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Süt ve süt ürünleri, Ġhracat, Fiyat, Rusya, AB. 

 

Abstract 

The Effect of Russian Import Ban on the Industry of Milk and Dairy  

Products in European Union 
European Union (EU) is the most important actor in the production, consumption and trade of milk and 

dairy products in the World. EU is on the top of the list of the dairy products (especially cheese) exporting 

Countries. Milk is produced in every single Country of the Union without an exception. Dairy products in the 

union are worth 55 Billion Euro which comprises 15% of the value of agricultural products in EU. Russia is the 

most important market, after USA, for EU with regard to dairy products. Sudden and important changes have 

occurred in the dairy industry of EU after the imposition of import ban of Russia for Agricultural Products from 

EU on August 6th, 2014. In this connection, the main objective of this study is to put forward the changes in the 

export and the commodity prices of dairy products related to the Russian import ban. According to the results of 

this study, in the year following the ban, the exports of cheese, butter and skim milk powder have dropped by 

48.1, 35.6 and 62.9% respectively. On the other hand the prices of milk powder, butter and cheese (Gouda) have 

dropped by 35.0, 25.0 and 13.0% respectively. It is expected that the value of the agricultural products that will 

be imported from EU by Russia will drop by 43.0% (5.1 Billion Euro) as a result of the import ban.  

Keywords: Milk and dairy products, Export, Price, Russia, EU. 
 

Giriş 

Ekonomik geliĢim ve nüfus artıĢı, dünya süt ve süt ürünleri üretim, tüketim ve ticaretinin 

olumlu yönde geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde kiĢi baĢına düĢen 

gelir ve nüfustaki hızlı artıĢ zorunlu gıda maddesi olan ve insan beslenmesinde önemli bir yer tutan süt 

ve süt ürünleri tüketiminin artmasını sağlamıĢtır. Süt ve süt ürünleri talebinde meydana gelen bu artıĢ, 

özellikle geliĢmekte olan ülkelerde süt ve süt ürünleri sektörünün, ulusal ve uluslararası yatırımlar 

çeken bir pazar haline dönüĢmesine neden olmuĢtur.  

Süt, hiç Ģüphesiz dünya ekonomisinde önemli ticari emtialardan biridir. Dünya genelinde süt 

ve süt ürünlerine olan talep giderek artmakta ve bu durum da ticari sınırların ortadan kalkması ve 

uluslararası süt ve süt ürünleri ticaretinin kapsam ve yoğunluğunun artmasına neden olmuĢtur (USK, 

2014).  
Avrupa Birliği, dünya süt ve süt ürünleri üretim ve ticaretinde en önemli aktör ve birçok süt 

ürününde (özellikle peynir) lider ihracatçıdır (EC, 2015a). Avrupa Birliği, 2012 yılı itibariyle dünya 

süt üretimin %20,7‟sini peynir, tereyağı, yağsız süt tozu ve yağlı süt tozu üretiminin ise sırasıyla 

%50,0, %21,7, %30,0 ve %15,8‟ini gerçekleĢtirmiĢtir (FAOSTAT; USK; Anonim, 2014). Benzer 

durum süt ürünleri ihracatı içinde geçerlidir. Nitekim AB, 2014 yılı Haziran ayı itibariyle dünya 
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peynir, tereyağı, yağsız süt tozu ve yağlı süt tozu ihracatının sırasıyla %42,5, %17,5, %35,6 ve 

%17,8‟ini gerçekleĢtirmiĢtir (Anonim, 2015c).  

Süt, istinasız her AB üyesi ülkede üretilmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tarımsal 

üretim değerlerinin önemli bir oranı sütçülük sektörü tarafından karĢılanmaktadır. Bu oranlar; 

Lüksemburg %29, Finlandiya %28, Ġsveç %22, Almanya %20, Hollanda %18, Ġngiltere %17 ve 

Fransa‟da %13‟ tür (EC, 2013). AB sütçülük sektörü 55 milyar € üretim değeri ile AB toplam tarımsal 

üretim değerinin %15‟ini oluĢturmaktadır (EC, 2014a). Bunun yanı sıra süt iĢleme sanayinde 400 

binden fazla kiĢi istihdam edilmektedir (Jongeneel ve ark., 2011).  

Avrupa Birliği‟nin ABD‟den sonra en önemli tarım ve gıda ürünleri ihraç pazarı Rusya‟dır. 

Avrupa Birliği 2013 yılında Rusya‟ya toplam 11,8 milyar € tarım ve gıda ürünü ihracatı 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bu değer AB toplam tarım ve gıda ürünleri ihracatının yaklaĢık %10,0‟unu 

oluĢturmaktadır (EC, 2015c). AB 2013 yılında ihraç ettiği peynir ve tereyağı miktarının sırasıyla 

%32,7 ve %29,4‟ünü Rusya‟ya gerçekleĢtirmiĢtir (EC, 2015b).  

Rusya ile Ukrayna arasında yaĢanan bir takım siyasi ve askeri olaylar nedeniyle baĢta ABD ve 

AB olmak üzere bazı batılı ülkeler Rusya‟ya ekonomik yaptırım kararı almıĢtır. Rusya‟da bu 

yaptırımlara karĢı hamle olarak 6 Ağustos 2014 tarihinde bir yıl geçerli olmak üzere AB ülkelerinden 

yapılan tarım ve gıda ürünleri ithalatına yasak getirmiĢtir. Bu yasakların, AB‟nin toplam tarım ve gıda 

ürünleri ihracat değerini süreç içinde %4,2 oranında (5,1 milyar €) azaltması beklenmektedir. Bu değer 

AB‟nin Rusya‟ya yaptığı tarım ve gıda ürünleri ihraç değerinin (11,8 milyar €) %43,0 oranında 

düĢmesi anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra bu yasakların tarım ve gıda sektöründe iç piyasada 

önemli baskılara (fiyat ve arz) neden olacağı düĢünülmektedir (EC, 2015d).   

Yukarıda ifade edilmeye çalıĢıldığı üzere sütçülük sektörü AB için büyük bir öneme sahiptir. 

Bu nedenle çalıĢmanın temel amacı, Avrupa Birliği süt ve süt ürünleri sektöründeki özellikle 6 

Ağustos 2014 tarihinde Rusya‟nın AB‟den yapılan tarım ve gıda ürünleri ithalatına yasak (ambargo) 

getirmesi nedeniyle süt ürünleri ihracat ve fiyatlarında meydana gelen değiĢimi ortaya koymaktır.   

 

Materyal ve Yöntem  

ÇalıĢmada ikincil veriler kullanılmıĢtır. Bu veriler yerli ve yabancı farklı kurum ve 

kuruluĢların yayınladığı istatistiklerden ve daha önce konu ile ilgili yayınlanmıĢ yerli ve yabancı 

raporlardan derlenmiĢtir. ÇalıĢma iki bölümde ele alınmıĢtır. ÇalıĢmanın ilk bölümünde ithalat 

yasaklarının, AB süt ürünleri (peynir, tereyağı, yağlı ve yağsız süt tozu) ihracatında meydana getirdiği 

değiĢmeler, ikinci bölümünde ise süt ve süt ürünleri fiyatlarının mevcut durumu ve ithalat yasaklarının 

etkileri grafikler yardımıyla ortaya konulmuĢ ve tartıĢılmıĢtır.  

 

Araştırma Bulguları 

İthalat yasaklarının Avrupa Birliği süt ürünleri ihracatına etkisi 

Avrupa Birliği, dünya peynir ihracat piyasasının en önemli aktörüdür ve peynir ihracatının 

yıllar itibariyle arttığı görülmektedir (ġekil 1.). AB, 785 bin ton peynir ihracatı ile dünya peynir 

ihracatının %44,1‟ini karĢılamaktadır. AB peynir ihracatının 2013 yılı itibariyle %18,6‟sı Hollanda, 

%14,1‟i Fransa, %12,9‟u Almanya, %10,9‟u Ġtalya ve %8,6‟sı Polonya tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir 

(Anonim, 2015c). 

Avrupa Birliği‟nin en önemli peynir ihracat pazarı Rusya‟dır. AB‟nin Rusya‟ya yaptığı peynir 

ihracat miktarı yıllar itibariyle artmaktadır (ġekil 1.). Avrupa Birliği peynir ihracatının 2000 yılında 

%12,2‟sini 2013 yılında ise %32,8‟ini Rusya‟ya gerçekleĢtirmiĢtir. Ancak ithalat yasağı nedeniyle 

AB‟nin 2014 yılında Rusya‟ya yaptığı peynir ihracat miktarı bir önceki yıla oranla %48,1 oranında 

azalarak 133 bin ton olarak gerçekleĢmiĢ ve Rusya‟nın ihracattaki payı %18,5‟e gerilemiĢtir. Avrupa 

Birliği‟nin 2014 yılı peynir ihracatı, ithalat yasaklarının da etkisiyle bir önceki yıla oranla %8,4 

oranında azalarak 719 bin ton olmuĢtur (EC, 2015b).  

Rusya‟ya en çok peynir ihracatı yapan AB üyesi ülkeler; Hollanda, Almanya, Litvanya, 

Finlandiya, Polonya, Danimarka ve Ġtalya‟dır. Bu ülkelerin 2014 yılında Rusya‟ya yapmıĢ oldukları 

peynir ihracatı 2013 yılına göre sırasıyla %56,2, %64,6, %34,8, %41,0, %38,7, %16,6 ve %40,4 

oranında azalmıĢtır. Buna karĢın Rusya‟nın aynı dönemde Arjantin, Sırbistan ve Belarus‟tan ithal 

ettiği peynir miktarı sırasıyla %152,0, %47,1 ve%19,7 oranında artmıĢtır (Anonim, 2015a)  
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ġekil 1. AB‟nin peynir ihracat miktarı (EC, 2015b). 

 

Avrupa Birliği, dünya tereyağı ihracatında Yeni Zelanda‟dan sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. Avrupa Birliği, 123 bin ton tereyağı ihracatı ile dünya tereyağı ihracat piyasasındaki payı 

2013 yılı itibariyle %16,1‟dir. 2013 yılında AB tereyağı ihracatının %27,3‟ü Fransa, %15,5‟i 

Hollanda, %14,3‟ü Finlandiya, %11,2‟si Danimarka ve %9,3‟ü Belçika tarafından yapılmıĢtır 

(Anonim, 2015c). 

Rusya peynirde olduğu gibi tereyağında da AB‟nin en önemli ihraç pazarlarının baĢında 

gelmektedir. Avrupa Birliği Rusya‟ya 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 29,3, 28,2 ve 35,3 bin 

ton tereyağı ihracatı gerçekleĢtirmiĢtir. Ancak yasak nedeniyle AB‟nin 2014 yılında Rusya‟ya yaptığı 

ihracat miktarı bir önceki yıla oranla %35,6 oranında azalarak 22,7 bin ton olarak gerçekleĢmiĢtir 

(ġekil 2.). Rusya‟nın ithalat yasağına karĢın, AB‟nin 2014 yılındaki tereyağı ihracatı bir önceki yıla 

göre %17,4 oranında artarak 144 bin ton olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu artıĢın ABD, Sudi Arabistan ve 

Mısır‟ın artan tereyağı talebi nedeniyle gerçekleĢmiĢ olduğu söylenebilir. Çünkü bu ülkelerin 2014 

yılında AB‟den ithal ettikleri tereyağı miktarı bir önceki yıla göre sırasıyla %132,0, %122,0 ve 

%299,0 oranında artmıĢtır (EC, 2014b; Anonim, 2015b). 

Rusya‟ya en fazla tereyağı ihracatı yapan AB üyesi ülkeler; Finlandiya, Fransa, Danimarka ve 

Polonya‟dır. Bu ülkelerin 2014 yılında Rusya‟ya yapmıĢ oldukları tereyağı ihracatı bir önceki yıla 

göre sırasıyla %36,5, %42,7, %47,4 ve %5,6 oranında azalmıĢtır. Buna karĢın aynı dönemde 

Rusya‟nın Avusturalya, Uruguay, Ukrayna ve Belarus‟tan yaptığı tereyağı ithalat miktarı sırasıyla 

%56,6, %10,7, %115,0, %8,2 oranında artmıĢtır (Anonim, 2015a).  

 

 
ġekil 2. AB‟nin tereyağı ihracat miktarı (EC, 2015b; Anonim, 2015b). 
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Avrupa Birliği‟nin yağlı süt tozu ihracatı üretimdeki azalmaya paralel olarak azalmaktadır 

(ġekil 3.). Bu düĢüĢe rağmen dünya yağlı süt tozu ihracat piyasasında %18,1‟lik pay ile Yeni Zelanda 

(%65,0)‟dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. 2013 yılında AB yağlı süt tozu ihracatının %35,4‟ü 

Hollanda, %16,0‟sı Danimarka, %9,9‟u Belçika, %9,4‟ü BirleĢik Krallık ve %8,8‟i Ġsveç tarafından 

yapılmıĢtır (Anonim, 2015c). AB‟nin en önemli yağlı süt ihraç pazarları Cezayir, Umman, Nijerya, 

Lübnan, Angola, Kuveyt ve BirleĢik Arap Emirlikleri‟dir (EC, 2015b). Rusya ihraç pazarları arasında 

yoktur. Bunun yanı sıra düĢük fiyatlar ve zayıf Euro yağsız süt tozu ihracatının 2014 yılında bir önceki 

yıla göre %4 oranında artmasına neden olmuĢtur (EC, 2014b).  

 

 
ġekil 3. AB‟nin yağlı süt tozu ihracat miktarı (EC, 2015b). 

 

Avrupa Birliği, 2013 yılında 407 bin ton yağsız süt tozu ihracatı ile ABD‟ye (555 bin ton) 

kaptırdığı birinciliği 2014 yılında tekrar geri kazanmıĢtır (USDA, 2015). AB yağsız süt tozu 

ihracatının 2006 yılından sonra hızla arttığı görülmektedir (ġekil 4.). Avrupa Birliği yağsız süt tozu 

ihracatının 2014 yılı Haziran ayı itibariyle %23,0‟ü Fransa, %19,6‟sı Almanya, %18,5‟i Belçika, 

%12,9‟u Polonya ve %9,2‟si Hollanda tarafından yapılmıĢtır (Anonim, 2015d).  

Avrupa Birliği‟nin en önemli yağsız süt ihraç pazarları Cezayir, Çin, Mısır, Endonezya, 

Nijerya, Tayland, Malezya, Sudi Arabistan, Vietnam, Singapur ve Fas‟tır. Rusya‟da ihraç pazarları 

arasındadır ancak peynir ve tereyağında olduğu kadar büyük bir pazar değildir. Avrupa Birliği‟nin 

2014 yılında Rusya‟ya yaptığı yağsız süt tozu ihracat miktarı bir önceki yıla göre %62,9 oranında 

azalmıĢtır (EC, 2015b). Avrupa Birliği‟nin 2014 yılı yağsız süt tozu ihracat miktarı Rusya‟nın ithalat 

yasaklarına rağmen, düĢük fiyatlar, zayıf Euro ve mevcut pazarlarındaki geniĢleme sonucu bir önceki 

yıla göre %51,9 oranında artarak 646 bin tona yükselmiĢtir.  

 

 
ġekil 4. AB‟nin yağsız süt tozu ihracat miktarı (EC, 2015b). 

 

İthalat yasaklarının Avrupa Birliği süt ve süt ürünleri fiyatlarına etkisi 

Avrupa Birliği inek sütü fiyatlarındaki değiĢim uzun dönemli incelendiğinde 1990–2006 

döneminde değiĢkenliğin oldukça düĢük olduğu, 2006–2010 döneminde volatilitenin yükseldiği, 2007 
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yılında arz eksikliği, kötü hava koĢulları, yüksek girdi maliyetleri ve genel ekonomik kriz ile bağlantılı 

olarak süt fiyatları en yüksek seviyelere (0,39 €/kg) ulaĢmıĢtır (Jongeneel ve ark., 2011). 2008 ve 2009 

yılı baĢında süt fiyatları tekrar düĢmeye baĢlamıĢtır. Süt fiyatları 2010 yılından sonra tekrar yükseliĢ 

trendine girmiĢ ve özellikle 2013 yılında Çin‟deki hızlı talep artıĢı, kötü hava Ģartları ve yüksek yem 

fiyatları süt fiyatlarının hızla yükselmesine neden olmuĢ ve 2013 yılı sonunda süt fiyatları AB‟de 

0,402 €/kg yükselmiĢtir. Artan süt fiyatlarına, AB süt üreticileri olumlu yönde tepki vermiĢ ve 2014 

yılında tüm zamanların rekoru kırılarak toplanan süt miktarı 147 milyon tona ulaĢmıĢtır (EC, 2014b). 

Süt arzındaki bu artıĢ ve Rusya‟nın ithalat yasağı süt fiyatlarının tekrar düĢmeye geçmesine neden 

olmuĢ ve 2015 Ocak itibariyle süt fiyatları 0,32 €/kg düĢmüĢtür (ġekil 5.). Süt fiyatlarındaki düĢüĢler 

özellikle AB üyesi küçük ülkelerde (Rusya‟ya komĢu baltık ülkeleri) görülmüĢtür. 

  

 
ġekil 5. AB inek sütü fiyatları (€/100 kg) (EC, 2015e). 

 

Avrupa Birliği süt ürünleri fiyatlarındaki değiĢim incelendiğinde, her bir süt ürününe 

(tereyağı, yağsız süt tozu, yağlı süt tozu ve peynir) ait fiyat değiĢiminin, AB süt fiyatlarındaki 

değiĢime paralel bir hareket gösterdiği söylenebilir (ġekil 6.). Süt fiyatlarında olduğu gibi özellikle 

2007 yılında süt ürünleri arz eksikliği, kötü hava koĢulları, yüksek girdi maliyetleri, genel ekonomik 

kriz ve ticaret sınırlamaları süt ürünleri fiyatlarının tereyağı 421, yağsız süt tozu 385, yağlı süt tozu 

393 ve peynir (Cheddar) 397 €/100 kg seviyelerine kadar yükselmesine neden olmuĢtur. Fiyatlardaki 

bu hareketlilik hem AB hem de dünya süt ürünleri piyasasında dengesizliklere (AB ve Okyanus‟ yada 

sınırlı arz, Rusya ve Güney Asya ülkelerinde yüksek talep) neden olmuĢtur (Jongeneel ve ark., 2011). 

Süt fiyatları 2009 yılı sonlarına doğru tekrar yükseliĢ trendine girmiĢ ve özellikle 2013 yılında 

Çin‟deki hızlı talep artıĢı, kötü hava Ģartları ve yüksek yem fiyatları süt fiyatlarının dolayısıyla süt 

ürünleri fiyatlarının da hızla yükselmesine neden olmuĢtur (EC, 2014b). 

Avrupa Birliği‟nde 2014 yılındaki süt ve süt ürünlerindeki artıĢ ve buna ek olarak Rusya‟nın 

AB‟den yapılacak tarım ve gıda ürünleri ithalatını yasaklaması ani bir talep düĢmesine neden olmuĢ ve 

bu durum gerek süt gerekse süt ürünleri fiyatlarının düĢmesi yönünde baskıya neden olmuĢtur. 2014 

Ekim ayı itibariyle AB‟de yağsız süt tozu ve yağlı süt tozu fiyatları bir önceki döneme göre yaklaĢık 

%35,0, tereyağı fiyatları yaklaĢık %25,0 oranında düĢmüĢtür. Buna rağmen, tereyağı ve yağsız süt 

tozu fiyatları müdahale fiyatlarının üzerinde kalmıĢtır. Peynir, AB‟nin Rusya‟ya ihraç ettiği en önemli 

ürün olmasına karĢın peynir fiyatları (Gouda) %13 oranında düĢmüĢtür. Çünkü üreticiler, yağsız süt 

tozu ve tereyağın daha kolay depolanabilir olması nedeniyle, öncelikli olarak peynir üretiminde 

kullanılan sütün bir kısmını yağsız süt tozu ve tereyağı üretimine aktarmıĢlardır. Avrupa Komisyonu 5 

Eylül 2014 tarihinde, Rusya‟nın ithalat yasaklarından kaynaklanan piyasa bozukluklarını önlemek için 

özel depolama ve kamu müdahale yardım alımına baĢlamıĢ ve yağsız süt tozu ve tereyağı dıĢında 

istisnai olarak 31 Aralık 2014 tarihine kadar 100 bin ton peynir alımı da gerçekleĢtirmiĢtir (EC, 

2014b). 
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ġekil 6. AB süt ürünleri fiyatları (€/100 kg) (EC, 2015e). 

 

Sonuç ve Öneriler 

AraĢtırma sonuçları AB‟nin dünya süt ve süt ürünleri ticaretinde ne denli önemli bir aktör 

olduğunu açıkça göstermektedir. Avrupa Birliği süt ürünleri ihracatında ürünlere göre değiĢmekle 

birlikte Almanya, Fransa, Hollanda, Ġtalya, Polonya, BirleĢik Krallık, Belçika ve Danimarka‟nın öne 

çıktığı söylenebilir.  

Avrupa Birliği‟nin en önemli süt ürünleri ihraç pazarlarının baĢında Rusya gelmektedir. 

Avrupa Birliği ihraç ettiği peynir ve tereyağı miktarının yaklaĢık olarak üçte birini Rusya‟ya ihraç 

etmektedir. Rusya‟nın AB‟den yapılan tarım ve gıda ürünleri ithalatına getirdiği yasaklar, AB‟nin 

Rusya‟ya yaptığı peynir, tereyağı ve yağsız süt tozu ihracat miktarının sırasıyla %48,1, %35,6 ve 

%62,9 oranında düĢmesine ve iç piyasada oluĢan kısa dönemdeki arz fazlalıkları nedeniyle yağlı ve 

yağsız süt tozu fiyatlarının %35,0, tereyağı fiyatlarının %25,0 ve peynir fiyatlarının %13,0 oranında 

düĢmesine neden olmuĢtur. Ġthalat yasaklarının AB‟nin toplam tarım ve gıda ürünleri ihracat değerini 

süreç içinde %4,2 oranında (5,1 milyar €) azaltması beklenmektedir (EC, 2015d). 

Rusya‟nın ithalat yasaklarına rağmen peynir ihracatı hariç diğer süt ürünlerinin (tereyağı, yağlı 

ve yağsız süt tozu) ihracat miktarı yeni ihraç pazarlarına ulaĢım, mevcut pazarlardaki artan talep 

nedeniyle geniĢleme (Rusya hariç), özel depolama yardımları ve kamu müdahale alımlarının 

geniĢletilmesi ve zayıf Euro sonucunda bir önceki yıla oranla sırasıyla %17,4, %4,0 ve %51,9 

oranında artmıĢtır. Sonuç itibariyle, süt ürünleri ihracatı açısından peynir hariç yasaklar, AB‟nin 

toplam süt ürünleri ihracatında azalmaya neden olmamıĢtır. 

Rusya, önemli miktarda süt ürünleri ithal eden bir ülkedir. En önemli tedarikçisi de AB‟dir. 

Ancak yasaklar nedeniyle oluĢan bu durum diğer süt tünleri ihraç eden ülkeler için önemli fırsatlar 

doğurmuĢtur. Türkiye ile Rusya arasındaki gerek coğrafi yakınlık gerekse siyasi ve ekonomik alandaki 

iyi iliĢkiler Türkiye‟nin Rusya‟ya süt ürünleri ihracatı yapabilmesi ve pazardan pay alabilmesi için 

önemli bir fırsat sağlamıĢtır.   
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Öz 

Bu çalıĢmada, atlarda farklı yaĢ grublarının çeĢitli vücut ölçüleri üzerine olan etkileri ortogonal 

polinomlar yöntemi ile araĢtırılmıĢtır. Ortogonal karĢılaĢtırma sonucunda cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği ve 

göğüs geniĢliği için lineer, kuadratik ve kübik etki istatistikîolarak önemli bulunmuĢtur (p<0,01 ve p<0,05). 

Vücut uzunluğu, göğüs çevresi, göğüs derinliği, sağrı geniĢliği, kuyruk uzunluğu, ön incik uzunluğu ve baĢ 

uzunluğu için lineer ve kuadratik etki önemli bulunmuĢtur (p<0,01). Bacak uzunluğu için lineer ve kübik etki 

(p<0,01 ve P<0,05), kulak uzunluğu için lineer etki önemli bulunmuĢtur (p<0,01). Vücut ölçülerindeki 

varyasyon en fazla lineer etki ile açıklanabilmektedir. Sonuç olarak ortogonal polinomlar ile çalıĢıldığında 

atlarda yaĢın vücut ölçüleri üzerinde lineer etki yeterli olmuĢtur. Ayrıca, yaĢın kulak uzunluğu üzerindeki etkisi 

lineer; vücut uzunluğu, göğüs çevresi, göğüs derinliği, sağrı geniĢliği, kuyruk uzunluğu, ön incik çevresi ve baĢ 

uzunluğu üzerindeki etkisi kuadratik; cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, göğüs geniĢliği ve bacak uzunluğu 

üzerindeki etkisi kübik Ģeklinde olmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: At, YaĢ, Vücut ölçüleri, Ortogonal polinom. 

 

Abstract 

Investigation by Different Orthogonal Methods of Body Sizes of Turkish Spotted  

Horses According to Age Group  
In this study, the effects of age on body measurements that obtained from different horse age groups 

were researched by orthogonal polynomials methods. In the results of orthogonal comparison, linear, quadratic 

and cubic effects were found to be statistically significant for height at withers, height rump and chest width 

(p<0.01) and (p<0.05). Linear and quadratic effects were found to be statistically significant for body length, 

chest girth, chest depth, rump width, tail length, front shank length and head length (p<0.01). Linear and cubic 

effects were found statistically significant for leg length (p<0.01 and p<0.05). Linear effect was found 

statistically significant for ear length (p<0.01). Variation in body size can be explained by at most linear effect. 

As a result, linear effect adequated impact of age on body measurements in horses when working with 

orthogonal polynomials. Furthermore, the effect of age on the ear length is linear. The effect of age on the body 

length, chest girth, chest depth, rump width, tail length, head circumference and length effect is quadratic. The 

effect of age on the withers height, rump height chest width and leg length is cubic.  

Keywords: Horse, Age, Body measurements, Orthogonol polynomials. 

 

 Giriş 

Atın evcilleĢtirilmesi ile ilgili çeĢitli görüĢler bulunmakla birlikte (Levine, 2005), at büyük 

olasılıkla Orta Asya‟da Türkler tarafından evcilleĢtirilmiĢtir (DüzgüneĢ, 1946; Wilson, 1999). 64 

kromozoma sahip at (Blazak 1975; Bennett ve Hoffman 1999), Türk tarihinde büyük rol oynamıĢtır 

(Said, 1940; Batu 1962; Aral, 1974; Sönmez, 1975). Kafesoğlu, Göktürkler zamanında 11 ayrı at 

ırkının yetiĢtirildiğini bildirmektedir (Sertkaya, 1995). Anadolu‟nun bazı bölgelerinde öküz ve 

mandaya nazaran daha fazla yem tüketen bir hayvan olarak görüldüğü için, bazen “ayaklı değirmen” 

olarak da anıldığı olmuĢtur (Oğuz, 1994). Ancak uygun ekipman ve koĢum takımları ile at diğer çeki 

hayvanlarına nazaran, çok daha fazla enerji sağlayarak, insana faydalı bir hizmet verebilir (Hobbs, 

2000).  

Temel Türk at ırkları, Yerli Anadolu, Ayvacık Midillisi, Canik, Çukurova, Doğu Anadolu, 

Hinis Kolu Kısası, Karacabey, Malakan, Rahvan, Rumeli (Trakya), Türk Arap ve Uzunyayla atlarıdır 

(Said, 1940; Batu, 1962; Sönmez, 1975; Arpacık, 1996; Kırmızıbayrak, 2004; Bayram ve ark., 2005; 

Güleç, 2005; Emiroğlu ve Yüksel, 2009; Yılmaz ve Ertuğrul, 2011a,b,c; Yılmaz ve Ertuğrul, 2012). 

Türkiye‟de Ardahan Göle, Kars Arpaçay ve Susuz ilçelerinde yoğunlaĢmıĢ bir grup alaca at 

bulunmaktadır (Yılmaz ve Ertuğrul, 2011b). Anadolu Yerli atı, Türkiye at popülasyonu içinde en fazla 
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sayıya sahip olan ırk olarak kabul edilmektedir (DüzgüneĢ, 1946; Batu, 1962; Yarkın, 1962; 

Hendricks, 1995).  

Atlarda, vücut ölçüleri önemlidir. Sürat istenen atlarda cidagonun uzun, yüksek ve kaslarının 

iyi teĢekkül etmiĢ olması gerekir. Atlarda Eyer yeri cidagonun Ģekline bağlıdır. Bu yüzden binek 

atlarında cidagonun yapısı önem taĢır (Akçapınar ve Özbeyaz, 1999; Doğan ve ark., 2002). Göğüs 

çevre ölçüsü, alt solunum sisteminin geliĢimini yansıtan iyi bir kriterdir. Akciğer ve kalbin geliĢme 

derecesi, göğüs boĢluğunun büyüklüğü ile iliĢkili olduğu için göğüsün geliĢme derecesi önemlidir. 

(Akçapınar ve Özbeyaz, 1999; Doğan ve ark., 2002). Sağrının uzun olması, üzerindeki kasların uzun 

olmasını ve hayvanın daha hızlı koĢmasını sağlar (Özbeyaz ve Akçapınar, 2003). 

Yurdumuzda at sayısı son yıllarda azalmaktadır. 1991 yılında 495.543 olan at sayısı, 2013 

yılında 136.209 ata kadar düĢmüĢtür (TÜĠK, 2013). 

Atlarla ilgili olarak çeĢitli konularda yapılmıĢ çalıĢmalar mevcuttur. Kutsal ve Sandıkçıoğlu 

(1985) çalıĢmalarında, Türkiye'de at yetiĢtirilen haralarda 1963–1979 yılları arasında doğmuĢ, 2935 

Safkan Arap Atının donları, bas ve ayaklarda bulunan niĢaneleri ve bunların kalıtım Ģekillerini 

incelemiĢtir. Al don oranı %74,55, doru don oranı %19,20, kır don %5,50, yağız % 0,25 olarak 

bulunmuĢtur. Yılmaz ve Ertuğrul (2011b) çalıĢmalarında, atlarda don (vücut rengi) özelliğini 

inceleyerek atların cinsiyeti ve ırkından çok donu ile tarif edilebildiğini ve kullanım amacından çok 

donu nedeni ile tercih edilebildiklerini ifade etmiĢlerdir. Yılmaz ve Ertuğrul (2013) çalıĢmalarında, at 

donlarının atın tanımlanmasında en önemli faktörlerden birisi olduğunu, at donları içinde ise alaca 

donun her zaman ilgi çeken bir don çeĢidi olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Bu çalıĢmanın amacı, çeĢitli yaĢların atların vücut ölçülerine olan etkisinin incelenerek yaĢ 

gruplarının değiĢik vücut ölçüleri üzerinde olan etkilerinin ortogonal karĢılaĢtırma yöntemleriyle 

belirlenmesidir.  

 
Materyal ve Yöntem 

Materyal  

AraĢtırmanın hayvan materyalini, farklı yaĢ gruplardaki 69 adet Türk Alaca atları 

oluĢturmuĢtur. Atların mevcudu 17‟si 1–2 yaĢ, 27‟si 3–4 yaĢ, 16‟sı 5–6 yaĢ ve 9‟u 7–8 yaĢ grubu 

olmak üzere toplam 69 adettir. Atların cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs 

çevresi, göğüs derinliği, göğüs geniĢliği, sağrı geniĢliği, kuyruk uzunluğu, bacak uzunluğu, ön incik 

çevresi, baĢ uzunluğu ve kulak uzunluğu değerleri cm olarak ölçülmüĢtür.   

 

Yöntem  

Doz niteliğindeki verilerin veya belli bir tarih gibi eĢit aralıklarla artıĢ/ azalıĢ gösteren zaman 

karĢılaĢtırılmalarında,  uygulanan dozun performansı nereye kadar artırdığı, nerede doz artısının 

performansta düĢüĢe neden olmaya baĢladığı “ortogonal (dik) karsılaĢtırma” larla “trend” (eğim) 

analizi ile “doza–yanıt” anlayıĢı çerçevesinde istatistikî olarak analiz edilir (Açıkgöz ve Açıkgöz, 

2001). Aynı iĢlemler eĢit aralıklarla seyreden değiĢik yaĢ gruplarındaki canlıların özelliklerinin 

karĢılaĢtırılması için de geçerlidir.  

Bir deneyde k tane muamele (grup) karĢılaĢtırılırsa, muameleler arası kareler toplamı, her biri 

1 serbestlik dereceli olmak üzere (k–1) kısma bölünebilir. Her bir kısma ait kareler ortalaması, deney 

hatasına ait kareler ortalaması ile ayrı ayrı F–kontrolüne tabi tutularak karĢılaĢtırılan gruplar arası 

farkın önemliliği tespit edilebilir (DüzgüneĢ ve ark., 1987).  

KarĢılaĢtırmalar seviye sayısına bağlı olarak ortogonal polinomlarla ifade edilebilir.  

 

0 1
y x    (Birinci dereceden veya lineer yani doğrusal bir denklem) 

2

0 1 2
y x x      (Ġkinci dereceden veya karesel bir denklem). 

2 3

0 1 2 3
y x x x        (Üçüncü dereceden veya kübik bir denklem) 

2 3 4

0 1 2 3 4
y x x x x          (Dördüncü dereceden veya kuartik bir denklem) 
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Burada; 

0
 : sabit, 

1
x : doğrusal bileĢen, 

2

2
x : karesel bileĢen, 

3

3
x : kübik bileĢen, 

4

4
x : kuartik (4. 

derece) olmaktadır (ErbaĢ ve OlmuĢ, 2006). 

 

Polinomun derecesi arttıkça, dik polinomlar yöntemi iĢlemleri kolaylaĢtırmaktadır. 

 
0 0 1 1 2 2 1 1

( ) ( ) ( ) ... ( )
k k

Y a P X a P X a P X a P X 
 

       

Bu eĢitlikte i j  durumunda, 
1

( ) ( ) 0

k

i m j m

m

P X P X



  ise ( )
j m

P X ‟e j‟nci dereceden ortogonal 

polinom denir. En yaygın kullanılan ortogonal polinomlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

0
( ) 1P X   

1 1

( )
( )

X X
P X

u


 
  

 

 

2
2

2 2

1
( )

1 2

X X k
P X

u


    
    

    

 

3
2

3 3

3 7
( )

2 0

X X X X k
P X

u u


       
      

      

 

4
2 2 2

4 4

3 1 3 3( 1)( 9 )
( )

1 4 5 6 0

X X X X k k k
P X

u u


         
       

      

 

5 3

2 4 2

5 5

5 1
( ) ( 7 ) (1 5 2 3 0 4 0 7 )

1 8 1 0 0 8

X X X X X X
P X k k k

u u u


        
           

       

 

 

Bu eĢitlikte, 

U: X‟in düzeyleri arasındaki uzaklık, K: X etkeninin düzey sayısı,  : Polinomu tam sayı yapan sabit 

 

Bu denklemlerde  ‟lar bütün 
( )X X

u


‟lar için ( )

i
P X ‟leri tam sayı yapacak Ģekilde seçilen 

değerlerdir. Bu değerler Fisher ve Yates tarafından tablolaĢtırılmıĢtır (Hicks, 2009). 

 

Ortogonal polinom modelinde, parametrelerin en küçük kareler tahminleri olan ˆ
j

a  değerleri, 

1 1

2

1 1

( )

ˆ

( )

n k

ij j

i j

j n k

j

i j

Y P X

a

P X

 

 



 
 

 

 

            (1) 

ile elde edilir. 
1

( ) 0

k

j

j

P X



  olduğunda, ˆ
j

a ‟de yer alan 
1 1

( )

n k

ij j

i j

Y P X

 

   ifadesi bir doğrusal bağıntı 

oluĢturur.  

Lineerlik (doğrusallık), doz veya seviye arttıkça üretimin veya değerin artması veya azalması; 

kuadratik (karesel) oluĢ, belirli bir artıĢ veya azalıĢı izleyen azalıĢ veya artıĢın baĢlamasıdır. Kübik 

etki, değerlerin önce artması, sonra azalması ve sonra yine artmaya baĢlaması (veya tersi durum da 

olabilir). Kuartik etki ise artıĢ ve azalıĢların birbirlerini ardıĢık olarak takip etmesidir.  
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Ortogonal parçalanmada, muamele seviyeleri arasındaki açıklıklar eĢitse, çeĢitli derecelerdeki 

regresyon denklemlerinden hesaplanacak Ŷ değerlerine ait kareler toplamları, ortogonal polinomlar 

için kullanılan katsayılardan (kontrast) yararlanılarak bulunabilir. Anderson ve Houseman (1942) 

tarafından geliĢtirilen bu katsayılar Çizelge 1.‟de verilmiĢtir.  

 
Çizelge 1. Dört muamele için Ortogonal polinom katsayıları 

Lineer -3 -1  1  3 

Kuadratik  1 -1 -1  1 

Kübik -1  3 -3  1 

 

Her bir polinomiyal karsılaĢtırma için kareler toplamı (KT) EĢitlik (2)‟te verilen formül ile 

hesaplanır (ErbaĢ ve OlmuĢ, 2006). 

 
2

1 1

2

1

( )

( )

n k

ij j

i j

k

j

j

Y P X

K T

n P X

 



 

 
 



 
 

 



           (2) 

 

En uygun regresyon modelini belirlemede Mallows‟un Cp istatistiği kullanılmıĢtır ve (3) nolu 

eĢitlikte ifade edilmiĢtir (Gujarati ve Porter, 2012).  

p

p 2

K K T
C = - (n - 2 p )

σ̂
                   (3)  

Burada, n: gözlem sayısı, p: bağımsız değiĢken sayısı, KKTp bağımsız değiĢkenli hata kareler 

toplamıdır. Model seçilirken 
p

C  değeri düĢük olan tercih edilir. 

Sonuçlar ortalama ve standart sapma olarak verildi. Önemlilik düzeyi p<0,05 olarak kabul 

edildi. Minitab istatistik paket programı kullanıldı.   

 

Bulgular ve Tartışma  

Atların yaĢ gruplarına göre vücut ölçüleri Çizelge 1.‟de verilmiĢtir. Cidago yüksekliği 

değerleri 1–2 yaĢlı atlarda 125 cm iken, yaĢ ilerledikçe artıĢ göstermiĢtir ve 7–8 yaĢlı atlarda 139,89 

cm olmuĢtur. Sağrı yüksekliği değerleri 5–6 yaĢlı atlarda ortalama olarak 137,38 cm olup 3–4 yaĢlı 

atlara göre çok az da olsa düĢüĢ göstermiĢtir. Ancak 7–8 yaĢlı atlarda bu değer artıĢ göstererek 139,56 

cm olmuĢtur.  

 

Çizelge 1. Farklı yaĢ gruplardaki atlarda vücut ölçülerine ait elde edilen değerler ( X ± s ) 

Değişkenler  1–2 yaş (n= 17) 3–4 yaş (n= 27) 5–6 yaş (n= 16) 7–8 yaş (n= 9) 

CY (cm) 125,00 ± 7,64 136,85 ± 4,06 137,50 ± 4,26 139,89 ± 2,98 

SY (cm) 127,53 ± 6,88 137,74 ± 3,66 137,38 ± 3,03 139,56 ± 1,88 

VU (cm) 122,29 ± 14,06 141,52 ± 5,57 144,44 ± 7,70 146,44 ± 8,34 

GÇ (cm) 137,47 ± 13,21 156,63 ± 5,88 158,69 ± 7,05 160,00 ± 5,92 

GD (cm) 54,06 ± 5,74 62,63 ± 3,96 63,88 ± 3,14 64,44 ± 3,78 

GG (cm) 35,76 ± 3,17 40,41 ± 3,42 40,13 ± 2,28 41,78 ± 3,27 

SG (cm) 46,65 ± 4,86 47,93 ± 2,29 49,19 ± 2,66 49,44 ± 3,91 

KU (cm) 66,59 ± 21,87 94,26 ± 10,94 104,69 ± 9,16 100,33 ± 9,13 

BU (cm) 71,06 ± 2,90 74,22 ± 3,19 73,63 ± 1,82 75,44 ± 2,19 

ÖİÇ (cm) 15,94 ± 1,35 17,81 ± 1,11 18,22 ± 0,91 18,72 ± 0,87 

BAU (cm) 51,18 ± 4,43 55,44 ± 2,19 55,63 ± 2,60 55,67 ± 2,40 

KUU (cm) 12,79 ± 1,21 13,15 ± 1,03 13,56 ± 0,96 14,56 ± 1,16 
CY: Cidago yüksekliği, SY: Sağrı yüksekliği, VU: Vücut uzunluğu, GÇ: Göğüs çevresi, GD: Göğüs derinliği, GG: Göğüs 

geniĢliği, SG: Sağrı geniĢliği, KU: Kuyruk uzunluğu, BU: Bacak uzunluğu, ÖĠÇ: Ön incik çevresi, BAU: BaĢ uzunluğu, 

KUU: Kulak uzunluğu, X : Ortalama, s : Standart sapma. 
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Vücut uzunluğu, göğüs çevresi ve göğüs derinliği değerleri yaĢlara göre sürekli artmıĢtır. 

Göğüs geniĢliği, sağrı geniĢliği ve bacak uzunluğu değerleri 3–4 yaĢlı atlarda 5–6 yaĢlardan daha 

yüksek bulunmuĢtur. Kulak uzunluğu değeri 5–6 yaĢlı atlarda diğer yaĢlardan daha yüksek 

bulunmuĢtur.  1–2 yaĢlardaki atlarda ölçülen cidago yüksekliği, göğüs çevresi ve ön incik çevresi 

değerleri Doğan ve Akcan (2002), Kaygısız ve ark. (2011)‟nın bulduğu değerlerden düĢük 

bulunmuĢtur. Sözü edilen vücut ölçüleri diğer yaĢlarda genel olarak Bayram ve ark. (2005)‟nın elde 

ettiği değerlere yakın çıkmıĢtır. Tüm yaĢlarda vücut ölçüleri dikkate alındığında cidago yüksekliği, 

sağrı yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs derinliği, ön incik çevresi değerleri Yıldırım ve Yıldız 

(2013)‟ın bulduğu değerlerden farklı bulunurken baĢ uzunluğu, göğüs geniĢliği ve sağrı geniĢliği 

değerleri benzer bulunmuĢtur. 

Çizelge 2.‟de görüldüğü gibi cidago yüksekliğinde lineer, kuadratik ve kübik etkiler istatistikî 

olarak önemli bulunmuĢtur (p<0,01, p<0,01 ve p<0,05). Bu durumda yaĢ etkeni ile atlarda cidago 

yüksekliği arasında doğrusal, karesel ve kübik iliĢkiler mevcuttur. YaĢ ilerledikçe cidago 

yüksekliğinde aynı yönde değiĢim görülmektedir. YaĢların sağrı yüksekliği üzerine lineer, kuadratik 

ve kübik etkilerinin önemli olduğu ifade edilmiĢtir (p<0,01). YaĢların vücut uzunluğu üzerinde lineer 

ve kuadratik etkilerinin istatistikî olarak önemli olduğu görülmüĢtür (p<0,01). YaĢların göğüs çevresi 

üzerinde lineer ve kuadratik etkilerinin istatistikî olarak önemli olduğu görülmüĢtür (p<0,01). YaĢların 

göğüs derinliği üzerinde lineer ve kuadratik etkilerinin istatistikîolarak önemli (p<0,01).  

YaĢların göğüs geniĢliği üzerindeki lineer, kuadratik ve kübik etkileri istatistikî olarak önemli 

görülmüĢtür (p<0,01, p<0,05 ve p<0,05). YaĢların sağrı geniĢliği üzerinde lineer ve kuadratik etkileri 

istatistikî olarak önemli görülmüĢtür (p<0,01). YaĢların kuyruk uzunluğu üzerinde lineer ve kuadratik 

etkileri istatistikî olarak önemli görülmüĢtür (p<0,01). YaĢların bacak uzunluğu üzerinde lineer ve 

kübik etkileri istatistikî olarak önemli bulunmuĢtur (p<0,01 ve p<0,05). YaĢların ön incik çevresi 

üzerinde lineer ve kuadratik etkileri istatistikî olarak önemli bulunmuĢtur (p<0,01). YaĢların baĢ 

uzunluğu üzerinde lineer ve kuadratik etkileri istatistikî olarak önemli bulunmuĢtur (p<0,01). YaĢların 

kulak uzunluğu üzerindeki etkisi sadece lineer olarak saptanmıĢtır. Bu etki istatistikî olarak önemlidir 

(p<0,01).  

Sağrı yüksekliğinde lineer, kuadratik ve kübik etkilere ait korelasyon katsayıları sırasıyla; 

0,58; 0,68 ve 0,73; vücut uzunluğunda lineer ve kuadratik etkilere ait korelasyon katsayıları sırasıyla; 

0,61 ve 0,71; göğüs çevresinde lineer ve kuadratik etkilere ait korelasyon katsayıları sırasıyla; 0,60 ve 

0,71; göğüs derinliğinde lineer ve kuadratik etkilere ait korelasyon katsayıları sırasıyla; 0,58 ve 0,68; 

göğüs geniĢliğinde lineer, kuadratik ve kübik etkilere ait korelasyon katsayıları sırasıyla; 0,47; 0,53 ve 

0,58; sağrı geniĢliğinde lineer ve kuadratik etkilere ait korelasyon katsayıları sırasıyla; 0,61 ve 0,72; 

kuyruk uzunluğunda lineer ve kuadratik etkilere ait korelasyon katsayıları sırasıyla; 0,61 ve 0,73; 

bacak uzunluğunda lineer ve kübik etkilere ait korelasyon katsayıları sırasıyla; 0,39 ve 0,49; ön incik 

çevresinde lineer ve kuadratik etkilere ait korelasyon katsayıları sırasıyla; 0,61 ve 0,66; baĢ 

uzunluğunda lineer ve kuadratik etkilere ait korelasyon katsayıları sırasıyla; 0,41 ve 0,53 ve kulak 

uzunluğunda lineer etkiye ait korelasyon katsayısı r= 0,44 olarak bulunmuĢtur 

Kareler toplamına bakıldığında bütün vücut ölçüleri için lineer etkinin kuadratik ve kübik 

etkiden daha fazla etki yaptığı görülmektedir. Bir baĢka deyiĢle, atlarda yaĢın incelenen vücut ölçüleri 

üzerindeki etkisi lineer etki ile açıklamada yeterli olmaktadır. Ancak Mallows‟un Cp istatistiğine göre, 

vücut uzunluğu, göğüs çevresi, göğüs derinliği, sağrı geniĢliği, kuyruk uzunluğu, ön incik çevresi ve 

baĢ uzunluğu yaĢa göre kuadratik etki ile açıklanabilmektedir. Cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, 

göğüs geniĢliği ve bacak uzunluğu yaĢa göre kübik etki ile açıklanabilirken kulak uzunluğu lineer eki 

ile belirlenebilmektedir. Çünkü belirlenen modellerde Mallows‟un Cp istatistiği değeri diğer modellere 

göre daha küçük olduğundan söz konusu modeller en uygun model olarak seçilmiĢlerdir.  

Hayvancılık verileriyle ilgili olarak bu çalıĢmadan farklı olarak ÜçkardeĢ (2010), hayvan 

besleme çalıĢmasında Lojistik, Orskov, Verhulst, Janosheck, Weibull, Bridges, Mitscherling, 

Monomolecular ve Von Bertalanffy gibi doğrusal olmayan modeller olmak üzere sekiz yeni 

matematiksel model kullanmıĢtır.  
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Çizelge 2. Vücut ölçülerine ait regresyon denklemleri, korelasyon katsayıları, varyans analizi sonuçları 
Değişken  İlişki Regresyon denklemi r MallowsCp KT F p 

CY (cm) 

Lineer 

Kuadratik 

Kübik 

y=125,06+2,37x 

y=114,76+8,34X-0,69x2 

y=100,97+21,76x-

4,23x2+0,27x3 

r=0,62** 

r=0,71** 

r=0,74** 

24,2 

8 

4 

1452,96 

478,74 

157,22 

  

55,35 

18,24 

5,99 

 

0,001 

0,001 

0,001 

 

SY (cm) 

Lineer 

Kuadratik 

Kübik 

y=127,06+1,86x 

y=119,01+7,06X-0,60x2 

y=105,04+20,67x-

4,19x2+0,27x3 

r=0,58** 

r=0,68** 

r=0,73** 

26,8 

10,2 

4 

 

893,14 

364,07 

161,60 

 

45,59 

18,58 

8,25 

 

0,001 

0,001 

0,001 

 

VU (cm) 
Lineer 

Kuadratik 

y=122,08+4,01x 

y=104,31+13,35x-1,19x2 

r=0,61** 

r=0,71** 

19,9 

4,7 

4176,51 

1433,01 

50,14 

17,20 

0,001 

0,001 

GÇ (cm) 
Lineer 

Kuadratik 

y=137,92+3,73x 

y=119,46+14,47x-1,24x2 

r=0,60** 

r=0,71** 

24,08 

5,5 

3613,77 

1547,17 

49,81 

21,33 

0,001 

0,001 

GD (cm) 
Lineer 

Kuadratik 

y=54,11+1,74x 

y=45,90+6,51x-0,55x2 

r=0,58** 

r=0,68** 

18,8 

4,3 

782,92 

305,25 

42,51 

16,57 

0,001 

0,001 

GG (cm) 

Lineer 

Kuadratik 

Kübik 

y=35,79+0,90x 

y=32,23+2,99x-0,24x2 

y=24,92+10,08x-2,12x2+0,14x3 

r=0,47** 

r=0,53** 

r=0,58* 

10,5 

6,6 

4 

209,8 

57,4 

44,2 

21,68 

5,93 

4,56 

0,001 

0,001 

0,018 

SG (cm) 
Lineer 

Kuadratik 

y=40,67+1,49x 

y=33,56+5,62x-0,48x2 

r=0,61** 

r=0,72** 

22,1 

4,1 

577,15 

229,09 

50,53 

20,06 

0,001 

0,001 

KU (cm) 
Lineer 

Kuadratik 

y=65,77+6,23x 

y=35,66+23,74x-2,02x2  

r=0,61** 

r=0,73** 

21,1 

2 

10071,1 

4114,14 

51,58 

21,07 

0,001 

0,001 

BU (cm) 
Lineer 

Kübik 

y=71,03+0,61x 

y=62,50+8,15x-1,82x2+0,13x3 

r=0,39** 

r=0,49* 

7,1 

4 

96,58 

35,80 

12,88 

4,77 

0,001 

0,033 

ÖİÇ (cm) 
Lineer 

Kuadratik 

y=15,75+0,45x 

y=14,30+1,30x-0,10x2 

r=0,61** 

r=0,66** 

9,7 

3,9 

53,51 

9,58 

43,45 

7,78 

0,001 

0,007 

BAU (cm) 
Lineer 

Kuadratik 

y=51,50+0,74x 

y=47,12+3,29X-0,29x2 

r=0,41** 

r=0,53** 

11,3 

3,6 

142,54 

87,10 

15,79 

9,65 

0,001 

0,003 

KUU (cm) Lineer y=12,27+0,27x r=0,44 0,2 18,59 15,98 0,001 
Cp: Mallows‟un Cp istatistiği,  KT: Kareler toplamı, F: F test istatistiği, p: Anlamlılık değeri. CY: Cidago yüksekliği, SY: Sağrı yüksekliği, 

VU: Vücut uzunluğu, GÇ: Göğüs çevresi, GD: göğüs derinliği, GG: Göğüs geniĢliği, SG: Sağrı geniĢliği, KU: Kuyruk uzunluğu, BU: Bacak 
uzunluğu, ÖĠÇ: Ön incik çevresi, BAU: BaĢ uzunluğu, KUU: Kulak uzunluğu, r: Korelasyon katsayısı (YaĢ ile ilgili vücut ölçüsü), y: 

Bağımlı değiĢken (vücut ölçüleri), x: Bağımsız değiĢken (yaĢ). 

 

Sonuç 

Bu çalıĢmada Türk Alaca atlarında çeĢitli yaĢlara göre vücut ölçüleri incelenmiĢtir. Kontrast 

tanımlaması yaparak ve ortogonal karĢılaĢtırma ile yaĢlara göre cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, 

vücut uzunluğu, göğüs çevresi, göğüs derinliği, göğüs geniĢliği, sağrı geniĢliği, kuyruk uzunluğu, 

bacak uzunluğu, ön incik çevresi, baĢ uzunluğu ve kulak uzunluğu değiĢiminin analizi yapılmıĢtır. 

Yapılan analizle, lineer, kuadratik ve kübik etkiler araĢtırılmıĢtır. Çizelge 2.‟de modellere ait kareler 

toplamı, F test istatistikleri, Mallows‟un Cp istatistiği, korelasyon katsayıları ve regresyon denklemleri 

verilmiĢtir. Parametre tahminleri anlamlı bulunan ve model olarak da anlamlı bulunan uygun 

regresyon denklemleri için Mallows‟un Cp istatistikleri de hesaplanmıĢtır. 1–2, 3–4, 5–6 ve 7–8 yaĢlı 

atlarda incelenen bütün vücut ölçülerinde lineer etki istatistikî olarak önemli bulunmuĢtur. Mallows‟un 

Cp değerlerine göre yaĢlara göre kulak uzunluğu lineer etkiye sahiptir. YaĢlara göre cidago yüksekliği, 

sağrı yüksekliği, göğüs geniĢliği ve bacak uzunluğu için kübik form daha uygun, vücut uzunluğu, 

göğüs çevresi, göğüs derinliği, sağrı geniĢliği, kuyruk uzunluğu, ön incik çevresi ve baĢ uzunluğuna 

kuadratik form daha uygun görülmüĢtür. Islah çalıĢmalarında atların vücut ölçülerinin bilinmesi 

gerekebilir. Vücut ölçüleri bakımından avantajlı durumda olan atların ıslah çalıĢmalarında 

değerlendirilmesi açısından bu ölçülerin nasıl bir etkiye sahip olduğu ortogonal karĢılaĢtırma 

yöntemleriyle gösterilmiĢtir.  
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Öz 

Bu çalıĢma, farklı tuz ve potasyum düzeylerinin marul bitkisinin verimine ve bazı fizyolojik (yaprak 

oransal su içeriği, stoma iletkenliği ve membran geçirgenliği) ve morfolojik (bitki boyu ve çapı, toplam ve atılan 

yaprak sayısı) özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla 2011–2012 yılı kıĢ döneminde sera koĢullarında 

yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada, 2 farklı tuz (0,6 dS m
-1

  (T0) ve 4,0 dS m
-1

 (T1)) ve 4 farklı potasyum seviyesi (5 kg 

da
-1 

(K1), 16 kg da
-1

 (K2), 32 kg da
-1

 (K3) ve 48 kg da
-1

 (K4)) uygulanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, marul 

veriminin tuzlu sulama suyundan önemli oranda etkilendiği ve uygulanan potasyum düzeyindeki artıĢın verimi 

iyileĢtirici yönde bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür. Tuzsuz koĢullarda gereğinden çok daha fazla potasyum 

uygulaması verimi ve fizyolojik özellikleri önemli oranda azaltmıĢ, tuzlu koĢullarda ise verim ve fizyolojik 

özelliklerden sadece membran geçirgenliği üzerine potasyumun herhangi bir etkisinin olmadığı gözlenmiĢtir. 

Hem tuzsuz hem de tuzlu su ile sulanan marulda en yüksek stoma iletkenliği ve yaprak oransal su içeriği 

değerleri ihtiyacından iki kat fazla potasyumun uygulandığı konulardan elde edilmiĢtir. Tuz ve potasyum 

düzeylerindeki artıĢ veya azalıĢ, morfolojik özelliklerden bitki boyu ve yaprak sayısını değiĢtirmemiĢtir. Sonuç 

olarak, marul bitkisi için sulama suyundaki tuz seviyesinin artmasının bitki geliĢimini olumsuz etkilediği ve 

ihtiyacından çok daha fazla uygulanan potasyumun tuz stresini azaltıcı bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Marul, Tuz, Potasyum, Stres, Sera. 

 

Abstract 

The Effects on Yield and Some Physio–Morphological Traits of Different Salinity and 

Potassium Treatments in Lettuce 
This study was conducted to determine effects on yield and some physicological (relative water content, 

stomatal conductance and membrane leakage) and morphological (plant height and diameter, total and thrown 

leaves) traits of lettuce plant at different salinity and potassium levels in the winter period in 2011–2012 under 

greenhouse conditions.Two different salinity (0.6 dS m
-1

  (T0) and 4.0 dS m
-1

 (T1)) and four different potassium 

levels (5 kg da
-1 

(K1), 16 kg da
-1

 (K2), 32 kg da
-1

 (K3) and 48 kg da
-1

 (K4)) were applied in this research. As a 

result of the study, It was seen that the yield of lettuce was affected significantly by salinity irrigation water and 

the increase in potassium level applied had not a positive effect on yield.The yield  and physiological traits 

reduced because of much more potassium application than necessary under non–salinity conditions. Potassium 

did not affect the yield and only membrane leakage from physiological traits under salinity conditions. The 

highest stomatal conductance and relative water content values were obtained from treatments applicated much 

more potassium than necessary in lettuce irrigated by both non–salinity and salinity water. It was seen that plant 

height and leaf number from morphological traits did not change by increase or decrease of salinity and 

potassium levels. As a result, it was seen that increasing of salt levels affected negatively plant growth, and 

applying of much more potassium than necessary did not reduce the salinity stress. 
Keywords: Lettuce, Salinity, Potassium, Stress, Greenhouse. 

 

Giriş 

Bitkiler, geliĢimlerini kısıtlayıcı birçok olumsuz koĢula maruz kalmaktadır. Bitkilerin büyüme 

ve geliĢimini etkileyen söz konusu koĢullara stres adı verilmektedir. Stres faktörleri, abiyotik (sıcaklık, 

kuraklık, tuzluluk, radyasyon, rüzgar vb.) ve biyotik (virüs, bakteri ve böcekler vb.) olmak üzere ikiye 

ayrılır (Larcher, 1995; Yılmaz ve ark., 2011). Tuz stresi bitkilerin geliĢimini etkileyen önemli abiyotik 

stres faktörlerinden birisidir (Çulha ve Çakırlar, 2011). Bitkilerde tuz stresi, ozmotik potansiyel ile 

toksik etki yapan iyon konsantrasyonlarının yüksekliğinden kaynaklanır ve tuz stresinin sonucu olarak 

bitkilerin toprak üstü geliĢimi olumsuz etkilenir (Kacar ve ark., 2009). Ayrıca, tuz stresi bitkilerde 

fotosentez oranını, transpirasyon oranını ve stoma iletkenliğini azaltmaktadır (Ashraf, 2004; Yılmaz 

ve ark., 2011). Topraktaki tuz oranındaki artıĢa bağlı olarak su potansiyeli düĢmekte, buna bağlı olarak 

da bitki var olan sudan daha az yararlanabilmekte ve bu olay “Fizyolojik Kuraklık” olarak 
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adlandırılmaktadır (Taiz ve Zieger, 2008). Toprakta tuz miktarının artmasıyla bitkinin potasyum (K) 

alımı da önemli derecede azalmaktadır (Taban ve Katkat, 2000). Bitkilerdeki K eksikliği, hücre 

büyüklüğü ve bitkide büyüme oranının azalmasına paralel olarak bitki dokularında su miktarının 

azalmasına neden olur (Kacar ve Katkat, 2006). Farklı bitkilerde yapılan araĢtırmalar tuz stresinin 

stoma iletkenliği ve fotosentez hızını azalttığını göstermiĢtir (Meloni ve ark., 2003; Gomez–Canedas 

ve ark., 2003; Parida ve Das, 2005). 

Potasyum, bitkinin baĢta tuz ve su stresi olmak üzere çevresel streslere karĢı koyabilme 

yeteneğini ve toleransını arttırmaktadır. Bitkilerde bu 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 yetiĢtirilen bitkilerde ancak ilave K verilmesi durumunda, 

bozulmuĢ olan hücre içi Na/K dengesi yeniden dengelenmekte ve buna bağlı olarak metabolik 

faaliyetler düzene girebilmektedir (Davenport ve ark., 1997; Kaya ve Tuna, 2005). Yakıt ve Tuna 

(2006), mısır bitkisinde tuz ile ilave olarak uygulanan kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve K 

bileĢiklerinin membran geçirgenliği ve oransal su içeriği üzerine olumlu etki yaptığını ve tuzun 

olumsuz etkisini kısmen hafiflettiğini belirtmiĢlerdir. Farklı bitki türlerinde yapılan araĢtırmalarda, K 

uygulamalarının tuz stresinin neden olduğu olumsuzlukları iyileĢtirici etkilerinin olduğu bildirilmiĢtir 

(Beringer ve Trolldenier, 1978; Anaç ve ark., 1979; Bohra ve Doerffling, 1993; Kaya ve ark., 2001; 

Kaya ve Higgs, 2003; Demirel ve ark., 2014). 

Marul, serin iklim sebzesi olmasına rağmen, ülkemizin her bölgesinde ve her zaman 

yetiĢtirilebilen ekonomik değeri yüksek bir sebzedir (Yıldırım ve ark., 2014). Türkiye‟de 2013 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verilerine göre toplamda yaklaĢık 437 bin ton marul üretimi 

yapılmıĢtır (TÜĠK, 2014). Marul üretiminde diğer bitkilerde olduğu gibi biyotik ve abiyotik stresin 

varlığı, verimi ve geliĢimi önemli düzeyde azaltmaktadır. Marul, tuzluluğa oldukça hassas bir bitki 

olup tuz stresi bitkinin büyümesini geriletmekte ve fizyolojisini olumsuz yönde etkilemektedir (Qin ve 

ark., 2013). Bu etkinin diğer bitkilerde K ile azaltılabileceği konusunda yapılan çalıĢmalar 

bulunmasına rağmen, marul için yapılan çalıĢmalar yetersiz düzeydedir. 

Bu çalıĢmada, sera koĢullarında saksı ortamında yetiĢtirilen marul bitkisinde farklı tuz ve 

potasyum düzeylerinin verim ve bazı özellikler (stoma iletkenliği, yaprak oransal su içeriği (YOSĠ), 

membran geçirgenliği, bitki boyu, çapı ve yaprak sayısı)  üzerine etkileri incelenmiĢtir. 

 

Materyal ve Yöntem 

Deneme alanı ve deseni 

Deneme, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dardanos YerleĢkesinde 

bulunan ısıtmasız cam serada tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre üç 

tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada, 8 litre hacmindeki saksılar ve 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. Deneme materyali olarak olgunluk 

süresi iklim koĢullarına bağlı olarak dikimden sonra 50–70 gün olan “Campania” kıvırcık marul çeĢidi 

kullanılmıĢtır (ġekil 1.). Marul bitkisi için ihtiyaç duyulan gübre miktarları N için 9 kg da
-1

, P2O5 

formunda fosfor (P) için 5 kg da
-1

 ve K2O formunda potasyum (K) için 16 kg da
-1

‟dır. Denemede, 

marul bitkisine 4 farklı K ve 2 farklı tuz düzeyi uygulanmıĢtır. Tuz ilavesi yapılmayan konuların 

sulanmasında deneme alanında bulunan keson kuyudan alınan sulama suyu kullanılmıĢtır. Bu suyun 

EC değeri 0,6 dS m
-1

‟dir. Bu nedenle bu konular tuzsuz olarak adlandırılmıĢtır. 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 ve uygulanan 

gübre çeĢitleri ve dozları Çizelge 2.‟de verilmiĢtir. 

Bitkiler damla sulama sistemiyle sulanmıĢtır (ġekil 1.). Sistem, debisi 2 L h
-1

 olan 

damlatıcıların her biri bir saksıya gelecek Ģekilde dizayn edilmiĢtir. Tuz ilavesi yapılan sulamalar 

yeterli yüksekliğe yerleĢtirilen 100 lt hacminde bir su deposu yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Diğer 

konuların sulamaları ise doğrudan kuyudan yapılmıĢtır. Sulama uygulamaları her gün olmak üzere 

tarla kapasitesi nem düzeyine gelecek Ģekilde yapılmıĢtır. Yıkama suyu ilavesi yapılmamıĢtır. Fideler, 

22.12.2011 tarihinde her bir saksıya 1 adet olacak Ģekilde dikilmiĢtir ve dikimden 55 gün sonra 

(14.02.2012) hasat edilmiĢtir.  
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                             ġekil 1. Denemenin genel görünümü. 

  

Çizelge 1. Denemede uygulanan konular 
Konu ECw (dS m

-1
)* K2O (kg da

-1
)      Açıklama 

T0K1 0,6 5      Tuzsuz ve potasyum yetersiz 

T0K2  0,6 16      Tuzsuz ve potasyum normal 

T0K3 0,6 32      Tuzsuz ve potasyum iki kat fazla 

T0K4  0,6 48      Tuzsuz ve potasyum üç kat fazla 

T1K1 4,0 5      Tuzsuz ve potasyum yetersiz 

T1K2 4,0 16      Tuzsuz ve potasyum normal 

T1K3 4,0 32      Tuzsuz ve potasyum iki kat fazla 

T1K4 4,0 48      Tuzsuz ve potasyum üç kat fazla 
*ECw: Suyun elektriksel iletkenliği. 

 
Çizelge 2. Denemede saksı baĢına uygulanan gübreler ve dozları 

Konu                                             Açıklama 

K1 0,69 g Kompoze (N18–P18–K18) + 0,33 g Timazot (N30–P0–K0) 

K2  0,69 g Kompoze (N18–P18–K18) + 0,33 g Timazot (N30–P0–K0) +0,55 g K2SO4 

K3 0,69 g Kompoze (N18–P18–K18) + 0,33 g Timazot (N30–P0–K0) +1,35 g K2SO4 

K4  0,69 g Kompoze (N18–P18–K18) + 0,33 g Timazot (N30–P0–K0) +2,15 g K2SO4 

 

İncelenen özellikler 

Verim 

Kökleriyle birlikte hasat edilen bitkilerin toprak üstü aksamı kesilip tartılmıĢ ve bitki baĢına 

verim değerleri (g bitki
-1

) elde edilmiĢtir. 

 

Fizyolojik ölçümler 

Stoma iletkenliği 

Stoma iletkenliği ölçümleri hasat öncesinde her bir tekerrürdeki bir bitkinin üç farklı 

noktasından bir difüzyon yaprak porometresi (Decagon SC–1) kullanılarak yapılmıĢtır (ġekil 2.). Elde 

edilen değerler mmol m
-2

 s
-1

 cinsinden kaydedilmiĢtir.  
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                                      ġekil 2. Porometre ile stoma iletkenliği ölçümü. 

 
Yaprak oransal su içeriği 

 Hasat öncesinde tüm konulardaki her 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), 

hesaplanmıĢtır. 

 

 100x
KATA

KAYA
YOS İ




             (1) 

 

Membran geçirgenliği 

Hasat sonrasında laboratuvara getirilen her bir bitkiden 5 g örnek alınarak 100 ml‟lik beherde 

50–70 ml saf su içinde ve 23°C‟de bekletilmiĢtir. Örnekler, dakikada 100 devir hızında çalkalayıcıda 

çalkalanmıĢtır. Beherlerdeki karıĢımın elektriksel iletkenlik değerleri 1. (C1) ve 60. (C60) dakikalarda 

EC metre ile ölçülmüĢtür. Daha sonra örnekler 121°C‟de 25 dakika otoklavda bekletilmiĢtir. 

Otoklavdan çıkan örnekler oda sıcaklığına gelene kadar soğutulmuĢ ve beherlerdeki solüsyonun 

elektriksel iletkenlik değeri (CT) tekrar ölçülmüĢ ve EĢitlik 2 yardımıyla membran geçirgenliği (%EC) 

değeri hesaplanmıĢtır (Fan ve Sokorai, 2005). 

 

100
)160(

% x
CT

CC
EC


             (2) 

 

Morfolojik ölçümler 

Bitki boyu ve çapı 

Bitki boyu, toprak seviyesinden itibaren bitkinin en üst kısmına kadar olan mesafe ölçülerek; 

bitki çapı da iki farklı yönden en uç iki yaprak arasındaki mesafenin ortalaması alınarak bulunmuĢtur. 

Bu ölçümler hasattan önce yapılmıĢtır. 

 

Toplam ve atılan yaprak 

Hasat sonrası laboratuvara getirilen her bir tekerrürdeki bitkilerin tüm yaprakları sayılarak 

toplam yaprak sayısı ve bozulmuĢ yaprakları sayılarak da atılan yaprak sayısı belirlenmiĢtir. 
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İstatistiksel analiz 

Veriler, SPSS 20,0 paket programında varyans analizi (PROC ANOVA ve PROC GLM) ile 

değerlendirilmiĢtir. Ġstatistiksel açıdan konular arasında varyans analizi sonuçlarına göre önemli 

bulunan farklar Duncan testi ile kıyaslanmıĢtır. Aynı K düzeylerinin farklı tuz uygulamaları arasında 

fark olup olmadığı bağımsız örneklem T testi (independent–samples T test) ile belirlenmiĢtir. Ayrıca, 

incelenen tüm özellikler arasındaki iliĢkiler Pearson korelasyon analizi yardımıyla belirlenmiĢtir.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Verim ve fizyolojik bulgular 

Marul bitkisine iliĢkin verim ve bazı fizyolojik özelliklere (stoma iletkenliği, YOSĠ ve 

membran geçirgenliği) ait değerler ve istatistiksel analizleri ġekil 3.‟te gösterilmiĢtir. Marul bitkisinin 

verim değerleri incelendiğinde, tuz stresinin verimi önemli oranda azalttığı (K4 dıĢında) ve uygulanan 

K düzeylerinin de bunu değiĢtirmediği görülmüĢtür (ġekil 3a.). Tuzsuz konularda ise bitkinin ihtiyaç 

duyduğu miktardan çok daha fazla K verilmesi verimi olumsuz etkilemiĢtir. Tesi ve ark. (2003), marul 

bitkisine 10 mM NaCl; Neocleous ve ark. (2014) 20 mM NaCl verilmesinin verimde azalmaya sebep 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Turhan ve ark. (2014), farklı oranlarda uyguladıkları deniz suyu 

konsantrasyonlarının (0,3, 1,2, 2,1, 3,7, 5,3, 6,8 dS m
-1

) marul bitkisine etkilerini incelemiĢler ve    

0,3–2,1 dS m
-1

 oranında tuzun verimde olumsuz bir etkisinin olmadığını, bununla birlikte tuz dozu 

arttıkça verimde azalmalar meydana geldiğini bildirmiĢlerdir. Benzer sonuçlar farklı araĢtırmacılar 

tarafından da elde edilmiĢtir (Han ve Lee, 2005; Mekki ve ark., 2007; Al–Maskri ve ark., 2010; 

Yağmur ve ark., 2010; Cemek ve ark., 2011; Garrido ve ark., 2013). Uçar ve ark. (2007), farklı 

miktarlarda tuz uygulanan marul bitkisinde tuz dozları arttıkça verimde azalmalar gözlendiğini ve 

uygulanan K dozları ile söz konusu olumsuz etkinin tolere edilebileceğini belirtmiĢlerdir. Farklı 

bitkilerde yapılan diğer çalıĢmalarda da tuz ve potasyumun verim üzerindeki etkisinin önemli olduğu 

vurgulanmıĢtır (Bar–tal ve ark., 1991; Yurtseven ve ark., 2005; Yağmur ve ark., 2006; Demirel ve 

ark., 2014).  

 

 

  
 

ġekil 3. Marul bitkisinde konulara göre verim ve fizyolojik özelliklerin değiĢimi (Büyük harfler aynı tuz 

uygulamasında farklı K düzeyleri arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı K düzeyinde farklı tuz uygulamaları arasındaki farkı 

göstermektedir). 
 

Stoma iletkenliği değerleri, hem tuzlu hem de tuzsuz konularda K3 düzeyinde en yüksek 

çıkmıĢ ve gereğinden çok daha fazla K verilmesi tekrar düĢürmüĢtür (ġekil 3b.). K1 ve K2 

düzeylerinde tuzlu ve tuzsuz koĢullar arasında fark oluĢmazken, potasyumun fazla uygulandığı K3 ve 

K4 düzeylerinde fark istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur. Farklı bitkilerde yapılmıĢ diğer 
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araĢtırmalarda da tuzlu koĢullarda yetiĢtirilen bitkilerde stoma iletkenliğinin azaldığı belirtilmiĢtir 

(Gomez–Canedas ve ark., 2003; Meloni ve ark., 2003; Parida ve Das, 2005; Munns ve Tester, 2008).  

ÇalıĢmada stoma iletkenliğine benzer Ģekilde en yüksek YOSĠ değerleri K3 düzeyinde elde 

edilmiĢtir (ġekil 3c.). Potasyum düzeylerine bağlı olarak tuzsuz ve tuzlu uygulamalar arasındaki 

farklar incelendiğinde, sadece K4 düzeyinde istatistiksel olarak farklılık görülmüĢtür. Diğer bir 

ifadeyle, tuzlu koĢullarda aĢırı K düzeyinin yaprak su durumunu tuzsuz koĢullara göre olumsuz 

etkilediği görülmüĢtür. Bu durumda, tuzlu koĢullarda dahi olsa normalden iki kat K uygulamasının 

(K3) marul bitkisinde stresi belli ölçüde tolere edebileceğini göstermektedir. Çiçek ve Çakırlar (2002), 

tuz stresi altında yetiĢtirilen mısır bitkisinde oransal su içeriğinde azalmalar olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Umar (2006) sorgum, hardal ve yerfıstığı gibi farklı bitkilerde yaptığı çalıĢmada, su stresinin olumsuz 

etkisini gidermek için K uygulaması yapmıĢ ve yaprak oransal su içeriğinin %8,7–22,8 oranında 

arttığını bildirmiĢtir. Garmendia ve Mangas (2014) marul bitkisinde düĢük tuz uygulamalarında yaprak 

oransal su içeriği değerinin değiĢmediğini bildirmiĢlerdir. 

Sulama suyundaki tuzluluğun yükselmesiyle membran geçirgenliği değerleri de istatistiksel 

olarak önemli oranda artmıĢtır (ġekil 3d.). Benzer sonuçlar, Lutts ve ark. (1996), pirinçte ve Ghoulam 

ve ark. (2002) Ģekerpancarında yaptığı çalıĢmalarda da elde edilmiĢtir. Bununla birlikte, tuzsuz 

koĢullarda normalden fazla uygulanan potasyumun membran geçirgenliğini azalttığı; tuzlu koĢullarda 

ise K uygulamalarının membran geçirgenliği üzerine bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür. Oysa, Yakıt 

ve Tuna (2006) mısır bitkisinde tuz stresinin membran geçirgenliğine olumsuz etkisinin K 

uygulamaları ile belli ölçüde giderildiğini belirtmiĢlerdir. Ġki çalıĢma arasındaki farkın bitkiden ve 

uygulanan konulardaki farklılıklardan kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

 

Morfolojik bulgular 

Marul bitkisine iliĢkin bitki boyu, bitki çapı, toplam ve atılan yapraklara iliĢkin değerler ġekil 

4‟te gösterilmiĢtir. ġekil incelendiğinde, farklı tuz ve K düzeylerinin marul bitkisinde bitki boyu 

üzerine istatistiksel açıdan bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür (ġekil 4a.). 

  

 

 

  
 

ġekil 4. Marul bitkisinde konulara göre morfolojik özelliklerin değiĢimi (Büyük harfler aynı tuz uygulamasında 

farklı K düzeyleri arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı K düzeyinde farklı tuz uygulamaları arasındaki farkı 

göstermektedir). 
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ve ark., 2011). Söz konusu çalıĢmalar ile bu çalıĢma arasındaki farklılığın uygulanan tuz ve K 

düzeylerindeki farklılıklardan kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. 

Bitki çaplarında, tuz stresi ile birlikte normalden az ve yeterli düzeyde K uygulandığı (K1 ve 

K2) konularda önemli azalmalar meydana gelmesine rağmen, potasyumun fazla uygulandığı 

konularda tuzsuz ve tuzlu arasında bir fark çıkmamıĢtır (ġekil 4b.). Diğer bir ifadeyle, tuzlu suyla 

sulama yapıldığında, fazla K uygulansa dahi bitki çapı değiĢmemiĢtir. Uygulanan K ile, Yakıt ve Tuna 

(2006), mısır bitkisinde tuz stresinin bitki boyu ve gövde çapına olumsuz etki yaptığını ve Ca, M ve K 

uygulamaları ile olumlu bir etkiye dönüĢtüğünü belirtmiĢlerdir. Bununla birlikte, Demirel ve ark. 

(2014) mısırda yaptıkları çalıĢmada, bitki geliĢimi açısından tuz konsantrasyonunun fazla uygulandığı 

konularda gereğinden fazla K uygulanmasının bitki geliĢimine olumsuz etki ettiğini bildirmiĢlerdir. 

Tuz ve K dozlarındaki herhangi bir artıĢ veya azalıĢ, marul bitkisinin toplam ve atılan yaprak 

sayısını istatistiksel olarak değiĢtirmediği görülmüĢtür (ġekil 4c. ve ġekil 4d.). Marul bitkisinde 

yapılan diğer çalıĢmalarda da 0,80–4,72 dS m
-1

 (Andriolo ve ark., 2005) ve 50–150 mM (Garrido ve 

ark., 2013) düzeyinde  tuz uygulamalarının yaprak sayısını etkilemediği belirtilmiĢtir. Söz konusu 

bulgular ile bu araĢtırmadan elde edilen bulgular benzerlik göstermiĢtir. Söz konusu çalıĢmalardan 

elde edilen sonuçlardan farklı olarak Al–Maskri ve ark. (2010), tuz uygulamalarının yaprak sayısını 

olumsuz etkilediğini belirtmiĢlerdir.  
 

İncelenen özellikler arasındaki ilişkiler 

ÇalıĢmada ele alınan verim ve fizyo–morfolojik özelliklere iliĢkin pearson korelasyon 

katsayıları Çizelge 3.‟te verilmiĢtir. Verim ile en yüksek iliĢki morfolojik özelliklerden bitki çapı 

(r=0,89, p<0,01) ve boyu (r=0,82, p<0,01) arasında, fizyolojik özelliklerden ise sadece membran 

geçirgenliği (r=-0,66, p<0,01) arasında elde edilmiĢtir. Fizyolojik özellikler incelendiğinde, YOSĠ ve 

stoma iletkenliği arasındaki iliĢki (r=0,83, p<0,01) yüksek çıkmıĢtır. Membran geçirgenliği ile stoma 

iletkenliği arasındaki iliĢki istatistiksel açıdan önemli değilken, YOSĠ ile arasındaki iliĢki önemli 

(p<0,05) bulunmuĢtur. Fizyolojik ve morfolojik özellikler arasındaki iliĢkilerden sadece membran 

geçirgenliği ile bitki çapı (r=-0,63, p<0,01) ve toplam yaprak (r=-0,41, p<0,05) arasındaki iliĢkiler 

önemli çıkmıĢtır.  

 

Çizelge 3. Ġncelenen özellikler arasındaki Pearson korelasyon katsayıları 

Özellik 
Stoma 

iletkenliği 
YOSİ 

Membran 

geçirgenliği 
Verim 

Bitki 

boyu 

Bitki 

çapı 

Toplam 

yaprak 

Atılan 

yaprak 

Stoma iletkenliği 1,00        

YOSİ 0,83
**

 1,00       

Membran geçirgenliği –0,35
ns 

–0,43
*
  1,00      

Verim  0,23
ns

  0,27
ns

 –0,66
**

 1,00     

Bitki boyu  0,32
ns

  0,38
ns

 –0,40
ns

 0,82
**

 1,00    

Bitki çapı  0,32
ns

  0,33
ns

 –0,63
**

 0,89
**

 0,79
**

 1,00   

Toplam yaprak 0,01
ns

 –0,06
ns

 –0,41
*
 0,31

ns
 0,13

ns
   0,26

ns
  1,00  

Atılan yaprak –0,25
ns

 –0,31
ns

 0,34
ns

 –0,26
ns

 –0,22
ns

 –0,25
ns

  0,42
*
 1,00 

n= 24, ns: Önemsiz, *:p<0,05, **:p<0,01. 

 

Sonuç ve Öneriler 

ÇalıĢma sonucunda, tuz stresinin genel olarak marul verimini, yaprak oransal su içeriğini, 

stoma iletkenliğini ve bitki çapını azalttığı, membran geçirgenliğini arttırdığı, bitki boyu ve yaprak 

sayılarını ise etkilemediği görülmüĢtür. Tuzsuz koĢullarda, marul bitkisine ihtiyacının üç katı K 

uygulanmasının verimi ve fizyolojik özellikleri, tuzlu koĢullarda ise stoma iletkenliğini ve yaprak 

oransal su içeriğini olumsuz yönde etkilediği görülmüĢtür. Tuzlu su ile sulanan marulda verim ve 

membran geçirgenliği üzerine potasyumun iyileĢtirici bir etkisinin olmamıĢtır. Tuzsuz veya tuzlu su 

ile sulanan marulda, incelenen morfolojik özelliklerin hiçbirinde K düzeyinin bir etkisinin olmadığı 

görülmüĢtür. 

Sonuç olarak, marul bitkisinde tuzlu suyla sulama yapmanın olumsuz etkisinin olduğu ve hem 

tuzsuz hem de tuzlu durumlarda potasyumun belirli bir düzeye (ihtiyacından iki kat fazla) kadar 
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olumlu etkisinin olduğu söylenebilir. Fazla potasyum uygulamasının stoma iletkenliği ve yaprak 

oransal su içeriği değerlerini iyileĢtirici yönde bir etkisi olmasına rağmen söz konusu etki verim 

değerlerinde görülmemiĢtir. Buna göre sadece marul verimi açısından değerlendirildiğinde, tuzsuz 

suyla sulama yapılması ve 5 kg da
-1

 K2O uygulamasının yapılmasının yeterli olduğu söylenebilir. Her 

bitkinin tuza ve potasyuma karĢı tepkilerinin farklı olacağı, belirli bir seviyeden sonra potasyumun da 

bitkilerdeki tuz stresini tolere edemeyeceği veya uygulanan fazla potasyum düzeylerinin bitki 

geliĢimine zarar vereceği söylenebilir. Ġleriki çalıĢmalarda, farklı besin elementlerinin, farklı su ve tuz 

stresi koĢullarında yetiĢtirilen bitkiler üzerine etkilerinin araĢtırılması önerilebilir. 
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Öz 

Akdeniz ikliminin hakim olduğu Çanakkale‟de farklı mera tipleri bulunmaktadır. Bunlar çok önemli 

doğal kaynaklardır. Çanakkale meralarını temsil eden sahil merası, tohumlanan mera, aĢırı otlanan çalılı mera, 

çalılı taban mera ve korunan meraların botanik kompozisyonu, ot verimi, kalitesi ve otun mineral kapsamı 

belirlenmiĢtir. Bunun yanında toprağın kimyasal ve fiziksel özellikleri de ortaya konmuĢtur. Bütün meralarda 

toplam 90 tür tespit edilmiĢtir. En az tür korunan merada belirlenmiĢtir. Sahil merasında baklagillerin oranı, 

korunan merada buğdaygillerin oranı, aĢırı otlanan çalılı merada ise geniĢ yapraklı bitkilerin oranı en fazla 

olmuĢtur. Meraların korunması ile verim ciddi oranda artmıĢtır.  Meraların ham protein oranı %9,10 ile %13,18; 

NDF %43,18–51,57; ADF %29,40–31,73; ADL %9,40–10,80; kül miktarı ise %11,81–13,90 arasında değiĢim 

göstermiĢtir. Farklı mera otunun elementleri arasında S, Se, ve Co istatistikî olarak önemli fark olmazken, geriye 

kalan tüm elementler arasında önemli fark belirlenmiĢtir. Ayrıca, meralar arasında toprağın pH‟sı, kireç kapsamı, 

alınabilir Ca, Mn, Cu içerikleri bakımından fark bulunmazken, alınabilir P, K, Na, Fe, Zn ve hacim ağırlığı 

değerleri farklılık göstermiĢtir. AraĢtırma yapılan mera topraklarının hiçbirisinde tuzlanma sorunu yoktur. En 

fazla organik madde kapsamı korunan merada (%3,77), en az organik madde ise sahil merasında (%1,9) 

belirlenmiĢtir. Sahil merası kumlu tın, çalılı taban mera killi tın, tohumlanan mera killi, korunan ve aĢırı otlanan 

çalılı meralar ise kumlu tın bünyeye sahiptirler. 

Anahtar Kelimeler: Mera, Botanik kompozisyon, Yem kalitesi, Toprak, Çanakkale. 

 
Abstract 

Forage Yield and Quality, Botanical Composition and Some Soil Characteristics 

of Mediterranean (Canakkale) Rangelands 
Mediterranean climate is dominant and there are several types of rangelands in Canakkale. These 

rangelands are significant natural sources of the province. In this study, botanical composition, hay yield, forage 

quality and mineral content of coastal rangeland, reseeded rangeland, overgrazed shrubland, lowland shrubland  

and ungrazed rangeland were determined. Besides, soil physical and chemical characteristics were also put forth. 

A total of 90 species were identified in entire rangelands. The least number of species were identified in 

ungrazed rangelands. Fabacea was at the highest ratio in coastal rangeland, poacea in ungrazed rangeland and 

broad–leafed species in overgrazed shrubland. Significant increases were observed in yields with the 

preservation practices. Crude protein ratios varied between 9.10–13.18%; NDF between 43.18–51.57%; ADF 

between 29.40–31.73%; ADL between 9.40–10.80%; ash ratio between 11.81–13.90%. While the differences in 

S, Se, and Co contents were not found to be significant, the differences in other element contents were 

significant. While the differences in soil pH, lime content, available Ca, Mn, Cu contents were not significant, 

significant differences were observed in available P, K, Na, Fe, Zn contents and bulk density. Salinity problem 

was not observed in any of the rangelands. The highest organic matter content (3.77%) was observed in ungrazed 

rangeland and the lowest value (1.9%) was seen in coastal rangeland. Coastal  rangeland had sandy–loam 

texture, lowland shrubland had clay–loam texture, reseeded rangeland had clay texture and ungrazed–overgrazed 

shrubland rangelands had sandy–loam texture. 

Keywords: Rangeland, Botanical composition, Forage quality, Soil, Canakkale. 

 

Giriş 

Akdeniz meraları, dünyadaki Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde %48‟lik bir yer 

kaplamaktadır ve bu bölgelerin çok önemli doğal kaynaklarıdır (Le Houerou, 1981). Akdeniz 

bölgelerinde önemli üç vejetasyon tipi oluĢmuĢtur. Bunlar; meralar, çalılı alanlar ve orman alanlarıdır. 

Akdeniz iklimine sahip Çanakkale‟nin  yüzölçümünün sadece %2,22‟si çayır ve mera alanlarından, 

%53,75‟i ise orman ve maki alanlarından oluĢmaktadır (GökkuĢ ve ark., 2011). Çanakkale‟deki çalılı 

alanlar yıl boyunca koyun ve keçiler tarafından otlanmaktadır. Bu alanların çalıları herdem yeĢil ve 

yaprağını döken çalılardan oluĢmaktadır. AĢırı otlatılan ve erozyona uğramıĢ meralarda hakim bitkileri 
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tek yıllıklar meydana getirmektedir (Özaslan Parlak ve ark., 2011a). Çok yıllık otsu türler ise 

çoğunlukla hayvanların otlayamadığı çalıların arasında hayat bulmaktadır. Sahil meraları da önemli 

yer kaplamaktadır. Bu meraların toprakları kumlu ve su tutma kapasiteleri düĢük olduğundan en önce 

kuruyan yerlerdir. Bu meralarda kurağa dayanıklı terofitler dominant durumdadır (Raunkiaer, 1934; 

Özaslan Parlak ve ark., 2011b).  

Vejetasyonun toprağa etkisi iklim, topoğrafya, canlılar, ana materyal ve zaman gibi toprak 

oluĢturan faktörlere bağlıdır (Jafarian ve ark., 2013). Meralar ekosistem fonksiyonu ve biyo çeĢitlilikle 

ilgili araĢtırmalar için ekosistem modeli olarak düĢünülür (Hartwell ve Facelli, 2003). Meraların 

biyotik ve abiyotik faktörlere ve bunların etkileĢimleriyle de ekolojik döngüye etkileri vardır. Biyotik 

faktörler; özellikle bitki türlerinin bileĢimi toprak organik madde dinamiklerini etkiler (Post, 2002). 

Organik maddenin azalması, biyokimyasal döngüyü etkileyen toprak besin zincirinde önemli 

değiĢikliklere neden olabilir. Mera ekosistemlerinde karbonun üçte ikisi çürüyen kökler aracılığıyla 

ilave edilir (Quideau, 2002).  Erzurum‟da yapılan bir araĢtırmada Canbolat ve Avağ (2004), meralarda 

toprak kalitesi ile mera kalitesi arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. AraĢtırmacılar mera kalitesi ile 

organik madde, tarla kapasitesi, solma noktası ve yarayıĢlı su kapsamı arasındaki iliĢkileri önemli 

bulmuĢlardır. Amanollahi ve ark. (2011), organik madde ve potasyum gibi kimyasal özellikler ile nem 

ve silt gibi fiziksel özelliklerin toprak verimliliğinde artıĢa neden olduğunu, böylece topraktaki 

ekolojik habitatların arttığını, sonuç olarak da topraktaki ender bitki türlerinin geliĢtiğini 

belirtmiĢlerdir. Parlak ve ark. (2012), maki örtüsünün yaygın çalılarının (karaçalı, mazı meĢesi, 

kermes meĢesi, akçakesme ve katran ardıcı) toprakların kimyasal (kireç hariç) ve fiziksel (bünye hariç) 

özelliklerini iyileĢtirmek suretiyle toprak verimliliğinin sürdürülmesinde önemli katkılar sağladığını 

bildirmiĢlerdir.  

Çanakkale ilinin büyük pazarlara yakın olmasından dolayı her geçen gün büyük hayvan 

çiftlikleri kurulmaktadır. Ezine peynirinin ve peynir helvasının hammaddesini oluĢturan keçi ve koyun 

sütüne olan talebin artmasıyla küçükbaĢ hayvan çiftlikleri de tesis edilmektedir. Bu çalıĢmanın amacı; 

Çanakkale‟de bulunan farklı tipteki meraların botanik kompozisyonlarını, yem verim ve kalitelerini, 

bunun yanında toprak özelliklerini ortaya koyarak ilerleyen zamanda meralarda meydana gelecek 

değiĢimi belirlemektir. Aynı zamanda bu meralarda yapılacak iyileĢtirme ve yönetim uygulamalarına 

da ıĢık tutması hedeflenmiĢtir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çanakkale 25°35' ve 27°45' doğu boylamları ile 39°40' ve 40°45' kuzey enlemleri arasında 

9737 km
2
 bir alanı kaplamaktadır (KHGM, 1999). Çanakkale Akdeniz iklimine sahip olup (TürkeĢ ve 

ark., 2011), ortalama yıllık yağıĢ 615,5 mm‟dir. YağıĢlar sonbahar, kıĢ ve ilkbahar mevsiminde (ekim 

ayında baĢlar ve mayıs ayında son bulur) düĢer. Yazlar sıcak ve kuraktır. Ortalama yıllık sıcaklık 

15
o
C‟dir. Bu çalıĢma, Çanakkale‟deki meraları temsil edecek Ģekilde belirlenen 5 farklı merada (Biga 

Ġlçesi Güvemalan köyündeki sahil merası, Biga Ġlçesi Gerlengeç köyündeki tohumlanan mera, merkez 

ilçe Özbek köyündeki çalılı taban mera, merkez ilçe Çıplak köyündeki aĢırı otlanan çalılı mera, Biga 

Ġlçesi Ağaköy‟deki korunan mera) 2007 yılında yürütülmüĢtür. 

 

Botanik kompozisyon: Botanik kompozisyonu belirlemek için her bir meradan 10 adet 

0,5x0,5 m ebatlarındaki çerçevelerle örnek alınmıĢtır. Ġlk örnekleme meralardaki hakim türler 

çiçeklendiği dönemde Mayıs ayının ilk haftasında, ikinci örnekleme ise yeniden büyümenin olduğu 

Kasım ayının ilk haftasında yapılmıĢtır. Dipten biçilen ot örnekleri laboratuvara getirilmiĢ, türlerine 

ayrılmıĢ ve tartılarak ağırlığa göre botanik kompozisyon belirlenmiĢtir (Özaslan Parlak ve ark., 

2011b).  

 

Ot verimi ve kalitesi: Botanik kompozisyon belirlemek için alınan örnekler 60
o
C‟de 48 saat 

kurutularak tartılmıĢ ve dekara çevrilerek kuru ot verimi belirlenmiĢtir. Daha sonra örnekler 1 mm 

büyüklüğünde öğütülerek analiz için hazırlanmıĢtır. Analizler kuru madde üzerinden yapılıp 

hesaplanmıĢtır. Azot (N) miktarı Kjeldahl yöntemi ile belirlenmiĢ ve N x 6,25 çarpılarak ham protein 

oranı belirlenmiĢtir (AOAC, 1990). NDF, ADF ve ADL miktarları, Van Soest ve ark. (1991)‟nın 

belirttiği yönteme göre yapılmıĢtır. Kül miktarı ise 600 
o
C‟deki fırında 3 saat yakılarak yapılmıĢtır 

(AOAC, 1990). Meradaki bitkilerin mineral madde içerikleri (K, P, Ca, S, Mg, Mn, Fe, Cu, B, Na, Zn, 

Se, Co, Ni, Cr, Cd, Pb) ICP–OES kullanılarak belirlenmiĢtir (Kacar ve Ġnal, 2010). 
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Toprak örneklerinin alınması: Çanakkale‟deki 5 farklı meradan (Güvemalan, Gerlengeç, 

Özbek, Çıplak, Ağaköy) rastgele olarak 0–20 cm derinlikten 4 tekerrürlü olacak Ģekilde 20 tane 

bozulmuĢ ve 0–5 cm derinlikten ise 20 tane bozulmamıĢ toprak örneği alınmıĢtır. BozulmuĢ toprak 

örnekleri polietilen torbalarla laboratuvara taĢınmıĢ ve hava kuru toprak haline getirilerek 2 mm‟lik 

elekten elenmiĢtir.  

 

Toprak analizleri: Tane büyüklüğü dağılımı Bouyoucos hidrometre metoduyla (Gee ve 

Bauder, 1986), hacim ağırlığı hacmi bilinen bozulmamıĢ örnek alma kabıyla Blake ve Hartge (1986) 

metoduna göre belirlenmiĢtir.  Toprak reaksiyonu (pH) ve elektriksel iletkenlik (EC) 1:2,5 toprak:su 

çözeltisinde tespit edilmiĢtir (Richards, 1954). Toprak örneklerinin kireç kapsamları kalsimetre ile 

Nelson (1982) yöntemine, toprak organik maddesi Smith–Weldon metoduna  (Nelson ve Sommers, 

1982) göre saptanmıĢtır. Alınabilir P; Olsen ve Sommers (1982) tarafından bildirildiği Ģekilde toprak 

örnekleri 0,5 M NaHCO3 (pH=8,5) ile ekstrakte edilip, ekstraktta spektrofotometre ile alınabilir Ca, 

Mg, Na ve K; Richards (1954) tarafından bildirildiği gibi toprak örnekleri 1N amonyum asetat 

(pH=7,0) ile ekstrakte edilmiĢ ve ekstraktta Ca, Mg, Na ve K fleymfotometre ile alınabilir Fe, Zn, Cu, 

Mn; Lindsay ve Norwell (1978) tarafından bildirildiği Ģekilde DTPA ile ekstrakt çıkarılmıĢ ve 

ekstraktta Fe, Zn, Cu ile Mn atomik absorpsiyon spektrofotometrede okunmuĢtur. 

Meralara ait toprak ve bitki özelliklerini karĢılaĢtırmak için varyans analizi (one way 

ANOVA) tekniğinden yararlanılmıĢ, ortalamaların karĢılaĢtırılmasında ise Duncan çoklu 

karĢılaĢtırılma testi kullanılmıĢtır. Ġstatistik analizlerin yapılmasında Minitab 16 bilgisayar paket 

programından yararlanılmıĢtır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Çanakkale‟nin farklı meralarında toplam 90 tür belirlenmiĢtir. Sahil merasında 36, çalılı 

merada 34, tohumlanan ve çalılı taban meralarda 30‟ar ve korunan merada 24 tür belirlenmiĢtir. ġen 

ve ark. (2011) Kilis ilinin 6 farklı köyündeki doğal meralarda 111 bitki türü saptamıĢlardır. Botanik 

kompozisyonda buğdaygillerin oranı en fazla korunan (%76,4), tohumlanan (%74,1) ve çalılı taban 

(%72,7) meralarda olurken, sahil merası (%59,9) ve çalılı mera (%57,3) bu meraları takip etmiĢtir. 

Baklagiller en fazla sahil merasında belirlenirken en az korunan merada bulunmuĢtur. GeniĢ yapraklı 

otlar ise en fazla çalılı merada, en az tohumlanan merada saptanmıĢtır (Çizelge 1.). ġen ve ark. (2011) 

Kilis meralarında botanik kompozisyonda buğdaygil oranını %25,1 ile %57, baklagil oranını %1,3 ile 

%31, diğer familya bitkileri oranının %25,4 ile %64,5 arasında değiĢtiğini saptamıĢlardır. 
 

Çizelge 1. Mera tiplerine göre bitki örtüsündeki toplam tür sayısı (adet) ve botanik kompozisyon (%)
*
 

Mera tipleri Tür sayısı (adet) / Botanik kompozisyon (%) 

Buğdaygiller Baklagiller Geniş yapraklılar Toplam 

Sahil merası 15/59,9 b 6/16,4 a 15/24,0 b 36/100 

Tohumlanan mera 15/74,1 a 6/13,4 ab 9/12,5 c 30/100 

Aşırı otlanan çalılı 

mera 

10/57,3 b 11/9,7 b 13/33,0 a 34/100 

Çalılı taban mera 9/72,7 a 8/9,9 b 13/17,4 bc 30/100 

Korunan mera 8/76,4 a 4/4,4 c 12/19,2 bc 24/100 
*
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p=0,05). 

 

 Buğdaygil familyasından  Aegilops sp., Bromus arvensis, Dactylis glomerata, Poa 

pratensis’in bütün meralarda görülmüĢtür (Çizelge 2.). Baklagillerden ise Medicago minima, Trifolium 

campestre ve Trifolium resupinatum ile geniĢ yapraklı otlarda  Anthemis sp., Crepis pulchra, Crepis 

zacintha, Anagallis arvensis, Galium heldreichii hemen hemen bütün meralarda tespit edilen türlerdir. 

Noy–Meir (1990), kurak Akdeniz ekosistemlerinin 5.000 yıldan fazla zamandır çiftlik 

hayvanları tarafından otlatıldığını, günümüzde bitki topluluklarının kısa boylu çalılar, çok yıllık 

yabancı otlar ve tek yıllık türlerin yoğunluğunun fazla olduğunu belirtmiĢtir. Korunan merada 

buğdaygiller en yüksek orana ulaĢmıĢtır. Alhamad (2006), korunan alanlarda uzun boylu tek ve çok 

yıllık buğdaygillerin arttığını, ağır otlatılan yerlerde sürünücü formda olan tek yıllık türlerin dominant 

duruma geçtiğini belirtmiĢtir. Çanakkale‟de  de korunan alanlarla benzer özellikler ortaya çıkmıĢtır. 

Meraların verimi belirlenirken sadece otsu türlerin verimine bakılmıĢtır. Çalılı meralarda çalının 

verimine bakılmamıĢtır. Çanakkale meralarının verimi önemli derecede farklı olmuĢtur (ġekil 1.).  
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Çizelge 2. Farklı meralarda botanik kompozisyonu (%) oluĢturan türlerin dağılımı 
 

No 

 

Bitki türleri 

Sahil 

merası 

Tohumlanan 

mera 

Aşırı otlanan 

çalılı 

mera 

Çalılı  

taban 

mera 

Korunan 

mera 

 Buğdaygiller      

 Poaceae      

1 Aegilops sp. - 1,38 24,55 2,73 - 

2 Alopecurus creticus  0,07 ---- - - - 

3 Aira caryophyllea  1,70 - - - - 

4 Avena barbata  - - 9,92 7,97 5,44 

5 Avena clauda 13,46 0,51 - - 8,61 

6 Briza sp. 1,46 - - - - 

7 Bromus arvensis  3,10 5,25 3,50 8,21 5,48 

8 Bromus hordeceus 1,73 - - - - 

9 Bromus intermedius - - 4,24 - - 

10 Bromus sterilis - 3,57 - 2,01 - 

11 Bromus tectorum - 0,23 - - - 

12 Chrysopogon gryllus 0,85 - - - - 

13 Cyperus capitatus  2,19 - - - - 

14 Cynosurus echinatus  - - - - 0,49 

15 Dactylis glomerata  11,99 13,15 1,32 13,66 19,31 

16 Dasypyrum villosum  - 3,82 - - - 

17 Echinaria capitata - - - - - 

18 Gaudinia fragilis 3,88 - - - - 

19 Hordeum bulbosum  - 0,22 - - 

20 Hordeum marinum   9,35 - - - - 

21 Hordeum spotaneum  - 8,08 - 1,33 17,27 

22 Koeleria lobata  - - - 19,68 - 

23 Phalaris paradoxa  - 0,44 - - - 

24 Phleum subulatum 0,22 1,61 - - - 

25 Poa bulbosa 0,51 2,61 - - - 

26 Poa pratensis 5,06 6,39 - 8,67 8,80 

27 Lagurus ovatus 4,24 - - - - 

28 Lolium perenne - 26,62 - 8,35 11,01 

29 Lolium rigidum - 0,34 4,92 - - 

30 Stipa bromoides - - 5,05 - - 

31 Taeniatherum caput-medusae - 0,15 2,05 - - 

32 Trachynia distachya - - 1,57 - - 

 Toplam buğdaygil türü sayısı 15 15 10 9 8 

 Toplam oranı 59,81 74,15 57,34 72,69 76,41 

 Baklagiller      

 Fabaceae      

33 Astragalus hamosus  3,81 - 0,24 - 0,50 

34 Hippocrepis unisiliquosa - - 0,94 1,29 - 

35 Hymonocarpus circinnatus - - 0,03 - 0,33 

36 Medicago lupulina  5,71 6,87 - 0,39 - 

37 Medicago minima  - 0,65 0,14 2,18 - 

38 Medicago rigudula  - 1,96 - - - 

40 Medicago orbicularis - - 0,29 - - 

41 Onobrchis sp. - - 6,07 1,13 - 

42 Scorpiurus muricatus - 0,87 0,39 2,41 - 

43 Trifolium arvense - - 0,35 - - 

44 Trifolium bocconei - - 0,81 - - 

45 Trifolium campestre 0,24 - 0,24 1,21 2,11 

46 Trifolium lappaceum - - 0,19 - - 

47 Trifolium pratense - 0,21 - 0,50 - 

48 Trifolium repens 1,05 - - - - 

49 Trifolium resupinatum 4,62 2,85 - 0,83 1,50 

50 Trifolium tomentosum 1,05 - - - - 

 Toplam baklagil türü sayısı 6 6 11 8 4 

 Toplam oranı 16,48 13,41 9,69 9,94 4,44 

 Geniş yapraklı otlar      

 Apiaceae      

51 Turgenia latifolia - - - - 0,23 

 Asteraceae      

52 Anthemis sp. 3,67 - 1,10 - 0,39 

53 Carduus nutans  - - 1,46 - - 
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54 Carduus pycnocephalus - - - 2,49 - 

55 Centaurea solstitialis - - 3,99 - - 

56 Cirsium arvense 0,30 - - 1,51 - 

57 Crepis foetida 1,23 - - 0,15 - 

58 Crepis pulchra - 0,02 - 2,01 0,36 

59 Crepis zacintha  0,09 0,04 0,33 - 0,46 

60 Hedypnois cretica - 0,08 - - - 

61 Picnomon acarna  - 3,60 - - - 

62 Logfia arvensis - - 0,12 - - 

63 Taraxacum serotinum - - 0,14 - - 

64 Xeranthemum annuum 0,58 - - - - 

 Boraginaceae      

65 Cynoglossum montanum - - 2,24 - - 

 Caryophyllaceae      

66 Arenaria leptoclados  - - - - 1,70 

67 Dianthus leptopetalus 5,49 - - - - 

68 Silene gallica 0,37 - - - - 

69 Stellaria media - - - 0,15 - 

70 Velezia quadridentata  - - - 0,74 - 

 Chenopodiaceae      

71 Chenopodium glaucum  1,11 - - 0,78 - 

 Cistaceae      

72 Helianthemum nummularium - - 19,29 - - 

 Gentianaceae      

73 Centaurium erythraea - - - - 4,97 

74 Centaurium  teniflorum  1,28 - - 0,69 - 

 Geraniaceae      

75 Geranium dissectum 0,62 0,04 - - - 

 Labiatae      

76 Salvia verbenaca 0,31 - - 0,52 - 

 Lamiaceae      

77 Teucrium polium - - 1,50 - - 

 Linaceae      

78 Linum catharticum - - 0,66 - - 

 Papaveraceae      

79 Fumaria densiflora - - - - 0,65 

 Plantaginaceae      

80 Plantago lanceolata - 0,96 - 3,20 - 

 Primulaceae      

81 Anagallis arvensis  2,01 2,33 0,53 - 0,42 

 Polygonaceae      

82 Rumex scutatus 5,09 - - - - 

 Ranunculaceae      

83 Ranunculus repens - - - 0,76 1,54 

 Rosaceae      

84 Potentilla recta - - 0,11 - - 

 Rubiaceae      

85 Galium heldreichii - 4,20 - 1,30 2,27 

86 Sherardia arvensis - - 1,50 - - 

 Scrophulariaceae      

87 Verbascum sp. - - - - 5,02 

 Umbelliferae      

88 Eryngium creticum  0,08 - - 3,15 - 

89 Oenanthe sileifolia - 1,17 - - - 

90 Torilis arvensis 1,78 - - - 1,14 

 Toplam geniş yapraklı tür sayısı 15 9 13 13 12 

 Toplam oranı 24,01 12,44 32,97 17,45 19,15 

 Genel toplam familya sayısı 11 8 10 11 12 

 Genel toplam tür sayısı 36 30 34 30 24 

       

En düĢük kuru ot verimi 89,56 kg da-1 ile sahil merası ve 90,82 kg da-1 ile çalılı taban merada 

bulunmuĢtur. En yüksek verim ise korunan ve onu takiben tohumlanan meradan alınmıĢtır. ġen ve ark. 

(2011),  Kilis  ilindeki  köy  meralarında kuru ot verimlerinin 85 kg da-1 ile 172 kg da-1 arasında 

değiĢtiğini saptamıĢlardır. Meraların verimini üzerinde bulunan bitki örtüsü, toprak yapısı ve meraların 

su durumu belirlemektedir. Bunun  yanında  otlatmanın  yoğunluğu  da meraların veriminde doğrudan 
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ġekil 1. Farklı meraların kuru ot verimleri.  

 

iliĢkilidir. Çalılı taban mera aĢırı otlatıldığı için verimi ciddi oranda düĢük çıkmıĢtır. Sahil merasında 

bitki örtüsü zayıf olduğu için ot üretimi de az olmuĢtur. Çanakkale meraları yönetim ilkelerine 

uyulduğu taktirde verimleri de ciddi oranda artacaktır. Korunan mera bunun en güzel göstergesidir.  

Mera tiplerine göre otun ham protein ve NDF miktarları önemli derecede farklılık gösterirken, 

ADF, ADL ve kül miktarları benzer olmuĢtur (Çizelge 3.). Mera otunun en yüksek ham protein oranı 

%13,18 ile sahil merasında belirlenirken, bunu %12,13 ile çalılı taban mera takip etmiĢtir. En düĢük 

ham protein oranı ise korunan meradan alınmıĢtır. Korunan merada da en düĢük NDF miktarı 

saptanmıĢtır. Baklagillerin en fazla olduğu sahil merasında otun ham protein oranı da en yüksek 

çıkmıĢtır. Baklagillerin ham protein oranı buğdaygiller ve diğer familyalardan daha yüksektir (Elçi, 

2005). Bunun sonucunda da baklagillerin hakim olduğu merada ham protein oranı da daha yüksek 

çıkmıĢtır. Benzer durum Arzani ve ark. (2006), yaptıkları çalıĢmada mera otunda buğdaygillerin ham 

protein oranının %8,47, baklagillerin %12,14, geniĢ yapraklı otların ise (baklagillerde dahil 

edildiğinde) %11,13 olarak belirlemiĢlerdir. Meraların ham protein oranı %9,10–13,18 arasında 

değiĢim göstermektedir. El–Shatnawi ve Mohawesh (2000) ham protein oranının temelde %7–9, 

laktasyon döneminde ise %10–12 olması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Ganskopp ve Bohnert (2001), 

yabani ve çiftlik hayvanları için ham protein oranının %7,5 olmasının yem kalitesi için kabul edilebilir 

bir sınır olarak belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlara göre Çanakkale meralarının ilkbahar döneminde yem 

kalitesinin iyi olduğu söylenebilir. 
 

Çizelge 3. Farklı meralarda otun ham protein (HP), nötür deterjanda çözünen lif (NDF), asit deterjanda 

çözünen lif (ADF), asit deterjanda çözünen lignin (ADL) ve kül miktarları (ortalama±standart sapma)
*
 

Mera tipi HP (%) NDF (%) ADF (%) ADL (%) Kül (%) 

Sahil merası 13,18±0,51 a 48,30±1,64 a 29,63±0,87 11,47±0,98 13,90±0,88 

Tohumlanan mera 11,12±0,99 bc 51,57±3,30 a 29,40±0,56  9,40±1,34 11,81±1,48 

Aşırı otlanan çalılı mera  9,53±0,42 cd 43,83±3,23 b 31,73±0,64 10,80±0,56 12,76±0,08 

Çalılı taban mera 12,13±1,64 ab 50,51±1,48 a 30,20±2,80  9,40±1,34 12,53±1,02 

Korunan mera  9,10±0,33 d 43,18±1,59 b 30,07±0,18 10,28±0,66 13,14±0,86 

Ortalama 11,01 47,48 30,21 10,27 12,83 
*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p=0,05). 

 

Çanakkale‟deki doğal mera otlarının mineral element miktarları arasında S, Se ve Co 

bakımından istatistikî olarak önemli bir farklılık tespit edilmemiĢ, geriye kalan tüm elementlerde 

önemli farklılık belirlenmiĢtir. Fosfor (P) bütün mera otlarında yeterli düzeyde bulunurken, kalsiyum 

(Ca) sadece sahil merasında yeterli diğer meralarda yüksek seviyede belirlenmiĢtir. Magnezyum (Mg) 

yine sahil meralarındaki otlarda yüksek olmuĢ diğer meralarda yeterli düzeyde belirlenmiĢtir (Mc 

Donald ve ark., 2011). Mangan (Mn) çalılı ve tohumlanan meralardaki otlarda düĢük olurken, korunan 

ve sahil meralarında yüksek, aĢırı otlanan çalılı merada ise yeterli seviyede olmuĢtur. Çinko (Zn) 

korunan ve tohumlanan merada yeterli seviyede iken diğer meralarda yüksek çıkmıĢtır (Çizelge 4.). 
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Botanik kompozisyonda toplam 90 tür tespit edilmiĢ ve her mera tipinde farklı türlere 

rastlanmıĢtır. ÇeĢitliliğin fazla olması mera otunun mineral element içeriğininde farklı olmasına sebep 

olmuĢtur. Zira otun tür bileĢimi mineral içeriğini belirleyen faktörlerden birisidir. Benzer sonuçlar 

Mikhailova ve ark. (2000) tarafından da bulunmuĢtur. Bunun yanında farklı meraların topraklarının 

fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ayrı olması da yetiĢen bitkilerin mineral element içeriklerinin de 

farklı olmasına neden olabilir. Wilman ve Derrick (1994), Ca ve Mg konsantrasyonlarının çift 

çeneklilerde tek çeneklilerden daha yüksek olduğunu belirtmiĢlerdir. Yaptığımız çalıĢmada sahil mera 

otunun Mg miktarı yüksek çıkarken diğer meraların normal çıkmıĢtır. Sahil merasında botanik 

kompozisyonda buğdaygillerin oranı az, baklagillerin oranı fazladır. Wilman ve Derrick (1994)‟in 

yaptığı çalıĢma ile benzerlik göstermiĢ, fakat Ca için tersi bir durum söz konusu olmuĢtur. 

 

Çizelge 4. Farklı meralardaki bitkilerin mineral madde içerikleri (ortalama±standart sapma)
*, Λ

  

   Element 
      Sahil  

      merası 

Tohumlanan 

        mera 

Aşırı otlanan  

   çalılı mera 

       Çalılı  

  taban mera 

   Korunan  

      mera 

K (mg kg-1) 15,57±2,39 bc 21,57±2,07 a 11,84±1,40 c 19,16±4,72 ab 18,58±3,04 ab 

P (mg kg-1) 2,16±0,28 ab(Ye) 2,34±0,37 a(Ye) 2,03±0,22 ab(Ye) 1,84±0,34 ab(Ye) 1,70±0,12 b(Ye) 

Ca (mg kg-1) 6,84±1,58 b(Ye) 9,19±2,58 ab(Y) 11,61±1,40 a(Y) 9,14±2,66 ab(Y) 8,16±2,57 ab(Y) 

S (mg kg-1) 1,49±0,09 2,19±0,50 1,40±0,25 1,96±0,74 1,49±0,18 

Mg (mgkg-1) 3,06±0,19 a(Y) 2,23±0,18 b(Ye) 1,99±0,42 b(Ye) 2,20±0,42 b(Ye) 2,39±0,65 ab(Ye) 

Mn (mgkg-1) 256,08±50,07 a(Y) 50,00±5,23 b(D) 58,61±12,83 b (D) 106,82±42,85 b (Ye) 136,76±38,9b (Y) 

Fe (mg kg-1) 191,9±31,09 bc 129,6±32,72 c 150,5±58,27 bc 292,5±30,42 a 228,6±77,16 ab 

Cu (mg kg-1) 6,44±0,77 ab 5,88±0,59 b 5,53±0,99 b 7,63±0,91 a 4,80±1,00 b 

B (mg kg-1) 18,92±1,71 b 15,07±3,21 b 20,96±4,53 b 14,58±3,59 b 44,26±6,77 a 

Na (mg kg-1) 2950±415,3 ab 4098,5±1017,7 a 895±117,1 d 1600,6±477,4 cd 2608,5±668,2 bc 

Zn (mg kg-1) 29,87±5,30 a (Y) 18,50±0,71 b (Ye) 27,52±8,11ab(Y) 28,10±3,90 a (Y) 22,42±2,58ab (Ye) 

Se (mg kg-1) 0,06±0,08 0,04±0,03 0,32±0,35 28,10±3,90 a (Y) 0,19±0,22 

Co (mg kg-1) 0,19±0,29 (Ye) 0,48±0,67 (Y) 0,35±0,46 (Y) 0,43±0,46 (Y) 0,42±0,33 (Y) 

Ni (mg kg-1) 8,05±2,14 ab 5,24±0,92 b 5,68±1,17 b 10,44±2,37 a 6,11±2,33 b 

Cr (mg kg-1) 2,68±0,50 ab 1,91±0,51 b 2,47±0,18 ab 3,12±0,90 a 1,87±0,31 b 

Cd (mg kg-1) 0,11±0,06 a 0,01±0,01 b 0,05±0,04 ab 0,01±0,01 b 0,06±0,04 ab 

Pb (mg kg-1) 0,76±0,27 ab 0,58±0,27 b 0,42±0,11 b 1,54±0,78 a 0,80±0,43 ab 
*Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p=0,05). ΛD: DüĢük; Ye: Yeterli; Y: 

Yüksek (McDonald ve ark., 2011). 

 

Meralar arasında toprağın pH‟sı, kireç kapsamı, alınabilir Ca, Mn, Cu içerikleri bakımından 

istatistik olarak fark yoktur. Elektriksel iletkenlik (EC) (p=0,000), organik madde (p=0,000), alınabilir 

K (p=0,002), Na (p=0,000), Fe (p=0,029), Zn (p=0,000) bakımından fark önemli çıkmıĢtır (Çizelge 

5.). AraĢtırma yapılan mera topraklarının hiçbirinde tuzlanma sorunu yoktur. En yüksek EC değeri 

sahil merasında saptanmıĢtır. AraĢtırmadaki mera topraklarının EC değeri, tuzlu toprak olabilmesi için 

sınır değer olan 4 dS m
-1

‟nin altındadır. Kurak ve yarı kurak alanlara ilaveten sahil meralarda tuzlanma 

sorunu görülebilmektedir (Pessarakli ve Szabolcs, 1999). Marmara Bölgesi topraklarının %98,4‟ü 

tuzsuz, %1,4‟ü hafif tuzlu, %0,1‟i orta tuzlu ve %0,1‟i ise çok tuzlu sınıfına girmektedir (TaĢova ve 

Akın, 2012). En fazla organik madde kapsamı korunan merada (%3,77), en az organik madde kapsamı 

ise sahil merasında (%1,9) belirlenmiĢtir. Organik madde, bitki besin maddelerini kapsayan ve 

depolayan bir organik kompleks olarak iyi bir toprak düzenleyicisidir. Toprak organik maddesi 

bitkinin ihtiyacı olan her türlü bitki besin maddesini içeren bir depo olması yanında, toprak 

mikroorganizmaları için besin kaynağı olarak da önemlidir (Eyüpoğlu, 1999). Toprak reaksiyonu (pH) 

bitki geliĢmesini ve bitki besin maddelerinin alınabilirliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca 

toprağın katyon değiĢim kapasitesini, organik maddenin huminleĢme derecesini ve mikroorganizma 

faaliyetlerine de etkilemektedir (Eyüpoğlu, 1999). Alınabilir P kapsamı aĢırı otlanan çalılı merada en 

yüksek (20 mg kg
-1

), çalılı taban merada ise en düĢüktür (12 mg kg
-1

) (Çizelge 5.). Zoi ve ark. (2014), 

otlatmanın toprağın organik madde, C, toplam N, P ve Ca kapsamını artırırken Mg, Na, K ve tüm 

mikro elementlere etkisinin bulunmadığını bildirmiĢlerdir. Alınabilir fosfor bakımından Türkiye 

genelinde en fazla alan kaplayan topraklar fosfor kapsamı çok az olanlardır. Bunu sırası ile fosfor 

kapsamı az, orta, çok yüksek, yüksek olan topraklar izlemektedir (Eyüpoğlu, 1999). Alınabilir K 

kapsamı en fazla olan mera korunan mera (327 mg kg
-1

), en az olan ise çalılı taban meradır (223,25 

mg kg
-1

). Ülkemizde sıcak ve kuru iklim koĢulları yüzünden oluĢan yüksek kil kapsamı, 

topraklarımızın K kapsamı bakımından zengin olması sonucunu doğurmuĢtur. Birçok bölgede 

potasyum noksanlığı değil fazlalığı söz konusudur (Eyüpoğlu, 1999). Alınabilir Na en fazla sahil 

merasında saptanmıĢtır (1227,5 mg kg
-1

). Bunun nedeni sahil merası toprağının EC‟sinin diğer 
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meralara göre daha yüksek olmasıdır. Alınabilir Fe ve Zn kapsamı en az olan mera sahil merasıdır 

(sırasıyla 7,7 mg kg
-1

 ve 0,26 mg kg
-1

). TaĢova ve Akın (2012), Marmara Bölgesi topraklarının 

%13,3‟ünün az ve orta, %86,7‟sinin ise yeterli düzeyde demir içerdiğini bildirmiĢlerdir. Marmara 

bölgesi topraklarının büyük bir kısmı (%54,4) çinko kapsamları yönünden az ve çok az sınıfındandır 

(TaĢova ve Akın, 2012). Mera topraklarının kimyasal özelliklerinin farklı olmasında vejetatif örtü 

etkili olmuĢtur. Hakyemez ve ark. (2008), Güney Marmara‟da bulunan Çanakkale, Balıkesir ve Bursa 

illerindeki meraların toprak kimyasal özellikleri bakımından çok önemli sorun oluĢturmadığını 

belirtmiĢlerdir. Jafarian ve ark. (2013), farklı bitki türlerinin bulunduğu çalılı mera ile koyun 

yumağının (Festuca ovina) baskın olduğu meranın fiziksel ve kimyasal toprak özelliklerini 

karĢılaĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar koyun yumağının bulunduğu meraya göre çalılı meranın toprak 

özelliklerinin vejetasyonun çok ve otlatmanın az olması nedeniyle daha iyi durumda olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

Meraların kum, silt ve kil içerikleri birbirlerinden önemli derecede farklı olmuĢtur. Toprak 

bünyesi toprak oluĢumu ile ilgili olup, uzun sürelerde gerçekleĢmektedir. Sahil merası kumlu tın, çalılı 

taban mera killi tın, tohumlanan mera killi, korunan mera ve aĢırı otlanan meralar ise kumlu tın 

bünyeye sahiptirler. Hacim ağırlıkları meralara göre büyükten küçüğe doğru sahil merası (1,52             

g cm
-3

), aĢırı otlanan çalılı mera (1,42 g cm
-3

), çalılı taban mera ve korunan mera (1,36 g cm
-3

), 

tohumlanan mera (1,27 g cm
-3

) Ģeklindedir (Çizelge 5.). Hacim ağırlığını toprak tanelerinin 

yoğunlukları, diziliĢ Ģekilleri, bünye, yapı, organik madde miktarı, boĢluklar hacmi, sıkıĢma gibi 

faktörler etkilemektedir (Akalan, 1988). Ozgul ve Oztas (2002), otlatılan meraya göre korunan 

merada, bitki örtüsü, toprağın kil, nem, organik madde ve agregat stabilitesinin fazla, penetrasyon 

direnci ve hacim ağırlığının düĢük olduğunu bildirmiĢlerdir.  Ġç Moğolistan (Çin)‟da aĢırı otlatmanın 

merada toprak sıkıĢmasına neden olduğu, toprak özelliklerinin homojen yersel dağılımının azaldığı ve 

sonuçta bitkiye yarayıĢlı suyun ve mera üretkenliğinin düĢtüğü bildirilmiĢtir (Zhao ve ark., 2007). 

Çetiner ve ark. (2012), Biga‟da yeni tesis edilen bir merada otlatmanın hacim ağırlığını artırdığını, 

toplam poroziteyi ise azalttığını belirtmiĢlerdir. 

 

Çizelge 5. Çanakkale mera topraklarının bazı kimyasal ve fiziksel özellikleri (Ort.±standart sapma)
*
 

    Sahil  

  merası 

Tohumlanan 

      mera 

Aşırı otlanan 

  çalılı mera 

Çalılı taban 

     mera 

  Korunan  

     mera 
p 

pH 7,21±0,17 7,08±0,27 7,18±0,11 7,08±0,32 7,07±0,05 0,815 

EC (dS m-1) 2,58±0,65 a 0,30±0,03 b 0,32±0,03 b 0,29±0,11 b 0,32±0,03 b 0,000 

Kireç (%) 5,38±1,26 4,35±0,65 3,51±0,99 5,24±1,35 3,87±0,76 0,247 

Organik madde (%) 1,09±0,35 c 1,42±0,13 c 2,52±0,26 b 1,76±0,53 c 3,77±0,37 a 0,000 

Alınabilir  P (mg kg-1) 14,75±2,75 bc 13,25±2,21 bc 20±2,75 a 12±1,63 c 17±3,74 ab 0,015 

Alınabilir  K(mg kg-1) 289,25±43,7 ab 321±18,65 ab 274,50±42,84 b 223,25±14,73c 327±14,26 a 0,002 

Alınabilir Ca(mg kg-1) 3521,5±243,7 3464±306,1 3180,5±167,6 3255,5±231,1 3692,8±201 0,295 

Alınabilir  Mg (mg kg-1) 626±87,28 630,25±95,15 599,5±116,3 574,75±39,19 616±78,3 0,917 

Alınabilir  Na(mg kg-1) 1227,5±168,1 a 63,5±8,7 b 62,5±10,1 b 16,8±5,1 b 47±8,4 b 0,000 

Alınabilir  Fe(mg kg-1) 7,7±1,1 b 7,8±1,54 b 9±1,43 ab 8,72±0,88 b 11,14±2,04 a 0,029 

Alınabilir  Mn(mg kg-1) 12,87±2,25 11,87±2,92 15,83±1,91 11,5±1,75 14,75±2,02 0,062 

Alınabilir  Zn (mg kg-1) 0,26±0,16 c 0,45±0,10 c 0,33±0,08 c 0,81±0,15 b 1,41±0,31 a 0,000 

Alınabilir  Cu (mg kg-1) 0,56±0,11 0,54±0,07 0,56±0,07 0,55±0,06 0,47±0,09 0,532 

Kum (%) 88,29±1,22 a 33,87±5,43 d 62,75±3,5 b 31,14±5,9 d 54,75±2,75 c 0,000 

Silt (%) 5,84±2,03 c 20,23±6,53 b 25,75±2,87 ab 32,26±3,97 a 28±4,32 a 0,000 

Kil (%) 5,85±2,03 e 45,89±1,41 a 11,5±2,64 d 36,59±4,36 b 17,25±1,89 c 0,000 

Hacim ağırlığı (g cm-3) 1,52±0,04 a 1,27±0,03 c 1,42±0,03 b 1,36±0,02 b 1,36±0,05 b 0,000 
*Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p=0,05). 

 

Sonuçlar 

Bu çalıĢmada Akdeniz ikliminin hakim olduğu Çanakkale meralarının botanik kompozisyonu, 

yem verimi ve kalitesi, toprağın kimyasal ve fiziksel özellikleri belirlenmiĢtir. Meraların korunmaya 

alınması ile tür sayılarının azaldığı, buğdaygil oranlarının arttığı, veriminin önemli derecede 

yükseldiği ve topraktaki organik madde miktarının da fazlalaĢtığı saptanmıĢtır. Sahil meralarında 

baklagil, çalılı meralarda ise geniĢ yapraklı otlar fazla olmuĢtur. Farklı meraların otunun HP, NDF, 

ADF, ADL ve kül miktarlarının ve mineral element içeriklerinin (aĢırı otlanan çalılı mera ve 

tohumlanan meranın Mn içeriği haricinde) ilkbahar döneminde hayvanlar için yeterli bulunmuĢtur. 

Çanakkale mera topraklarında tuzlanma sorunu yoktur. Meralar arasında bazı kimyasal (organik 

madde, alınabilir P, K, Na, Fe ve Zn) ve fiziksel toprak özellikleri (bünye ve hacim ağırlığı) 

bakımından fark saptanmıĢtır. Farklı meraların hem bitki hem de toprak özellikleri ortaya konularak 
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ileriki zamanlarda yapılacak mera ıslah ve yönetim çalıĢmalarına ıĢık tutacaktır. Küresel iklim 

değiĢikliği ile uzun yıllar sonra meralarda ortaya çıkacak değiĢimde ortaya konulabilir.  
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Öz 

 Bu araĢtırma sonbahar–kıĢ yetiĢtirme döneminde Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri 

Bölümüne ait ısıtmasız plastik serada gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada çevre büyüklüğü 1,5–2 cm olan Toros 

Kardeleni (Galathus elwesii Hook.) soğanları kullanılmıĢ ve soğanlar topraksız tarım yöntemiyle yetiĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma farklı ortamların (perlit, zeolit, pomza, kum, torf, Hindistan cevizi torfu ve talaĢ) Galanthus elwesii 

Hook. soğanlarının soğan çevre büyüklüğü, soğan ağırlığı, yavru soğan oranı, bitki boyu ve yaprak boyu üzerine 

etkilerini araĢtırmak için yürütülmüĢtür. YetiĢtiricilik sonrası en yüksek soğan çevresi ve soğan ağırlığı değerleri 

Hindistan cevizi torfu (5,1 cm ve 2,2 g) ve torf (4,9 cm ve 2,0 g) ortamlarından elde edilmiĢtir. En yüksek yavru 

soğan oranı (% 43,8) ve bitki boyu (22,7 cm) da Hindistan cevizi torfunda saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Galanthus elwesii,  Doğal çiçek soğanı, YetiĢtirme ortamı, Soğan. 

 

Abstract 

The Effects of Different Substrates on Galanthus elwesii Hook. Bulb Performance 
This research was conducted in unheated greenhouse at Ege University, Faculty of Agriculture, Department 

of Horticulture in  autumn–winter growing season. In the study, bulbs (1.5–2 cm circumference) of Galathus 

elwesii Hook were used and snowdrop bulbs were cultivated with soilless culture method. The study was 

conducted to find out the effects of different substrates (perlite, zeolite, pumice, sand, peat, coco peat and bark) 

on Galanthus elwesii Hook‟s bulb circumference, bulb weight, daugter bulb ratio, plant height, leave height. In 

harvesting time, the highest bulb circumference and bulb weight were obtained in cocopeat (5.1 cm and 2.2 g) 

and peat (4.9 cm ve 2.0 g). The highest daugther bulb ratio (43%) and  plant height (22.7 cm) were investigated 

in cocopeat. 
Keywords: Galanthus elwesii, Natural flower bulb, Substrate, Bulb. 

 

Giriş 

Türkiye bitki çeĢitliliği açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye‟nin üç farklı 

fitocoğrafik bölgenin kesiĢim noktasında yer alması, farklı iklim tiplerinin görülmesi, deniz 

seviyesinden 5.000 m gibi yüksekliklere kadar ulaĢılabilmesi, engel oluĢturabilecek sıra dağlarının 

bulunması, Avrupa, Asya ile Afrika kıtaları arasında bir geçiĢ noktası oluĢturması gibi etmenler 

ülkemizdeki bitki çeĢitliliğine katkı sağlamaktadır. Türkiye florasında yaklaĢık 12.000 bitki taksonu 

yer almakta olup, endemik takson sayısı 3.750‟den fazladır (Avcı, 2005). Endemizm oranı %34,5 

civarlarındadır (Özhatay, 2002; Uyanık ve ark., 2013). Türkiye‟de 1.056 takson soğanlı, rizomlu, 

yumrulu bitki türü yer almakta, bunlardan 424 takson endemik, endemizm oranı ise %40‟tır (Özhatay, 

2013). Geofit olarak adlandırılan bu bitkiler; gövde, yaprak, çiçek gibi toprak üstü organları geliĢme 

mevsimini tamamladıktan sonra kuruyarak yaz aylarında yaĢamlarını toprak altında soğan, soğanımsı 

gövde (corm), yumru ve rizom Ģeklindeki depo organları ile devam ettirirler (Altan, 1985; Aksu ve 

ark., 2002; Zencirkıran, 2002; Avcı, 2005). Geofitler aynı zamanda doğal çiçek soğanları adıyla da 

anılmaktadırlar. Her yıl doğal çiçek soğanları ihracatından Türkiye yılda 2,5–3 milyon dolar civarında 

gelir elde etmektedir (Asil ve Sarıhan, 2010). Ġhracatı yapılan soğanlı bitkilerin büyük bir çoğunluğu 

Amaryllidaceae, Liliaceae ve Iridaceae familyalarında yer almaktadır (Arslan ve ark., 2008). Doğal 

çiçek soğanlarının her türlü toplanması, üretimi ve ihracatı “Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, 

Üretimi ve Ticaretine ĠliĢkin Yönetmelik” ile düzenlenmektedir. Her yıl yaklaĢık 6 milyon adet 

kardelen soğanı kotaya tabi olarak ihraç edilmektedir. Çevre büyüklüğü 4 cm üzerinde olan kardelen 

soğanlarının ihracatına izin verilmekte olup, soğan teminin büyük bir çoğunluğu doğadan toplama, bir 

kısmı büyütme (çevre büyüklüğü 4 cm altında olan elek altı soğanlarının yetiĢtirilmesi) ve çok az bir 

miktarı da üretim (farklı çoğaltma yöntemlerinden elde edilen soğanları yetiĢtirme) yöntemleri ile 

sağlanmaktadır. 2014 yılında 4.000.000 adet doğadan toplama, 1.000.000 adet büyütme ve 1.500.000 
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adet üretimden (Anonim, 2013), 2015 yılında ise 4.000.000 adet doğadan, 3.000.000 adet üretimden 

Toros kardeleni ihracatına izin verilmiĢtir (Anonim, 2014). 

Ġhracatı yapılan soğanlar içinde miktar (adet) bakımından ilk sıralarda kardelen soğanları 

gelmektedir. Ülkemizden Toros kardeleni ve Karadeniz kardeleni (Galanthus woronowii) olmak üzere 

iki farklı kardelen türünün ihracatı yapılmakla birlikte en çok talep edilen tür Toros kardelenidir. 

Toros kardeleni Anadolu‟da Kardelen, Sümbül, Nergis, Garipçe, Öksüz Ahmet, AktaĢ, Boynu Bükük 

gibi yöresel adları ile de bilinmektedir. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Ege Adaları, Balkanlar, 

Kırım, Kafkasya, Ġran ve Lübnan‟da yayılıĢ göstermektedir. Türkiye‟de Kuzeybatı, Batı, Güneybatı, 

Güney ve Ġç Anadolu Bölgeleri‟nde bulunmaktadır (Aksu ve ark., 2002; Anonim, 2015).  

Toros kardeleni gösteriĢli ve güzel çiçekleri ile süs bitkisi olarak kullanılmakta ayrıca içerdiği 

bazı alkaloidler nedeniyle tıbbi bitki olarak değerlendirilmektedir (Tıpırdamaz ve ark., 1999).  Toros 

kardeleni doğal yayılıĢ ortamlarında tohum ve yavru soğanlar ile çoğalmaktadır. Tohumla elde edilen 

bitkilerin çiçek açacak soğan büyüklüğüne gelmesi için yaklaĢık 4–5 yıl geçmesi gerekmektedir. Bu 

uzun sürenin yanı sıra bitkinin doğadan sökümü sırasında yeni oluĢan fidelerin ve henüz 

olgunlaĢmamıĢ soğancıkların da sökümü nedeniyle kardelen varlığı günden güne azalmaktadır. 

Doğada var olan kardelen soğanını sökmek yerine kültür koĢullarında bitkiyi büyütme ve üretmeye 

yönelik hızlı, kontrollü çoğaltım yöntemlerinin kullanılması zorunlu hale gelmektedir (Tıpırdamaz ve 

ark., 1999; Özhatay, 2015).  Bitki yetiĢtiriciliğinin kontrollü ve toprak kullanmaksızın yapıldığı 

topraksız tarım yöntemi, kardelen soğanlarını büyütme amacıyla kullanılabilecek alternatif 

yöntemlerden birisidir.  

Topraksız tarım; bitki için gerekli olan su ve besin maddelerinin ihtiyaç duyulan kadar bitki 

köklerine verilmesine dayalı bir yöntem olup, su kültürü ve katı ortam kültürü olmak üzere ikiye 

ayrılır. Üretimin doğrudan besin eriyiklerinde gerçekleĢtirilmesi “su kültürü” (hidroponik), sulamanın 

besin eriyikleriyle yapılması koĢuluyla perlit, kum, çakıl, kayayünü, talaĢ gibi ortamlarda 

gerçekleĢtirilmesi “katı ortam kültürü” olarak adlandırılır (Gül, 2008).  

Bu çalıĢma ihracatına kota ile izin verilen Toros Kardeleni soğanlarının doğal yayılıĢ alanları 

dıĢında, kontrollü bir Ģekilde yetiĢtiriciliğinin yapılabileceği, alternatif üretim yöntemlerinden birisi 

olan topraksız tarım yönteminin soğan performansı üzerine etkilerini belirlemek için 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢma 2004–2005 yılları arası, sonbahar–kıĢ yetiĢtirme döneminde Ege Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü‟ne ait ısıtmasız plastik serada yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada bitkisel 

materyal olarak Toros Kardeleni (Galanthus elwesii Hook.) türüne ait soğanlar kullanılmıĢtır. 

Soğanlar doğal çiçek soğanları ihracatı yapan özel bir firmadan temin edilmiĢ olup, denemede 

kullanılan soğanlar ihracatçı firma tarafından Antalya Akseki Ġlçesi, Çimi Yaylası‟ndan toplatılmıĢtır. 

Makine ile boylanan soğanlar dikime kadar gölge bir yerde tel kasalar içinde bekletilmiĢ, dikim öncesi 

hastalıklı, yaralanmıĢ, içi boĢ ve tip dıĢı soğanlar ayıklandıktan sonra elle boylama yapılarak soğan 

çevre büyüklüğü 1,5–2 cm olan Toros kardeleni soğanları denemede kullanılmak üzere seçilmiĢtir. 

Seçilen soğanlar hastalıklara karĢı %1 Captan + %0,5 Benomyl içeren solüsyon içinde 20 dakika 

bekletildikten sonra ilaçlı suyun süzülmesi ve soğanların kuruması için tel kasalara konularak gölge ve 

serin bir yerde muhafaza edilmiĢtir. Soğanlar topraksız tarım Ģekillerinden katı ortam kültüründe 

yetiĢtirilmiĢ ve yetiĢtirme ortamı olarak tek baĢına torf, hindistan cevizi torfu, talaĢ, zeolit, perlit, 

pomza ve kum, kontrol olarak ise toprak kullanılmıĢtır. Denemede kullanılan bütün inorganik ortamlar 

(zeolit, perlit, pomza ve kum) bol su ile yıkanarak tuz ve içindeki diğer yabancı maddelerden 

arındırılmıĢ, ardından %10‟luk formaldehit ile 30 dakika muamele edilip tekrar suyla yıkanmıĢtır. 

Soğanlar 17x25x120 cm ebatlarında 2,0 cm kalınlıkta strafordan imal edilen beyaz renkli yatay 

saksılara dikilmiĢtir. Saksı derinliğinin 1/3 yetiĢtirme ortamı ile doldurulduktan sonra her saksıya 250 

ml kardelen soğanı serpilmiĢ, daha sonra soğanların üzeri yetiĢtirme ortamı ile kapatılarak soğan 

dikimi 22 Aralık 2004 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 

3 tekrarlı olarak kurulmuĢ, her saksı bir parseli oluĢturmuĢtur. Bitkilerin su ve gübre ihtiyacı damla 

sulama sistemiyle fertigasyon Ģeklinde karĢılanmıĢ, drenaj ise saksı altlarındaki drenaj delikleri 

aracılığıyla sağlanmıĢtır. Soğanlara dikim zamanından çıkıĢa kadar geçen sürede sadece su verilmiĢ, 

çıkıĢtan itibaren ise her gün günde bir kez, yetiĢtirme ortamlarından drenaj sağlanana kadar besin 

eriyiği verilmeye baĢlanmıĢtır. Bitkilere verilen besin eriyiği içeriği (ppm); N: 193, P: 64, K: 242, Ca: 
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182, Mg: 37, S: 55, Fe: 4, Mn: 1,23, Zn: 0,22, Cu: 3,92, Mo: 0,02 Ģeklindedir (Resh, 1981). Bitkilere 

verilen besin eriyiğinin EC‟si 1,6–1,8 mmhos/cm, pH‟ı ise 6–7‟dir. YetiĢtirme ortamlarında tuz 

birikimini engellemek için ortamlara bazen sadece su verilmiĢtir. Bitkilerin geliĢimini tamamlayıp, 

yaprakların kuruduğu 31 Mayıs 2005 tarihinde soğan sökümü gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada soğan çevre büyüklüğü, soğan ağırlığı, yavru soğan oranı, bitki boyu ve yaprak 

boyu ölçümleri yapılmıĢtır. Bitki boyu ve yaprak boyu ölçümleri bitkilerin yaprak uçları sararmaya 

baĢladığı dönemde, soğan çevre büyülüğü ve soğan ağırlığı ise gölgede tel kasalarda kurutulduktan 

sonra yapılmıĢtır. Denemeden elde edilen verilere SPSS 15 istatistik programı kullanılarak varyans 

analizi ve korelasyon testi uygulanmıĢ, ortamlar arasındaki farklılıklar ise LSD testi ile belirlenmiĢtir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Denemeden elde edilen verilere ait varyans analizleri ve LSD testleri Çizelge1.‟de, bitki 

özellikleri ile ilgili iliĢkiler Çizelge 2.‟de verilmiĢtir. 

 

Soğan çevre büyüklüğü: Soğanlarda çiçeklenmeyi etkileyen önemli kriterlerden birisi soğan 

çevre büyüklüğüdür (Kazaz ve Özzambak, 2002). Toros kardeleni üzerine yapılan bu çalıĢmada 

yetiĢtirme ortamlarının soğan çevre büyüklüğü üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu ve 

soğan çevre büyüklüğünün 3,6–5,1 cm arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. En büyük soğan çevresine 

sahip soğanlar hindistan cevizi torfu (5,1 cm), torf (4,9 cm) ve toprakta (4,7 cm) elde edilmiĢtir. En 

küçük çevre büyüklüğüne sahip soğanlar ise talaĢ (3,6 cm) ve kum (4,0 cm) ortamlarında saptanmıĢtır. 

Yılmaz ve Korkut (1998), benzer Ģekilde zambak yetiĢtiriciliğinde değiĢik harç kullanımının 

çiçeklenmeye etkileri üzerine yürüttükleri bir çalıĢmada, ortamların soğan çevre büyüklüğü üzerinde 

etkili olduğunu vurgulamıĢlardır. Akçal (2014) korm çapı yönünden torf/çam kabuğu/perlit 

karıĢımından oluĢan yetiĢtirme ortamının torf+toprak+ kum karıĢımı ile torf+kum+çam kabuğu 

karıĢımından daha iyi sonuç verdiği ifade etmiĢtir. Ortamlar arasındaki bu farklılığın muhtemel nedeni 

farklı strüktür ve su tutma kapasitesi gibi farklı fiziksel ve kimyasal özellikleri olabilir (Grassotti ve 

ark. 2003; Akçal, 2014). Hafif ve gevĢek yapıdaki ortamlarda bitki geliĢimi daha iyi olmakta, bu 

bitkilerden elde edilen soğanlarda daha iyi geliĢme gösterebilmektedir. Zeolit ve kum gibi ağır 

ortamlarda ise soğan büyüklüğünde düĢme görülmüĢtür. Bu ortamların soğanları sıktığı 

düĢünülmektedir. Hafif fakat su tutma kapasitesi düĢük olan talaĢta ise soğan çevre büyüklüğünde artıĢ 

daha az olmuĢtur. Uysal ve Kaya (2013), Toros kardeleninde farklı azot dozlarını uyguladıkları 

çalıĢmada soğan çevre boyunu 32,03–35,64 mm arasında belirlemiĢlerdir. Bu çalıĢmadan elde edilen 

soğan çevre büyüklüğü yukarıdaki değerler ile örtüĢmektedir. 

 

Soğan ağırlığı: YetiĢtirme ortamlarının soğan ağırlığı üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur. En 

fazla soğan ağırlığı hindistan cevizi torfu (2,2 g) ve torf (2,0 g) ortamlarından elde edilirken, en düĢük 

soğan ağırlığı talaĢ (0,9 g) ortamında elde edilmiĢtir. Arslan ve Sarıhan (1998), kardelende en yüksek 

ortalama soğan ağırlığını meyve olgunlaĢtırma zamanı ve hasattan hemen sonra yapılan soğanlardan 

elde etmiĢlerdir (2,36 g/adet). Arslan ve ark. (2002), 4,5 cm‟den büyük ve küçük soğanlarda yaptıkları 

araĢtırmada büyük soğanlarda soğan ağırlığını 1,49–3,99 g küçük soğanlarda ise 1,68–3,13 g 

bulmuĢlardır. Arslan ve ark. (2010), soğan ağırlığını 0,64–2,93 g arasında bulmuĢlardır. Bu 

araĢtırmada da benzer soğan ağırlıkları bulunmuĢ fakat kullanılan baĢlangıç soğanı dikkate alındığında 

bir yetiĢtirme dönemi sonunda toraksız tarım yöntemiyle torf ve hindistan cevizi torfunda daha fazla 

soğan ağırlık artıĢı sağlanmıĢtır. 

 

Yavru soğan oranı: Farklı yetiĢtirme ortamlarının yavru soğan oranını etkilemediği ve yavru 

soğan oranının yetiĢtirme ortamları arasında %10,4–43,8 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Her ne 

kadar istatistikî bir farklılık yoksa da en yüksek yavru soğan oranı hindistan cevizi torfunda 

belirlenmiĢtir. Arslan ve Sarıhan (1998), farklı hasat ve dikim zamanlarının Toros kardeleninin bazı 

özelliklerine etkisini araĢtırdıkları çalıĢmada en yüksek yavru soğan oranını meyve olgunlaĢtırma 

zamanında hasat edilen ve hasattan 1 ay sonra dikimi yapılan soğanlardan elde etmiĢlerdir (%12,68). 

Dilbirliği (1994), soğan boyutuna göre ortalama yavru soğan oranının %40,6 ile 49,5 arasında 

değiĢtiğini belirtmiĢtir. Bu çalıĢmadan elde edilen yavru soğan oranları her iki araĢtırma sonuçları ile 

örtüĢmektedir.  
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Bitki boyu: YetiĢtirme ortamlarının bitki boyu üzerine etkisinin istatiksel olarak önemli 

olduğu saptanmıĢ ve aynı istatiksel grupta 22,7 cm bitki boyu ile hindistan cevizi torfu, 21,9 cm ile 

perlit ve toprak (20,8 cm) izlemiĢtir. En kısa bitki boyu ise 12,8 cm ile talaĢta ortamında belirlenmiĢtir. 

Seyedi ve ark. (2012), Lilium bitkisinde en yüksek bitki boyunu %70 hidistan cevizi torfu + %30 

perlit, ikinci sırada %100 hidistan cevizi torfu ortamından en kısa boylu bitki ise perlit ortamından 

elde etmiĢlerdir. Grassotti ve ark. (2003), hindistan cevizi torfu ve hindistan cevizi torfu+torf, 

hindistan cevizi torfu+perlit karıĢımlarının bitki boyu, sürgün uzunluğu ve ağırlığını arttırdığını 

belirtmiĢlerdir. Saygılı (2012), Lilium bitkisinde kestane kabuğu + perlit (1:1), yerfıstığı kabuğu + 

perlit (1:1), kum + yerfıstığı kabuğu (1:1), perlit, kestane kabuğu + kum (1:1), bahçe toprağı + ahır 

gübresi + torf (Kontrol) (l:l:l), torf + kum (1:1), Hindistan cevizi kabuğu, curuf olmak üzere 9 farklı 

ortam kullandıkları çalıĢmada perlit + yerfıstığı kabuğu (1:1) karıĢımından en iyi sonuçları elde 

ettiklerini ifade etmiĢlerdir. Bu çalıĢma ile yukarıdaki araĢtırmalar benzer bulgular taĢımaktadır. 

Ortamların tek baĢına kullanımı yanın sıra, bu ortamların değiĢik oranlardaki karıĢımlarının kullanımı 

bitki geliĢimini arttırdığını farklı araĢtırmacılar tarafından ifade edilmektedir (Yılmaz ve Korkut, 1998; 

Magnami ve ark., 2003;  Saygılı, 2012; Seyedi ve ark., 2012). 

 

Yaprak boyu: YetiĢtirme ortamlarının yaprak boyunu önemli derecede etkilediği ve uzun 

yaprakların hindistan cevizi torfu, toprak, perlit, kum ve torf ortamlarından elde edildiği belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmada farklı yetiĢtirme ortamları arasında yaprak boyları 7,4 cm ile 14,9 cm arasında değiĢmiĢtir. 

Arslan ve ark. (1998), yaprak boyunun yörelere göre farklılık göstererek yaprak boyunun 9,46–12,58 

cm arasında değiĢtiğini, soğan boyuna göre ise yaprak boyunun 10,25 ile 11,89 cm arasında olduğunu 

ifade etmiĢlerdir. Arslan ve ark. (2002), farklı yörelerden toplanan kardelenlerin yaprak boylarında 

faklılık saptamıĢlar, 4,5 cm çevre büyüklüğünden iri olan soğanlarda yaprak boyunun 9,85–15,3 cm, 

4,5 cm çevre büyüklüğünden küçük olan soğanlarda ise 10,02–16,89 cm arasında değiĢtiğini 

belirlemiĢlerdir. Bu çalıĢma yaprak boyu bakımından elde edilen sonuçlarla yukarıda belirtilen 

araĢtırıcıların elde ettikleri bulgularla benzerlik göstermektedir. YetiĢtirme ortamları, soğan çevre 

büyüklükleri ve  soğanların toplandıkları bölgeler yaprak boyunu etkilemektedir (Arslan ve ark., 1998; 

Arslan ve ark., 2002). 
 

Çizelge 1.YetiĢtirme ortamlarının kardelen soğanı ve geliĢimine etkileri 

Yetiştirme Ortamları 

Soğan çevre 

büyüklüğü 

      (cm) 

Soğan 

Ağırlığı (g) 

Yavru soğan 

oranı (%) 

     Bitki boyu 

         (cm) 

Yaprak boyu 

        (cm) 

Torf 4,9  ab 2,0  ab 41,0     18,9    bcd     12,0    abc 

Hindistancevizi torfu 5,1  a 2,2  a 43,8     22,7   a     14,9    a 

Kum 4,0  de  1,5  c 20,3     19,4   bcd     12,4    abc 

Zeolit 4,0  d 1,3  cd 16,8     18,1   cd     11,4    bc 

Perlit 4,6  bc 1,8  b 40,0     21,9   ab     13,5    ab 

Pomza 4,1  cd 1,5  c 22,2     16,4   d     10,3    cd 

Talaş 3,6  e 0,9  d 10,4     12,8   e     7,40      d 

Toprak 4,7 abc 1,7  bc 40,7     20,8   ab     13,6    ab 
**

: %99 önemli 
*
: %95 önemli 

ÖD: önemli değil 

    **     ** 
 ÖD 

        **          ** 

LSD0,05  0,496  0,423   ---       3,085        2,935 

 

 Bitki özellikleri arası ilişkiler: Kardelende bitki geliĢim özellikleri arasındaki iliĢkilere ait 

saptanan korelasyon  katsayıları Çizelge 2.‟de sunulmuĢtur. Soğan çevresi ile soğan ağırlığı arasındaki 

olumlu iliĢki (p= 0,01)‟e göre önemli bulunmuĢtur (r=  0,855). Soğan çevresi ile yavru soğan oranı  

(r=  0,870), bitki boyu (r= 0,664), yaprak boyu (r= 0,605) arasındaki olumlu iliĢki 99 güvenle önemli 

bulunmuĢtur. Soğan ağırlığı ile bitki boyu (r= 0,574), yavru soğan oranı (r= 0,837) arasında %99 

önemle olumlu bir iliĢki saptanmıĢtır. 
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Çizelge 2. Kardelende bitki geliĢim özellikleri arasındaki iliĢkiler 

  
 Soğan 

 çevresi 

Soğan  

ağırlığı 

Yavru soğan     

oranı 

Bitki 

 boyu 

Yaprak 

boyu 

Soğan çevresi 1     

Soğan ağırlığı 0,855
**

 1    

Yavru soğan oranı 0,870
**

 0,837
**

 1   

Bitki boyu 0,664
**

 0,574
**

 0,737
**

 1  

Yaprak boyu 0,605
**

 0,544
**

 0,696
**

 0,956
**

 1 
**: %99 önemli, *: %95 önemli. 

 

Sonuç 

Doğal çiçek soğanlarının ihracatında genellikle büyük soğanlar tercih edilmekte olup, Toros 

kardeleni soğanında ise çevre büyüklüğü 4 cm üzerinde olan soğanlar talep görmektedir. Farklı 

yetiĢtirme ortamlarının denendiği bu çalıĢmada tüm ortamlarda soğan çevre büyüklüğünde artıĢ 

sağlanmıĢ, Hindistan cevizi torfu, torf ve toprak istatistiksel olarak aynı grupta yer almıĢtır. TalaĢ 

dıĢında diğer tüm ortamlardan ihraç büyüklüğünde soğanlar elde edilmiĢtir. Toros kardeleni 

soğanlarının yerinden oynatılmadan iki yıl boyunca yapılacak bir yetiĢtirme periyodu, daha büyük 

ihraç edilebilir soğan elde edilmesine imkan tanıyacaktır. Sera koĢullarında topraksız tarım yöntemi ile 

yapılacak bir yetiĢtiricilikte hindistan cevizi ve torf kullanımı önerilebilir. Bu ortamlardan hindistan 

cevizi torfu soğan dikimi ve sökümünde kolaylık sağlamakta, iĢ gücünü düĢürmektedir. Bu çalıĢma 

bitkilerin besleme yapıldığı zaman toprakta da iyi sonuçlar alınabileceğini göstermiĢtir. Diğer 

ortamların maliyetleri düĢünüldüğünde ilk aĢamada toprakta yetiĢtiricilik daha uygun gibi görünse de 

topraktan soğanların sökümü çok kolay değildir. Uzun vadede düĢünüldüğünde Hindistan cevizi torfu 

kendi maliyetini iĢçi maliyetlerinden karĢılayacaktır. Tüm bu etmenler birlikte değerlendirildiğinde 

topraksız tarım yöntemiyle kardelen yetiĢtirmek için yetiĢtirme ortamı olarak hindistan cevizi torfunun 

kullanılmasının uygun olabileceğini söyleyebiliriz.  
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Öz 

Dünyada organik tarım ürünlerinin pazarı özellikle geliĢmiĢ ülkelerde ve buna paralel olarak son 

yıllarda ülkemizde de hızla büyümektedir. Bu pazarın büyümesinde en önemli etken ise tüketici talepleridir. 

Tüketicilerin eğitim ve gelir seviyelerinin yükselmesi, tükettikleri ürünlerin niteliği konusundaki gösterilen 

özenin artması, gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi ve buna bağlı olarak daha fazla bedel ödeyerek daha 

doğal ve kaliteli ürünler tüketmeye baĢlaması organik ürün talebini de arttırmaktadır. Bu çalıĢmada organik ve 

geleneksel ürünlere karĢı tüketici talepleri arasındaki farklar, doğrusal olmayan kanonik korelasyon analiz 

yöntemi ile ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Organik ürün tüketimi, Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi, Tüketici 

davranıĢları. 

 

Abstract 

Evaluation of Consumer Demand Against Conventional and Organic Produced 

Agricultural Products with Non–Linear Canonical Correlation  Analysis 
Organic product market is the world is enlarging especially in developed countries and parallel to this in 

the last years also in our country. Comsumer demand is the main effect on the enlarge the market. Increase in the 

income and education level of the consumers, giving more attention on quality of the products, to be conscious 

on food security and according to this starting to pay much more for natural and qualified products is increasing 

the demand of organic products. In this study, the difference between the demand of convensional and organic 

products has been investigated by using Non–Linear Canonical Correlation  Analysis method. 

Keywords: Organic product consumption, Non–linear canonical correlation  analysis, Consumer behaviour. 

 

Giriş 

Ġnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri yeterli miktarda ve kaliteli gıda ihtiyacıdır. Özellikle 

II. Dünya SavaĢı sonrasında, bugünkü geliĢmiĢ ülkelerde yaĢanan yiyecek kıtlığı, tarımda teknoloji 

devrimini getirmiĢtir. Tarımda yoğun girdi kullanımı ile birim alandan yüksek verim elde etme 

çalıĢmaları yapılmıĢ ve bu çalıĢmalar küresel bazda kirlilik oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Tarımsal 

ürünlerde kullanılan verim artırıcı sentetik kimyasalların insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle yeterli 

gıdaya sahip olan ülkelerde sağlıklı gıda talebi ortaya çıkmıĢtır. Bunun sonucu olarak da 1930‟lu 

yıllardan itibaren var olan organik (ekolojik) tarım gündeme gelmiĢtir. 

Artan çevre kirliliği ve insan sağlığında meydana gelen sorunlar üretici ve tüketiciler için 

birçok problem oluĢturmuĢtur. Zamanla üreticiler ve tüketiciler insana ve doğal çevreye zarar 

vermeyen bir üretim yöntemi olan organik tarım ürünlerini üretmeye baĢlamıĢlardır. Organik tarım 

yöntemi ile üretilen ürünler dünyada bilinçli ve gelir seviyesi yüksek tüketicilerin tercih ettiği ve geniĢ 

pazar potansiyeline sahip ürünler haline gelmiĢtir (Aktürk, 2012).  

Organik tarım, sürdürülebilir tarım kavramı içinde yer almaktadır. Esas amaç, yalnızca çevre 

ve insan sağlığını korumak değil, aynı zamanda üretici ve tüketiciler için kabul edilebilir bir maliyetle 

herkesin gıda ihtiyacının temin edilmesidir (Pezikoğlu, 2004).  

Dünya nüfusunun hızlı artıĢına paralel olarak, günümüzde gıda üretimini artırmaya yönelik 

çabalar yoğunluk kazanmıĢtır. Ġleri teknoloji kullanımı, yüksek verimli bitki çeĢitlerinin ve hayvan 

ırklarının geliĢtirilmesi, sulama, mekanizasyon, hormon, sentetik kimyasal ve tarım ilacı kullanımı ve 

genetiği değiĢtirilmiĢ bitki çeĢitlerinin üretime alınmasıyla birim alanda verimlilik daha da 

artırılmıĢtır. 

Ülkemizde de tüketicilerin eğitim ve gelir düzeyinin yükselmesi sonucu ön plana çıkmaya 

baĢlayan gıda güvenliği büyük önem kazanmıĢtır. Son yıllarda tüketici bilincinin giderek artmasına 

bağlı olarak tüketiciler, gıda maddelerinin güvenilirliği ve sağlık problemleri ile karĢılaĢma riski ile 



ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)                        

2015: 3 (1): 115–121 
 

  

116 

ilgili kaygıları arttıkça; tarımsal ilaç, hormon ve çeĢitli kimyasallar ile yetiĢtirilmiĢ ürünler yerine 

organik ürünlere yönelim göstermektedirler (Özer, 2008).   

Organik tarım ürünleri pazarı özellikle geliĢmiĢ ülkelerde ve buna paralel olarak ülkemizde de 

hızla büyümektedir. Her ne kadar dünya genelinde organik üretim artmakta olsa da, organik ürünlerin 

satıĢı geliĢmiĢ ve endüstrileĢmiĢ ülkelerde yoğunlaĢmaktadır. Doğal olarak, ekonomik değeri bu denli 

yüksek olan pazarda, pazarlama iĢlevi ve tüketicilerin gösterdikleri eğilimler son derece önem arz 

etmektedir (Gürses, 2014). 

Bu çalıĢmada organik pazar ve geleneksel pazar tüketicilerinin, demografik özellikleri ile 

beklentileri arasında doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile bir iliĢki olup olmadığı ortaya 

konulmaya çalıĢılmıĢtır. Diğer çok değiĢkenli analiz tekniklerinin aksine varsayımları olmaması ve 

kategorik verilere de uygulanabilmesi ile söz konusu analiz, turizm sektörü (Filiz, 2012), bankacılık 

(Sertbarut, 2010), tarım sektörü (Keskin, 2003), gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. 

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalıĢmada, araĢtırma alanı olarak Ġstanbul‟da organik pazarın kurulduğu Kadıköy ilçesi 

seçilmiĢtir. Ġlçede aynı zamanda geleneksel pazarda kurulmaktadır. Oran Ortalamalarına Dayalı Basit 

Tesadüfi Örnekleme yöntemi ile %95 güven aralığında ve %10 hata payı ile tüketici sayısı 96 kiĢi 

olarak hesaplanmıĢtır (Miran, 2003). Geleneksel pazarda da aynı sayıda tüketici ile anket yapılmıĢtır. 

Her iki pazarda toplam 192 tüketici ile yüz yüze görüĢme yöntemi kullanılarak anket yapılmıĢtır.  

Elde edilen verilerin elektronik ortamda dökümü yapılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. Verilerin 

değerlendirilmesinde doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi (DOKKA) yapılmıĢtır. Doğrusal 

olmayan kanonik korelasyon analizinin (overals) çözüm tekniği ilk olarak Gifi tarafından ortaya 

konulmuĢ ve 1984 yılında Van Der Burg, De Leew ve Verdagaal ve 1987 de Gifi tarafından yeniden 

geliĢtirilmiĢtir (Bayram ve ErtaĢ, 2001). 

DOKKA‟nın temelini Klasik Doğrusal Kanonik Korelasyon Analizi (KKKA) oluĢturmaktadır 

(Özer, 2013). Doğrusal KKA çok değiĢkenli normal dağılım varsayımı gibi parametrik yöntemlerin 

diğer varsayımlarını da gerektirir. Doğrusal KKA biri bağımlı diğeri bağımsız iki değiĢken kümesi 

arasındaki iliĢkileri analiz eder, her iki değiĢken kümesini kanonik değiĢken olarak adlandırdığı yeni 

iki değiĢken tanımlar. Kanonik korelasyonların test edilebilmesi için değiĢkenlerin çok değiĢkenli 

normal dağılıma uygunluğu gereklidir (Sertbarut, 2010). ÇalıĢmada analiz edilen verilerin normal 

dağılım göstermemesinden dolayı verilerin analizinde DOKKA yöntemi kullanılmıĢtır. Analiz, 

kullanılan değiĢkenlerin dağılımı veya iliĢkilerin doğrusallığı hakkında herhangi bir varsayımda 

bulunmaz. Sayısal değiĢkenlerin yanı sıra, kategorik değiĢkenleri de aynı anda analize dahil etmesi ve 

iki boyutlu haritalarda analize dahil edilen değiĢkenlerin grafiksel gösterimine de yer vermesi (Saraçlı, 

2006) nedeniyle bu metodun çalıĢmada kullanılması tercih edilmiĢtir (Köksal, 2015).  

Gifi, terminolojisinde, diğer çok değiĢkenli analiz tekniklerine benzer Ģekilde, bir kayıp 

fonksiyonu ve kısıtlar ile tanımlanmaktadır. DOKKA‟da, ağırlıklandırma yoluyla homojenliğin 

maksimize edilmesine iliĢki kurulan kayıp fonksiyonu aĢağıdaki gibidir (Özer, 2013); 

 

                                                                                                        1 

Burada, X (n*p) boyuta sahip nesne skorları SSQ Vektör ya da matrisin köĢegen elemanlarının 

kareleri toplamını, K küme sayısını ve m, toplam değiĢken sayısını göstermektedir. Hk (n x jk) boyutlu 

k. değiĢken kümesini gösteren matrisini (jk: k. kümede yer alan değiĢken sayısıdır) verirken, Ak (jk x 

p) boyutlu ağırlık vektörlerini gösteren matrisi ifade etmektedir.  

DOKKA analizinde, nitel veri analizinde orijinal veri matrisi yerine gösterge matrisi 

kullanıldığından, Hk matrisi yerine Gj gösterge matrisi ve Ak ağırlıkları yerine Yj kategori 

sayısallaĢtırmaları matrisi kullanılmalıdır. Bu durumda kayıp fonksiyonu aĢağıdaki gibi olur. 
 

                                                                                      2 
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Burada Yj, (kj x p) boyuta sahip kategori nicelleĢtirmelerini, Gj, (n x kj) boyuta sahip olan j 

değiĢkeninin gösterge matrisini, ifade etmektedir. Ayrıca J, değiĢkenlerin J küme indeksi 

J(1)….J(k)……J(K) Ģeklinde k alt kümeler içine ayrılır.  

DOKKA uygulama sonuçlarında, kanonik korelasyon katsayısı dıĢında herhangi bir test değeri 

bulunmamaktadır (Özer, 2013). 

Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi, iki ve ikiden fazla değiĢken kümeleri 

arasındaki iliĢkileri incelemede kullanılan bir tekniktir. ÇalıĢmada DOKKA yardımıyla, araĢtırma 

bölgesinde geleneksel ve organik ürünlerine karĢı tüketici talepleri arasındaki farklar ortaya konularak 

sonuçlar yorumlanmıĢtır. DOKKA için oluĢturulan değiĢken seti aĢağıdaki Çizelge 1.‟de verilmiĢtir.  
 

Çizelge 1. DeğiĢken listesi ve optimal ölçekleme düzeyleri 
Optimal ölçekleme adı ve düzeyi Kategoriler 

1 

Tüketim tercihi 
(1) Organik pazar 

(2)  Geleneksel pazar 

Eğitim düzeyi 

(1) Ġlkokul 

(2) Lise 

(3) Yüksekokul 

(4) Üniversite 

(5) Master/doktora 

Meslek 

(1) Emekli 

(2) Evhanımı 

(3) Özel sektör 

(4) Kamu çalıĢanı 

Yaş 

(1) 18–30 

(2) 31–45 

(3) 45+ 

Gelir düzeyi 

(1) 500–2000 TL 

(2) 2001–4000 TL 

(3) 4000+ TL 

2 

Gıdalarda dış görünüş 

(1) Önemli 

(2) Orta önemli 

(3) Önemsiz 

Gıdaların fiyatı 

(1) Önemli 

(2) Orta önemli 

(3) Önemsiz  

Gıdaların sağlıklı olması 

(1) Önemli 

(2) Orta önemli 

(3) Önemsiz 

 

Bulgular ve Tartışma 

ÇalıĢmanın uygulama kısmında Ġstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan 96 organik pazar 

tüketicisi ve 96 geleneksel pazar tüketicisi olmak üzere toplam 192 tüketiciyle anket aracılığı ile 

tüketicilerin beklentileri ile demografik özellikleri arasında bir iliĢki olup olmadığı araĢtırılmıĢ ve bu 

amaçla doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizinden yararlanılmıĢtır.  

Söz konusu analizde, değiĢken seti sayısı iki olarak alınmıĢtır. Birinci değiĢken setinde 

tüketim tercihi, eğitim düzeyi, meslek, yaĢ ve gelir düzeyi değiĢkenleri, ikinci değiĢken setinde; 

gıdalarda dıĢ görünüĢ, gıdaların fiyatı, gıdaların sağlıklı olması değiĢkenleri yer almıĢtır. Söz konusu 

değiĢkenlere ait tanımlayıcı istatistik Çizelge 2.‟de verilmiĢtir. Birinci değiĢken setinde organik 

pazardan alıĢveriĢ yapan tüketicilerin %94,8‟i üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimine sahiptir. 

Semiz‟in 2008‟de yaptığı çalıĢmada bu oran %57,4 bulunmuĢtur. Geleneksel pazarda ise aynı eğitime 

sahip olanların oranı %42,7‟dir. Görülüyor ki organik pazardan alıĢveriĢ yapan tüketicilerin eğitim 

düzeyi diğer gruba göre oldukça yüksektir. Tüketicilerin meslek dağılımları her iki pazarda da hemen 

hemen aynıdır. Her iki pazara gidenlerin yaklaĢık %75‟i 45 yaĢ altındaki tüketicilerden oluĢmaktadır. 

Tüketicilerin gelirleri arttıkça organik ürünleri tüketme oranları da giderek artmaktadır. Gelir düzeyi 

düĢük olan tüketicilerin çoğunlukla geleneksel pazardan alıĢveriĢ yaptıkları belirlenmiĢtir. Aylık geliri 

4000 TL ve üzeri olan tüketicilerin %44‟ü organik pazardan, % 21‟i ise geleneksel  pazardan  alıĢveriĢ  
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Çizelge 2. DeğiĢkenlere Ait Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Eğitim durumu 
Organik pazar Geleneksel pazar 

Kişi  (%) Kişi  (%) 

İlkokul 1 1,0 7 7,3 

Lise 4 4,2 48 50,0 

Üniversite 72 75,0 29 30,2 

Yüksek lisans/Doktora 19 19,8 12 12,5 

Toplam 96 100,0 96 100,0 

Meslek 

Organik pazar Geleneksel pazar 

Kişi  (%) Kişi  (%) 

Emekli 5 5,0 4 4,0 

Ev hanımı 10 10,0 17 17,0 

İşçi 0 0,0 13 14,0 

Kamu çalışanı 35 37,0 14 15,0 

Özel sektör 46 48,0 48 50,0 

Toplam 96 100,0 96 100,0 

Yaş 

Organik pazar Geleneksel pazar 

Kişi  (%) Kişi  (%) 

18–30 28 29,0 13 13,0 

31–45 46 48,0 59 62,0 

45+ 22 23,0 24 25,0 

Toplam 96 100,0 96 100,0 

Gelir durumu 

Organik pazar Geleneksel pazar 

Kişi  (%) Kişi  (%) 

500–2000 15 16,0 35 36,0 

2001–3999 39 40,0 41 43,0 

4000+ 42 44,0 20 21,0 

Toplam 96 100,0 96 100,0 

Dış görünüş 

Organik pazar Geleneksel pazar 

Kişi % Kişi % 

Önemli 48 50,0 34 35,0 

Orta önemli 29 30,0 26 27,0 

Önemsiz 19 20,0 36 38,0 

Toplam 96 100,0 96 100,0 

Sağlıklı olması 

Organik pazar Geleneksel pazar 

Kişi % Kişi % 

Önemli 94 98,0 93 97,0 

Orta önemli 2 2,0 3 3,0 

Önemsiz -   -   

Toplam 96 100,0 96 100,0 

Fiyat 

Organik pazar Geleneksel pazar 

Kişi % Kişi % 

Önemli 96 100,00 36 37,0 

Orta önemli -   41 43,0 

Önemsiz -   19 20,0 

Toplam 96 100,00 96 100,0 

 

yaptıkları belirlenmiĢtir. Benzer bir çalıĢmada da 3000 TL üzerinde gelire sahip olanların sürekli 

organik ürün aldıkları tespit edilmiĢtir (Gürses, 2014). Çizelge 2.‟den de izlenebileceği gibi, her iki 

tüketici grubunun da ürünlerin dıĢ görünüĢüne önem verdikleri belirlenirken organik ürün tüketenlerde 

bu oran oldukça yüksektir (%50). Tüketicilerin tamamına yakını ürünlerin sağlıklı olması konusunda 

bilinçlidir. Yapılan diğer bir çalıĢmada tüketicilerin %83‟ü sağlıklı olduğu için organik ürün 

tükettiklerini belirtmiĢlerdir (Nardalı, 2009).  Fiyat ise organik ürün tüketicilerinin tamamı için çok 

önemli iken, geleneksel ürün tüketenlerin %37‟si için çok önemli, %43‟ü için orta önemli, %20‟si için 

önemsizdir. Sakarya‟da yapılan Gürses‟in çalıĢmasın da tüketicilerin yaklaĢık %42‟sinin organik 

ürünlerin pahalı olmasından olumsuz etkilendiği belirlenmiĢtir. 

Ele alınan DOKKA setlerinde (Çizelge 3.) ortalama kayıp değeri 1. boyut için 0,158, 2. boyut 

için 0,246 bulunmuĢtur. Ortalama kayıpların “1”den çıkarılmasıyla, boyutlarda gösterilen iliĢkin 

özdeğeri elde edilir. Birinci boyutta özdeğerin 0,842, ikinci boyutta özdeğerin 0,754 olduğu 

belirlenmiĢtir. Analiz için toplam uyum değeri 1,596‟dir. Analizin alabileceği en yüksek değer 2 

olacağından bulunan değer (%80) çok uygun ölçü sınırları içerisindedir.    
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Çizelge 3. Analize iliĢkin uyum değerleri  
  Boyut 

1 2 Toplam 

K
a

y
ıp

 

Set 1 0,158 0,246 0,404 

Set 2 0,158 0,246 0,404 

Ortalama 0,158 0,246 0,404 

Özdeğer 0,842 0,754  

Uyum   1,596 

 

 Çizelge 4. DeğiĢkenlere ait ağırlık yükleri 

Set 

Çoklu uyum 

Boyut 
Toplam 

1 2 

1 

Tüketim tercihi 0,458 0,001 0,459 

Eğitim düzeyi 0,021 0,564 0,585 

Meslek 0,102 0,2 0,302 

Yaş 0,292 0,014 0,306 

Gelir düzeyi 0,041 0,076 0,117 

2 

Gıdalarda dış görünüş 0,484 0,066 0,551 

Gıdaların fiyatı 0,181 0,304 0,485 

Gıdaların sağlıklı olması 0,003 0,546 0,549 

 

Analizde kullanılan değiĢkenlere ait ağırlık katsayıları Çizelge 4.‟te verilmiĢtir. Birinci boyut 

için en yüksek katkıyı gıdalarda dıĢ görünüĢ değiĢkenin sağladığı belirlenmiĢtir. Ġkinci boyutta ise en 

önemli katkıyı tüketicilerin eğitim durumlarını yaptığı saptanmıĢtır. Bu değiĢkenlerin tüketicilerin 

organik ürünleri tercih etmelerinden temel farkları oluĢturan etmenler olduğunu söylemek 

mümkündür.  

 

 
                            ġekil 1 . DeğiĢkenlerin bileĢen yüklerinin grafiksel gösterimi.  

 

DeğiĢkenlerin bileĢen yükleri incelendiğinde, ele alınan değiĢkenlerin orijinden mümkün 

olduğunca uzak olması beklenmektedir (Köksal, 2015). DeğiĢkenlerin orijine olan uzaklıkları ne kadar 

fazla ise ele alınan değiĢkenlerin önemi o derece artmaktadır. Tüketicilerin eğitim düzeyi, gıdalarda 

dıĢ görünüĢ ve gıdaların sağlıklı olması organik ve konvansiyonel ürün tercihlerinde en önemli 

değiĢkenler olduğu ġekil 1.‟de görülmektedir.  
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               ġekil 2. DeğiĢkenlere ait kategorilerin grafiksel gösterimi.  

 

DeğiĢkenlerin kategorilerine ait grafik incelendiğinde, değiĢkenlere ait kategorilerin 3 

homojen grup oluĢturdukları belirlenmiĢtir. Birinci grupta organik ürün tüketen bireylerin üniversite 

mezunu oldukları, organik ürünlerin sağlıklı olmasından dolayı tükettikleri buna karĢın organik 

ürünlerin fiyatının ne olursa olsun tüketeceğini belirten bireylerden oluĢmaktadır. Ġkinci grupta 

konvansiyonel ürün tüketen bireylerin kamu ve özel sektör çalıĢanı ve gelir seviyelerinin 500–2000 

TL arasında olduğu belirlenmiĢtir. Bu grupta yer alan geleneksel tüketicilerin gıdaları tercih ederken 

fiyatının en önemli değiĢken olduğu saptanmıĢtır. Üçüncü grubu oluĢturan tüketici grubunun, 

geleneksel ve organik ürün tercihi tüketiminde gıdaların dıĢ görünüĢüne ve sağlıklı olmasına dikkat 

eden genellikle kamu çalıĢanı olan bireylerden oluĢtuğu ileri sürülebilir Üçüncü grubu oluĢturan 

tüketicilerin ayrıca 4.000 TL‟den fazla bir gelire sahip oldukları ve yaĢlarının 45 yaĢın üstünde 

olduğunu söylemek mümkündür. 

  

Sonuç ve Öneriler 

Söz konusu çalıĢmada, eğitim düzeyi yükseldikçe organik ürün tüketimi artmaktadır. Gerek 

organik gerekse geleneksel pazardan alıĢveriĢ yapanların büyük bir çoğunluğu kamu ve özel sektörde 

çalıĢmaktadır. Gelir grubu yüksek olan tüketicilerin organik pazardan alıĢveriĢ yapma oranları da 

artmaktadır. Organik pazardan alıĢveriĢ yapan tüketicilerin tamamı, ürünlerin fiyatlarının yüksek 

olduğu ayrıca tüketicilerin büyük bir çoğunluğu için de ürünlerin dıĢ görünüĢlerinin önemli olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Her iki gruptaki tüketicilerin tamamı sağlıklı ürün tüketmek konusunda bilinç 

düzeylerinin oldukça yüksek olduğu saptanmıĢtır. Organik ürünleri tercih eden tüketicilerin, genellikle 

eğitim seviyeleri ve gelirleri yüksek orta yaĢ ve üzeri tüketicilerden oluĢtuğu, geleneksel pazardan 

alıĢveriĢ yapanların ise eğitim seviyeleri ve gelirleri daha düĢük olan ve 31–45 yaĢ arasındaki 

tüketicilerden oluĢmaktadır. Ayrıca organik pazardan alıĢveriĢ yapanların ürünlerin fiyatlarını yüksek 

bulmalarına rağmen sağlıklı olmasından dolayı tükettiklerini, geleneksel tüketiciler için ürünleri tercih 

ederken fiyat ve dıĢ görünüĢ en önemli faktörler olarak ön plana geçtiği görülmüĢtür.  

Organik ürünlerin tüketiminin artırılabilmesi için, ürünler hakkında yeterli ve sağlıklı 

bilgilerin tüketicilere aktarılabilmesi için reklam çalıĢmalarının artırılması gerekmektedir. Doğru fiyat 

politikalarının belirlenerek üreticilere devlet desteği verilmesi bu sayede organik ürünlerin orta gelir 

grubundaki tüketicilerinde talep edebileceği fiyatların oluĢması sağlanmalıdır. Organik ürünler 

konusunda tüketici bilincinin artırılabilmesi için bu konuda eğitim çalıĢmaları verilerek tüketici 

talebinin artırılması ile organik pazarların geliĢimi sağlanabilecektir. 
 

Not:  Bu makale  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP 2011/58. nolu projeden hazırlanmıĢtır. 

 



ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)                        

2015: 3 (1): 115–121 
 

  

121 

Kaynaklar 
Aktürk, D., 2012. Organik Ürünlerin Pazarlama Kanalları: Türkiye için Uygun Bir Model Önerisi, International 

Food, Agricultural and Gastronomy Congress Antalya, Turkey, 15–19 February. s 1–2. 

Bayram,  N., ErtaĢ, S., 2001.  Tüketim  harcamaları davranıĢ biçimi: PRINCALS  ve OVERALS  yaklaĢımı.  

EriĢim  Tarihi: (16/06/2015) , http://idari.cu.edu.tr/sempozyum/bil62.htm. 

Filiz, Z., Kolukısaoğlu, S., 2012. Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi Ve Bir Uygulama, 

Uluslararası Yönetim Ġktisat ve ĠĢletme Dergisi. 8 (16): 59–75. 

Gifi,  A.,  1989.  Algorithm  Descriptions  For  ANACOR  HOMALS  PRINCALS  And OVERALS. Research 

Report, RR 89–01. 

Gürses, S.T., 2014. Organik Ürünlerin Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Profilinin Belirlenmesi: Sakarya Ġli 

Örneği, Uludağ Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans 

Tezi. 1, 65 s. 

Keskin, S., Özsoy, A.N., 2004. Kanonik Korelasyon Analizi ve Bir Uygulaması, AUZF Tarım Bilimleri Dergisi, 

10 (1): 67–71. 

Köksal, Ö., Cevher, C., 2015. Buğday Tarımında Sertifikalı Tohum Tercihini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir 

AraĢtırma, Tarım Ekonomisi AraĢtırmaları Dergisi. 1 (1): 29–39. 

Miran B., 2003. Temel Ġstatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, Ġzmir. ISBN: 975–93088–0–0. 189–209. 

Nardalı, S., 2009. Etik Pazarlama AnlayıĢı Çerçevesinde Organik Tarım Ürünleri Pazarlaması, Celal Bayar 

Üniversitesi Sosyal  Bilimleri Enstitüsü, ĠĢletme Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi. 1. 65 s.  

Özer, G., 2008, Organik Tarım Ürünlerinin Talep Açısından Ġrdelenmesi: Çanakkale Örneği, ÇOMU Fen 

Bilimleri   Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 1–2.  

Özer, O.O., Özden, A., 2013. Ege Bölgesi YaĢ Meyve ve Sebze Ġhracatçılarının Bireysel Farklılıklarının 

Ġncelenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi. 19 (1):71–79.  

Pezikoğlu, F., 2004. Organik ( Ekolojik, Biyolojik) tarımda arz, talep ve pazarlama, Atatürk Bahçe Kültürleri 

Merkez AraĢtırma Enstitüsü, Yalova.   

Semiz, D., 2008. NiĢ Pazarlama Stratejisi ve Organik ürünler Pazarında Bir AraĢtırma. Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler ĠĢletme Ana Bilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Yüksek Lisans 

Tezi. 81 s. 

Sertbarut, P., 2010. Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon ve Bankacılık Sektöründe 

Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 24 s.  

Van  de  Geer,  J. P.,  1987.  Algebra  and  geometry  of  overals.  Research  Report, University of Leiden, RR–

87–13, 50.  

Van  Der  Burg,  E.,  De  Leeuw,  J.,  Verdegaal,  R.,  1984.  Non–linear  canonical correlation  with  M  sets  of  

variables.  Department  of  Data  Theory,  Research Report, University Of Leiden, RR–84–12. 31 p. 

 



  

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)                        

2015: 3 (1): 123–132 
 

  

123 

Gökçeada’nın (Çanakkale) Çalılı Meralarında Farklı Islah 

Uygulamalarının Toprak Erozyonuna Etkisi 

  
Mehmet Parlak

1*
    Fırat Alatürk

2
    Altıngül Özaslan Parlak

2
    Ahmet Gökkuş

2
 

 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lâpseki Meslek Yüksekokulu, Lâpseki/Çanakkale.   
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 17100/Çanakkale. 
*Sorumlu yazar: mehmetparlak06@hotmail.com 

 

 

                GeliĢ Tarihi: 26.05.2015                                    Kabul Tarihi: 08.09.2015 

 

Öz 

Gökçeada meralarında baskın tür olan abdestbozan çalısıyla mücadele etmek amacıyla 14 farklı ıslah 

parseli (yakılan + tohumlanan + otlatılan, yakılan + tohumlanan + korunan, yakılan + tohumlanmayan + 

otlatılan, yakılan + tohumlanmayan + korunan, biçilen + tohumlanan + otlatılan, biçilen + tohumlanan + 

korunan, biçilen + tohumlanmayan + otlatılan, biçilen + tohumlanmayan + korunan, sökülen + tohumlanan + 

otlatılan, sökülen + tohumlanan + korunan, sökülen + tohumlanmayan + otlatılan, sökülen + tohumlanmayan + 

korunan, doğal + korunan (kontrol), doğal + otlatılan) kurulmuĢtur. Her parselde yapılan ıslah iĢlemlerinin 

erozyona etkisini belirlemek amacıyla dörder adet yapay yağmurlama yapılmıĢtır. Her yapay yağmurlamada 

yüzey akıĢ baĢlama süresi, yüzey akıĢ, maksimum yüzey akıĢ, yüzey akıĢ yüzdesi, sediment konsantrasyonu, 

sediment piki ve toplam toprak kaybı ölçülmüĢtür. Yüzey akıĢ baĢlama süresi bakımından parseller arasında 

istatistik olarak önemli farklılıklar çıkmıĢtır. Yakılan + tohumlanmayan + otlatılan parselde yüzey akıĢ ve yüzey 

akıĢ katsayısı doğal+korunan parseline göre sırasıyla 17 kat ve 30 kat daha fazla saptanmıĢtır. Maksimum yüzey 

akıĢ yanan + tohumlanmayan + otlatılan parselde 4,32 ml sn
-1

 iken, doğal+korunan parselde 0,30  ml sn
-1

; 

sediment piki ise biçilen + tohumlanan  +korunan parselde 14,72 g l
-1

 iken doğal+korunan parselde 4,27 g l
-1

 

olarak ölçülmüĢtür. Sediment konsantrasyonu sökülen + tohumlanan + otlatılan parselde 10,82 g l
-1

 iken doğal +  

korunan parselde 1,31 g l
-1

 olarak belirlenmiĢtir. Toplam toprak kaybı doğal + korunan parsele göre biçilen + 

tohumlanan + otlatılan parselde 57 kat daha fazla bulunmuĢtur. Mera ıslah iĢlemleri sonrasında alınan toprak 

örneklerinde agregat stabilitesi ve hacim ağırlığı analizleri yapılmıĢtır. Uygulamalar arasında agregat 

stabilitesinde fark olmazken hacim ağırlığı değerleri farklılık göstermiĢtir. Merada hakim olan türleri yok 

ederken, istenilen türleri geliĢtirme çalıĢmalarında mutlaka toprağı koruyucu önlemler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Erozyon, Yüzey akıĢ,  Mera ıslahı, Yapay yağıĢ, Sarcopoterium  spinosum  L. 

 

Abstract 

Effect of Different Improvement Applications to Soil Erosion in Shrubby 

Rangelands of Gökçeada (Canakkale) 
In Gökceada, a total of 14 different improvement parcels (burned + reseeded + grazed, burned + 

reseeded + ungrazed, burned + unseeded + grazed, burned + unseeded + ungrazed, clipped + reseeded + grazed, 

clipped + reseeded + ungrazed, clipped + unseeded + grazed, clipped + unseeded + ungrazed, grubbed + 

reseeded + grazed, grubbed + reseeded + ungrazed, grubbed + unseeded + grazed, grubbed + unseeded + 

ungrazed, natural + ungrazed (control), natural + grazed) were used to aim to control the dominated species of 

prickly burnet shrub found in the rangelands. Each of four rainfall simulations was out in order to determine the 

effect of applied improvement process in each plot on soil erosion. Time to runoff start, runoff, maximum runoff, 

runoff coefficient, sediment concentration, peak of sediment, and total soil loss parameters were measured for 

each simulation. There were statistically significant differences within the plots in terms of time to runoff start. 

Runoff and runoff coefficient were determined to 17 and 30 times more in burned + unseeded+ grazed plot as 

compared to natural+ungrazed plot. Maximum runoff was measured as 4.32 ml sec
-1

 in burned + unseeded + 

grazed plot and 0.30  ml sec
-1

 in natural + ungrazed plot while the sediment peak in clipped + reseeded + 

ungrazed plot has been measured as 14.72 g l
-1

 but it was found as 4.27 g l
-1

 in natural+ungrazed plot. Sediment 

concentrations of grubbed+reseeded+grazed plot have been identified as 10.82 g l-1 while in natural+ungrazed 

plot it was noted as 1.31 g l
-1

. Total soil loss has been found 57 times more in clipped +  reseeded + grazed plot 

as compared to natural + ungrazed plot. Aggregate stability and bulk density analyses of the taken soil samples 

were done after rangeland improvement process. There were no significant differences in aggregate stabilities 

but some differences were detected in the values of bulk density among applications. Soil conservation measures 

should certainly be taken during the development works of enviable species while wiping out the dominated 

species in rangeland. 

Keywords: Erosion, Runoff, Rangeland improvement, Simulated rainfall, Sarcopoterium spinosum L. 
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Giriş 
Maki, ülkemizde Akdeniz flora bölgesinin hemen her yerinde rastlanan sklerofil bitki 

topluluğudur. Garigler maki formasyonunun ortadan kalktığı alanlarda bodurlaĢmıĢ kamefitik bitki 

topluluklardır. Makilere göre daha ekstrem Ģartlarda geliĢmelerini sürdürürler (Kaya ve Aladağ, 2009). 

Akdeniz‟in kurak ve yarı kurak alanlarında mera bozulmasında indikatör bitki olan abdestbozan 

(Sarcopoterium spinosum L.); istenilmeyen, kısa boylu, yapraksız dikenlere sahip olan bir bitkidir 

(Mohammad ve Alseekh, 2013). Çanakkale ve ilçelerinde çalılar otlatmanın yanında toprak ve su 

koruma, toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileĢtirme, genetik kaynakların korunması, 

yakacak, piknik alanları, boyama materyali olarakta değerlendirilmektedir (Özaslan Parlak, 2011). 

Abdestbozan sığ ve fosforca fakir topraklarda, iĢlenip terk edilmiĢ alanlarda, çıplak kireçtaĢı ana kaya 

üzerinde geliĢir (GökkuĢ ve ark., 2013). Abdestbozanın tohum üretimi hızlı olup kendini kısa sürede 

yeniler. Gökçeada‟nın yüz ölçümünün 1/3‟ ünü abdestbozan çalısı kaplamaktadır (Cengiz ve ark., 

2013). 

Çanakkale‟nin toplam çayır mera alanı 221.536 dekar olup, bunun %15‟i Gökçeada‟da 

bulunmaktadır. Çanakkale‟de bozuk orman olarak nitelenen çalılı alan miktarı 1.602.735 da olup 

bunun 30.320 da Gökçeada‟dadır (GökkuĢ ve ark., 2011). Meraların ıslah edilmesinde yakma, 

mekanik ve kimyasal mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. Tromble (1980), mekanik iĢlem 

uygulanan ABD‟nin güney batısındaki meralarda infiltrasyonu ve yüzey akıĢını ölçmüĢtür. Larrea 

tridentata bitkisinin hakim olduğu kontrol parsellerinde sökme ve tohumlama uygulamalarına göre 

daha çok infiltrasyon oranı ve daha az erozyon görülmüĢtür. Ġç ve ark. (2015), Minöz Çayı havzasında 

farklı mera ıslah metodlarının (kontrolsüz otlatma, kontrollü otlatma, gübreleme, tohumlama, toprak 

iĢleme, tohumlama + gübreleme) toprak ve su kayıplarına etkisini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar en 

az sediment kaybını tohumlama (10,2 kg ha
-1

), en fazla sediment kaybını kontrollü otlatma (18,6 kg 

ha
-1

), en az su kaybını gübreleme (20,5 mm), en fazla su kaybını ise tohumlama + gübreleme (70,6 

mm) uygulamasında saptamıĢlardır. Oğuz (2012) ise; 4 farklı ıslah metodu uygulanan merada [ a) 

otlatılan b) korunan c) gübrelenen + korunan d) gübrelenen + tohumlanan + korunan] toprak ve su 

kayıpları bakımından fark olmadığını bildirmiĢtir. 

Agregat stabilitesi toprağın durumunu ve fonksiyonunu bir çok bakımdan (toprak hidrolojisi, 

toprak ekolojisi, bitki besin maddesi durumu ve fauna aktivitesi dahil) etkileyen toprak strüktürünün 

önemli bir özelliğidir. Agregat stabilitesi toprağın erozyona direncini de etkiler (Le Bissonnais ve ark., 

2007; Parlak ve ark., 2014). Toprak agregasyon süreci ile vejetatif örtü, kök geliĢimi, ölü kök kütlesi, 

mantar aktivitesi, organik madde kapsamı, mikrobiyal biyokütleyle iliĢkili bir çok çalıĢma mevcuttur 

(Stavi ve ark., 2010). Hacim ağırlığı hem toprak strüktürü hem de toprak geriliminde bir indikatör 

olarak toprak kalitesinin izlenmesinde kullanılmaktadır. 

Bu araĢtırmanın amacı, abdestbozanın hakim olduğu Gökçeada‟nın (Çanakkale) çalılı 

meralarında yapılan ıslah iĢlemlerinin yüzey akıĢ ve toprak kaybı ile fiziksel toprak özelliklerinden 

agregat stabilitesi ve hacim ağırlığına etkisini belirlemektir. 

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma alanı 

Çanakkale‟nin bir ilçesi olan Gökçeada, Ege Denizi‟nin kuzeyinde Gelibolu Yarımada‟sının 

yaklaĢık 20 km batısında bulunan 282,6 km
2
 alana sahip Türkiye‟ nin en büyük adasıdır. 40° 14' ile 

40° 05' Kuzey enlemleri, 25° 39' ile 26° 00' Doğu boylamları arasında yer alır. Yüksek ve engebeli bir 

topoğrafyaya sahip adanın yüksek alanları genel olarak volkanik alanlardan oluĢur (Yurtseven ve ark., 

2012). Adadaki toprakların %66‟lık kısmını kahverengi orman toprakları (Ġnseptisol) ve %16,50‟lik 

kısmını ise kireçsiz kahverengi orman toprakları (Alfisol) oluĢturmaktadır (Anonim, 1999). ÇalıĢma 

Gökçeada‟nın kuzeydoğusunda, Yıldız koyunda yer alan %15–18 eğimli bodur çalılı merada 

yürütülmüĢtür (ġekil 1.). Ada yaygın olarak sedimenter ve volkanik formasyonlardan oluĢurken, 

Yıldız Koyu, kumtaĢı Ģeyl ardalanmasından oluĢan Mezardere formasyonundan meydana gelir 

(Kesgin ve Varol, 2003). 
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ġekil 1. Deneme alanının harita üzerindeki konumu. 

 

Gökçeada, Akdeniz ikliminin etkisi altında kalmakla birlikte gösterdiği iklim özelliklerine 

göre “Marmara GeçiĢ Ġklimi”ne dahil edilebilir. Thorntwaite iklim sınıflamasına göre Gökçeada yarı 

nemli, yazın çok kuvvetli su noksanlığı olmakla birlikte deniz tesirine yakın iklim tipine girer (C2, B‟2, 

s2, b‟4). Sıcaklık etkinliği yaz konsantrasyonu için kabul edilen sınıflandırmaya göre Gökçeada 

dördüncü mesotermal sınıfındadır (TürkeĢ ve Acar Deniz, 2011). Gökçeada‟nın (1982–2012) aylık 

ortalama sıcaklığı 15,3°C; yıllık ortalama toplam yağıĢ miktarı 722,1 mm; aylık ortalama nispi nemi 

ise %68,9 dur (DMĠ, 2013). 
 

Mera ıslah işlemleri 

Meranın %93‟ünü kaplamıĢ olan abdestbozan bitkisiyle mücadele etmek için yakma, biçme ve 

sökme iĢlemleri yapılmıĢ ve kontrol olarak doğal mera bırakılmıĢtır. Yakma kontrollü olarak 

yapılmıĢtır. Biçme çalı biçme makinesi ile toprak yüzeyinde 10–15 cm anız kalacak Ģekilde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Sökme çizelle toprak 20 cm derinlikte iĢlenerek aptesbozan kökleri sökülmeye 

çalıĢılmıĢtır (ġekil 2.). Yapılan ıslah iĢlemlerinden sonra her bir parselin yarısında tohumlama 

yapılmıĢ, diğer yarısında ise tohumlama yapılmamıĢtır. Tohumlamada yonca (Medicago sativa), 

korunga (Onobrychis viciifolia), çayır düğmesi (Poterium sangiosorba), çok yıllık çim (Lolium 

perenne), otlak ayrığı (Agropyron cristatum) ve domuz ayrığı (Dactylis glomerata) kullanılmıĢtır. 

Tohumlama iĢlemi 2010 ve 2011 yıllarında tekrarlanmıĢtır. Daha sonra merada 1 yıl süreyle otlatma 

yapılmamıĢ ve bitkilerin kuvvetli kök oluĢturmaları sağlanmıĢtır. Merada otlatma uygulaması 2012 ve 

2013 yıllarında yapılmıĢtır. Otlatmalar her ıslah alanının tohumlanan ve tohumlanmayan alanları kendi 

içlerinde ikiĢer kısma ayrılarak birinci kısımlarda otlatma yapılırken ikinci kısımlarda otlatma 

yapılmamıĢtır (ġekil 3.). Otlatma için her parsele 5 koyun yerleĢtirilmiĢtir. Abdestbozanlarla mücadele 

edilen parsellerde ortalama 0,646 koyun ha
-1

 olan otlatma kapasitesi, doğal mera için 0,481 koyun ha
-1

 

olarak hesaplanmıĢtır (Altın ve ark., 2005). 

 

 

 

 

 

Kaleköy 

Yıldız koyu 

Gökçeada 
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ġekil 2. Merada yapılan ıslah ĠĢlemleri (A:Yakma; B: Biçme; C: Sökme; D: Doğal). 

ġekil 3. Denemenin uygulama planı. 

 

Yapay yağmurlama uygulamaları 

Yapay yağmurlama; özellikle yağıĢın yersel ve zamansal olarak değiĢtiği alanlarda doğal 

yağıĢla yapılan araĢtırmalara göre daha hızlı, daha etkili, daha kontrollü ve daha uygulanabilir olması 

nedeniyle seçilmiĢtir (Meyer, 1994). Yapay yağmurlama uygulamaları koyunlar merada otlarken    

28–30 Ekim 2013‟te yapılmıĢtır. Her ıslah parselinde 4 yapay yağmurlama olmak üzere toplamda 

4x14= 56 yapay yağmurlama yapılmıĢtır. Mini yapay yağmurlayıcı toprak erozyon çalıĢmaları için 

tasarlanmıĢ ve standardize edilmiĢtir (Kamphorst, 1987). Mini yapay yağmurlayıcının yüzey akıĢ 

parseli 0,0625 m
2
 alan kaplamakta ve yüzey akıĢın dıĢarıya gitmesini önlemek için metal çerçeveyle 

çevrelenmiĢtir. Yağmur damlaları toprak yüzeyine 0,4 m yükseklikten düĢmektedir (ġekil 4.). YağıĢ 

intensitesi 1,2 mm dak
-1

 ve kinetik enerjisi 0,78 J m
-2 

mm
-1 

dir (Kamphorst, 1987; Romero ve ark., 

2007; Iserloh ve ark., 2013; Parlak ve ark., 2015). AraĢtırmada kullanılan yağıĢ intensitesi 

Gökçeada‟nın 5 yıllık yağıĢ periyoduna karĢılık gelmektedir. Yüzey akıĢ ve sediment örnekleri her 60 

saniyede bir toplanmıĢtır. Yağmurlama iĢlemine 6 dakika sonunda son verilmiĢtir. Yapay yağmurlama 

sırasında yüzey akıĢ örnekleri plastik kovalarda toplanmıĢtır. Bu örnekler daha sonra sediment 

konsantrasyonunu belirlemek için 105
○
C‟de kurutulmuĢtur. Her parselde yüzey akıĢın baĢlaması için 

gerekli zaman, yüzey akıĢ, maksimum yüzey akıĢ, yüzey akıĢ katsayısı, sediment konsantrasyonu, 

maksimum sediment konsantrasyonu ve toplam toprak kaybı belirlenmiĢtir (Cerda ve ark., 2009; 
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Parlak, 2015). 0–20 cm derinlikten alınan toprak örneklerindeki nem gravimetrik yöntemle %7,9±1,1 

(ortalama±standart sapma) olarak belirlenmiĢtir. 

  

 
               ġekil 4. AraĢtırmada kullanılan yapay yağmurlayıcı.  

 

Bitki ile kaplı alan:  Bu özellik meranın erozyona karĢı duyarlılığı ve durumu hakkında bilgi 

vermektedir. Lup yöntemi ile yapılan bitki örtüsü ölçümünde bitkiye rastlanan ölçüm noktaları toplam 

ölçüm noktalarına oranlanmak suretiyle bitki ile kaplı alan (örtüĢ derecesi) hesaplanmıĢtır (Altın ve 

ark., 2005). 

ÖrtüĢ derecesi= (Bitkiye rastlanan ölçüm noktası/Toplam ölçüm noktası)x100. 

 

Toprak örneklerinin alınması 

Deneme alanında ıslah iĢlemleri yapmadan önce 0–20 cm derinlikteki üç noktadan bozulmuĢ 

toprak örneği alınmıĢ ve bu örnekler karıĢtırılarak tek örnek haline getirilmiĢtir. Islah iĢlemleri 

sonrasında ise agregat stabilitesi ve hacim ağırlığını saptamak için 2 Kasım 2013 tarihinde her 

parselden 4 tane bozulmuĢ (0–20 cm derinlik) ve 4 tane de bozulmamıĢ toprak örneği (0–5 cm 

derinlik) alınmıĢtır (14 parsel x 4 =56 bozulmuĢ ve 56 tane de bozulmamıĢ toprak örneği). 

 

Toprak analizleri 

Toprak bünyesi Bouyoucos hidrometre (Gee ve Bauder, 1986) metoduna göre; hacim ağırlığı 

hacmi bilinen bozulmamıĢ örnek alma kabıyla Blake ve Hartge (1986) metoduna göre; toprak 

reaksiyonu (pH) ve elektriksel iletkenlik (EC) 1:2,5 toprak:su karıĢımında (McLean, 1982; Rhoades, 

1982); kireç Scheibler kalsimetresi kullanılarak volumetrik olarak Nelson (1982); toprak organik 

maddesi Smith–Weldon metoduna (Nelson ve  Sommers, 1982) göre saptanmıĢtır. Agregat stabilitesi  

mikro agregatlarda (<0,25 mm) Yoder tipi ıslak eleme aletinde (Kemper ve Rosenau, 1986) 

yapılmıĢtır. 

 

İstatistik analiz 

Yapay yağmurlama uygulamalarından elde edilen veriler (yüzey akıĢ baĢlangıç zamanı, yüzey 

akıĢ, maksimum yüzey akıĢ, yüzey akıĢ katsayısı, sediment konsantrasyonu, sediment piki ve toplam 

toprak kaybı) ıslah parsellerine gore gruplandırılmıĢtır. Aynı zamanda her ıslah parseline göre 

bitkilerin toprağı kaplama oranları, agregat stabilitesi ve hacim ağırlığı değerleri de gruplara 

ayrılmıĢtır. Verilerde varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ ve ortalamalar arasındaki fark Duncan 

testine (p<0,05) göre gruplandırılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde 

Minitab 16 istatistik paket programı kullanılmıĢtır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

AraĢtırma alanı toprakları kumlu tın bünyeli, pH‟ı 7,85, EC= 0,59 dS m
-1

, CaCO3 = %4,72, 

organik madde %3,08 olarak bulunmuĢtur. Yapay yağmurlama sonucunda parsellerin yüzey akıĢına 

geçme süreleri bakımından aralarında istatistik olarak önemli farklılık belirlenmiĢtir. Doğal + korunan 
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parselde yüzey akıĢ baĢlama süresi 392,50 sn, doğal + otlatılan parselde ise 327,50 sn bulunmuĢtur. 

Buna karĢılık diğer parsellerde ise yüzey akıĢı daha kısa sürede (23,50–84,30 sn arasında) baĢlamıĢ, 

ancak bunların aralarındaki fark önemli bulunmamıĢtır (Çizelge 1.). 

Parsellerin yüzey akıĢ miktarları arasında da önemli farklılıklar ortaya çıkmıĢtır            

(Çizelge 1.). Yüzey akıĢı doğal + korunan mera parselinde en az (0,22 ml sn
-1

) olurken, yakılan + 

tohumlanmayan + otlatılan parselde en yüksek (3,89 ml sn
-1

) olmuĢtur. Diğer parsellerdeki yüzey akıĢ 

değerleri 0,30 ile 3,75 ml sn
-1

 arasında değiĢmiĢtir. Vejetatif örtü bozulmamıĢ alanlarda yüzey 

pürüzlülüğünü daha çok artırır ve böylece yüzey akıĢ hızını azaltır (Bradford ve Wood, 1989). Doğal + 

korunan mera parselinin maksimum yüzey akıĢ miktarı (0,30 ml sn
-1

) en az olurken, biçilen + 

tohumlanan + otlatılan parsellerin maksimum yüzey akıĢ miktarı (4,46 ml sn
-1

) en yüksek olmuĢtur 

(Çizelge 1.). AraĢtırmada yüzey akıĢı katsayıları da hesaplanmıĢtır. Merada yüzey akıĢ katsayıları 

uygulamalara göre önemli ölçüde değiĢmiĢtir (Çizelge 1.). Hiçbir ıslah iĢleminin uygulanmadığı doğal 

+ korunan merada yüzey akıĢ katsayısı en az (%0,83) olmuĢtur. ÇeĢitli ıslah yöntemlerinin 

uygulandığı parsellerin yüzey akıĢ katsayıları (%8,69–25,58) doğal+korunan meradan önemli ölçüde 

daha yüksek bulunmuĢtur (p= 0,000) (Çizelge 1.). 

 
Çizelge 1. Farklı ıslah yöntemleri uygulanan merada yüzey akıĢ baĢlama süreleri, yüzey akıĢ, maksimum 

yüzey akıĢ miktarları ve yüzey akıĢ katsayılarına ait ortalama±standart sapma ve P değerleri
*
 

 

Islah metodu 
Yüzey akış başlama 

süresi (sn) 

Yüzey akış 

(ml  sn-1) 

Maksimum 

yüzey akış 

(ml sn-1) 

Yüzey akış 

katsayısı (%) 

Y+T+O 27,30±5,40 b 2,83±0,94 a 3,22±0,88 ab 18,09±4,91 abc 

Y+T+K 84,30±13,10 b 2,18±0,84 a 2,02±0,69 bc 8,69±2,84 cd 

Y+TM+O 27,00±5,80 b 3,89±0,71 a 4,32±0,71 a 25,58±4,35 a 

Y+TM+K 68,00±15,30 b 2,18±0,88 a 2,45±0,86 ab 13,35±3,47 abc 

B+T+O 28,30±3,50 b 3,75±0,90 a 4,46±0,98 a 23,92±5,73 ab 

B+T+K 24,00±3,40 b 3,22±0,59 a 3,63±0,65 ab 20,53±3,79 abc 

B+TM+O 23,50±7,11 b 3,45±0,74 a 3,98±0,87 ab 21,99±6,56 ab 

B+TM+K 32,50±12,20 b 3,41±1,05 a 3,94±1,28 ab 21,77±7,48 ab 

S+T+O 31,30±6,30 b 3,51±0,48 a 4,18±0,52 a 22,41±3,05 ab 

S+T+K 32,30±9,00 b 3,68±0,77 a 4,35±0,90 a 23,47±4,94 ab 

S+TM+O 29,00±6,60 b 3,18±0,62 a 2,97±0,73 ab 20,32±3,96 ab 

S+TM+K 61,30±19,70 b 3,10±0,85 a 3,56±0,94 ab 12,59±4,42 bc 

D+K 392,50±158,50 a 0,22±0,14 b 0,30±0,16 c 0,83±0,37 d 

D+O 327,50±178,70 a 0,30±0,17 b 0,40±0,18 c 0,75±0,36 d 

P 0,030 0,000 0,000 0,000 

Y: Yakılan, B: Biçilen, S: Sökülen, T: Tohumlanan, TM: Tohumlanmayan, O: Otlatılan, K: Korunan, D: Doğal. *Aynı 

sütunda farklı küçük harflerle gösterilen uygulama ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (P<0,05). 
 

Xu ve ark. (2013), Çin‟deki dik eğimli arazilerde 3 toprak yüzeyi koĢuluna sahip arazilerde 

(varolan vejetasyon, vejetasyonun uzaklaĢtırılmıĢ hali ve henüz toprak iĢlenen alanda) yapay 

yağmurlama uygulaması yapmıĢlardır. AraĢtırmacılar vejetasyonun uzaklaĢtırılmasının ve toprak 

iĢlemenin yüzey akıĢı önemli ölçüde değiĢtirdiğini, toprak erozyonunu ise artırdığını belirtmiĢlerdir. 

Vejetasyonu uzaklaĢtırılan ve toprak iĢlemesi yapılan parsellerde toprak erozyonu vejetasyonla kaplı 

parseldekinden 3 kat ve 10,2 kat daha fazla bulunmuĢtur. GökkuĢ ve Müftüoğlu (2013), aynı çalıĢma 

alanında mera ıslahı sürecinde toprak özelliklerinin değiĢimini incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar; sökülen 

ve biçilen parsellere göre yakılan parsellerde pH‟ının arttığını, organik karbonun sökülen parsellerin 

tohumlanmayan kısmında azalırken kontrol parsellerinde arttığını belirtmiĢlerdir. Toprak organik 

karbonundaki artıĢ agregat oluĢumunu ilerletir, sıkıĢma riskini azaltır ve su tutma kapasitesini artırır 

(Blanco–Canqui ve ark., 2013). Organik materyaller agregatları oluĢturmak için toprak tanecikleri 

etrafındaki unsurları birbirine bağlar. Toprak agregat stabilitesinin iyileĢtirilmesi; sıçrama koparması, 

infiltrasyon ve yüzey akıĢı etkileyen kaymak tabakası ve kabuk oluĢumu gibi yüzeye yakın toprak 

sürecini etkileyebilir. Agregat koparması ve kabuk oluĢumu toprak porlarını tıkar, yüzey akıĢın 

artmasına neden olur. Organik karbon kapsamı yüksek olan topraklar hem agregat sarsmasına hem de 

kaymak tabakası oluĢumuna daha az duyarlıdır. Toprak yüzeyindeki bitkisel artıklarla etkileĢimde 

bulunan stabil agregatlar infiltrasyonu artırır, yüzey akıĢı azaltır. 

Mera parselleri arasında bitkilerin toprağı kaplama oranları arasındaki fark istatistik olarak 

önemli çıkmıĢtır (Çizelge 2.). Doğal+korunan merada bitkilerin toprağı kaplama oranı %93,00 iken, 
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biçilen + tohumlanan + otlatılan merada ise %64,66 olarak belirlenmiĢtir. Yapay yağmurlama ile 

taĢınan sediment konsantrasyonları belirlenmiĢtir. Mera ıslah uygulamalarına göre parsellerden taĢınan 

sediment konsantrasyonları arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmıĢtır (p=0,000). DeğiĢik Ģekillerde 

abdestbozan çalısı ile mücadele edilen ve toprakları kısmen eĢelenen uygulamalarda (yakma, biçme, 

sökme) mera parsellerinin ortalama taĢınan sediment konsantrasyonları (1,60–10,82 g lt
-1

), doğal + 

korunan ve doğal + otlatılan mera parselinde ise sediment konsantrasyonları sırasıyla 1,31 g lt
-1

 ve 1,53 

g lt
-1

 bulunmuĢtur (Çizelge 2.).  
 
Çizelge 2. Farklı ıslah yöntemleri uygulanan merada bitkilerin toprağı kaplama oranları, sediment 

özellikleri ve toplam toprak kayıplarına ait ortalama±standart sapma ve P değerleri
* 

Islah metodu 
Bitkilerin toprağı 

kaplama oranı (%) 

Sediment konsantrasyonu 

(g lt-1) 

Sediment piki 

(g lt-1) 

Toplam toprak kaybı 

(g m-2) 

Y+T+O 66,80±5,91 f  2,47±0,49 bc 6,20±1,15 b 28,36±4,38 bc 

Y+T+K 82,33±3,50 cd 1,60±0,58 c 4,40±1,29 b 17,79±3,66 bc 

Y+TM+O 68,33±4,51 f 1,63±0,38 c 4,95±1,65 b 30,92±5,63 bc 

Y+TM+K 90,67±5,50 ab 1,73±0,59 c 5,00±1,34 b 16,09±4,40 bc 

B+T+O 64,66±5,13 f 10,39±2,48 a 14,06±5,18 a 182,36±10,36 a 

B+T+K  89,00±4,00 abc 10,70±2,16 a 14,72±4,65 a 173,40±16,45 a 

B+TM+O 72,33±2,51 ef 4,29±0,96 bc 9,45±3,00 ab  66,64±10,30 bc 

B+TM+K 81,66±2,51 cd 2,64±1,01 bc 6,07±2,05 b 16,60±3,68 bc 

S+T+O 76,33±3,51 de 10,82±3,09 a 15,22±6,08 a  176,25±43,80 a 

S+T+K 78,66±6,11de 3,24±0,72 bc 6,02±1,60 b   59,80±12,38 bc 

S+TM+O 72,33±3,05 ef  6,89±1,88 ab   11,67±3,56 ab    103,24±26,50 ab 

S+TM+K  83,00±5,56 bcd 2,00±0,71 c 4,50±1,33 b 24,13±9,82 bc 

D+K 93,00±4,69 a 1,31±0,41 c 4,27±1,94 b 3,19±1,81 c 

D+O 81,33±4,16 cd 1,53±0,46 c 4,53±1,23 b 4,14±1,81 c 

P 0,000 0,000 0,005 0,000 

Y: Yakılan, B: Biçilen, S: Sökülen, T: Tohumlanan, TM: Tohumlanmayan, O: Otlatılan, K: Korunan,  D: Doğal. 

*Aynı sütunda farklı küçük harflerle gösterilen uygulama ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (P<0,05).  

 
Toplam toprak kaybı açısından ıslah parselleri arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmıĢtır 

(p=0,000). Doğal+korunan merada toplam toprak kaybı 3,19 g m
-2

 olurken, biçilen +tohumlanan + 

otlatılan parsellerde bu değer 182,36 g m
-2

 olarak belirlenmiĢtir. Biçilen + tohumlanmayan + korunan 

parsellerde toplam toprak kaybı 16,60 g m
-2

 saptanmıĢtır (Çizelge 2.). 

Sökme ve biçme iĢlemleri uygulanan parsellerde toprağın yüzey pürüzlülüğü değiĢmiĢtir. 

Biçme iĢlemi yapılan parsellere göre sökme iĢlemi yapılan parsellerde toprağın yüzey pürüzlüğü daha 

çoktur. Toprak yüzey pürüzlülüğü yüzey toprağının makro ve mikro strüktürünü karakterize eder. 

Bundan baĢka yüzey pürüzlülüğü yarayıĢlı suyun artırılmasında, yüzey akıĢın azaltılmasında, toprak 

koparılmasının en az olmasında çok önemli bir rol oynar (Moreno ve ark., 2011). Yaptığımız 

araĢtırmada toprağın yüzey pürüzlülüğü belirlenmemiĢtir. 

Yapay yağmurlama ile ölçülen sediment pikleri arasındaki farklılıklar istatistikî olarak önemli 

bulunmuĢtur (Çizelge 2.). Nitekim hiçbir uygulamanın yapılmadığı doğal + korunan merada sediment 

piki 4,27 g lt
-1

 olarak ölçülürken, sökülen+tohumlanan+otlatılan parseldeki sediment piki 15,22 g lt
-1

 

olarak ölçülmüĢtür. Bitkilerin toprağı kaplama oranlarındaki fark sediment konsantrasyonunun ve 

toplam toprak kayıplarının istatistik olarak farklı çıkmasına neden olmuĢ olabilir. Nunes ve ark., 

(2011)‟a göre, doğal Akdeniz koĢullarında yapılan çalıĢmalar vejetatif örtünün %30‟un altına 

düĢtüğünde toprak erozyonu ve yüzey akıĢın belirgin ölçüde arttığını göstermiĢtir. Aynı araĢtırmacılar 

%40 vejetatif örtünün kritik bir değer olduğunu, vejetatif örtünün % 40‟tan aĢağı düĢtüğünde eğimli 

alanlarda hızlandırılmıĢ erozyonun baskın hale geldiğini belirtmiĢlerdir. Vejetatif örtü %40‟tan daha 

çoksa toprakta koruyucu bir faktördür. Ancak yaptığımız araĢtırmada vejetatif örtünün artmasıyla 

toprak kaybı azalmamıĢtır. Bunun nedeni abiyotik toprak parametrelerinin vejetatif örtüye göre yüzey 

akıĢtaki değiĢimi daha iyi açıklamasıdır (Martin ve ark., 2010). 

Özaslan Parlak ve ark. (2015), 3 farklı dönemde yakılmıĢ (son dönemde yakılmıĢ, önceden 

yakılmıĢ, yakılmamıĢ) meranın su erozyonu ve toprak özelliklerine etkisini araĢtırmıĢlardır. Yüzey 

akıĢ derinliği yakılmamıĢ meraya göre önceden yakılmıĢ ve son dönemde yakılmıĢ merada 2,8 er kat 

daha fazla bulunmuĢtur. Önceden yakılmıĢ ve yakılmamıĢ meraya göre son dönemde yakılmıĢ merada 

sediment kaybı sırasıyla 4,5 kat ve 3,8 kat daha fazla saptanmıĢtır. Toprak sıcaklığı hariç diğer toprak 

özellikleri (hacim ağırlığı, penetrasyon direnci, agregat stabilitesi, toprak nemi, organik karbon ve 
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toplam azot) bakımından meralar arasında istatistik olarak fark bulunamamıĢtır. Yaptığımız 

araĢtırmada; yakılan meradaki toprak kaybının biçilen ve sökülen meralara göre genellikle az 

olmasının nedeni yakılan meradaki erozyonun zamanla azalmasıdır. Bu durum, Özaslan Parlak ve ark., 

(2015) tarafından da belirtilmiĢtir. Denemede elde edilen bulgulara göre doğal+korunan (kontrol) 

parseline göre otlatma hem yüzey akıĢını hem de taĢınan toprak miktarını artırmıĢtır. Otlatmanın 

yoğunluğuna bağlı olarak toprakların sıkıĢması, yağıĢ sularının toprağa giriĢini azaltarak yüzey akıĢını, 

bu da taĢınan toprak miktarını artırmaktadır. Haan ve ark. (2006), otlatma ile yüzey akıĢına bağlı 

olarak toprak kayıplarının arttığını ifade etmiĢlerdir. Daniel ve ark. (2006) da, otlatmanın yüzey akıĢı, 

sediment konsantrasyonu ve besin elementi kayıplarını yükselttiğini kaydetmiĢlerdir. 

Mera ıslah parsellerinde agregat stabilitesi bakımından istatistik olarak önemli fark 

bulunamamıĢtır (Çizelge 3.). Mikro agregatlar göreceli olarak durağandır ve kolaylıkla parçalanmaz 

(Oades, 1984). Yaptığımız araĢtırmada uygulamalara göre, merada var olan vejetasyon toprak 

yüzeyinin yağmur damlasının vuruĢ etkisine maruz kalmasını önlemiĢtir. Bitki kökleriyle toprak 

partiküllerinin ve agregatların bağlanma mekanizması ve kök salgılarının üretimi toprak agregatlarının 

stabil olmalarında önemli mekanizmalar olmasına karĢın, bu araĢtırmada kök özellikleri 

incelenmemiĢtir. 

 

Çizelge 3. Farklı ıslah metodları uygulanan meradaki toprakların agregat stabilitesi ve hacim ağırlığına 

ait ortalama±standart sapma ve P değerleri
*
  

Islah metodu                  Agregat stabilitesi (%)           Hacim ağırlığı (g cm-3) 

Y+T+O                           54,13±15,46                 1,54±0,05 ab 

Y+T+K                           41,81±12,21                 1,42±0,11 bcd 

Y+TM+O                           48,88±16,99                 1,53±0,03 ab 

Y+TM+K                           47,63±12,20                 1,44±0,07 bcd 

B+T+O                           44,00±2,84                 1,43±0,03 bcd 

B+T+K                           53,80±5,73                 1,45±0,15 abcd 

B+TM+O                           50,88±15,10                 1,52±0,10 abc 

B+TM+K                           64,44±12,31                 1,51±0,06 abcd 

S+T+O                           47,50±16,15                 1,40±0,09 bcd 

S+T+K                           39,63±8,14                 1,36±0,11 d 

S+TM+O                           57,63±10,62                 1,47±0,12 abcd 

S+TM+K                           73,94±20,12                 1,37±0,09 cd 

D+K                           65,81±9,33                 1,55±0,05 ab 

D+O                           47,75±8,22                 1,60±0,09 a 

P                               0,189                        0,012 

Y: Yakılan, B: Biçilen, S: Sökülen, T: Tohumlanan, TM: Tohumlanmayan, O: Otlatılan, K: Korunan, D: Doğal. *Aynı 

sütunda farklı küçük harflerle gösterilen uygulama ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (P<0,05). 

 

Uygulamalar arasında hacim ağırlığı bakımından istatistik olarak önemli fark görülmüĢtür 

(Çizelge 3.). En düĢük hacim ağırlığı 1,36 g cm
-3

 (sökülen + tohumlanan + korunan parsel), en yüksek 

hacim ağırlığı ise 1,60 g cm
-3

 (doğal+ otlatılan parselde) bulunmuĢtur. Genel olarak otlatılan 

parsellerin hacim ağırlıkları korunan parsellerinkinden daha yüksek çıkmıĢtır.  Denemenin sonunda 

otlatılan parsellerde yürüme patikaları oluĢmuĢtur. Yakılan parsel hariç diğer parsellerde az da olsa 

toprak iĢlemesi yapılmıĢtır. Toprağın iĢlenmesi hacim ağırlığını etkilemiĢtir. AraĢtırmamızda 

bulduğumuz bu sonuç Mosaddeghi ve ark. (2009) ile Ji ve ark. (2013)‟nın yaptıkları araĢtırmadaki 

sonuçlarla uyum içerisindedir. Stavi ve ark. (2011), otlatmanın toprağın hidrolojisi ve fiziksel 

özelliklerini belirlemek için yaptıkları araĢtırmada toprak örneklerini 3 farklı derinlikten (0–5 cm,     

5–10 cm ve 5–15 cm) almıĢlardır. Aynı araĢtırmacılar toprak özelliklerinin (tarla kapasitesi, 

gravimetrik nem kapsamı, penetrasyon direnci, hacim ağırlığı, agregat stabilitesi) derinlikler arasında 

farklılık göstermediğini ve otlatmanın etkisinin artan derinlikle azaldığını belirtmiĢlerdir. Oğuz (2012),  

Sivas‟taki bozulan bir merada 4 farklı ıslah uygulamasının toprağın strüktür stabilitesini ve agregasyon 

indeksini değiĢtirmediğini, hacim ağırlığını ise istatistik olarak önemli ölçüde değiĢtirdiğini 

bildirmiĢtir. AraĢtırmamızdan bulduğumuz sonuçlar Oğuz (2012)‟un bulduklarıyla uyum içerisindedir. 

Yıldız ve ark. (2010), Türkiye‟nin batı Karadeniz bölgesinde kayın (Fagus orientalis Lipsky) 

gençleĢtirme alanlarında farklı saha hazırlama yöntemlerinin (mekanik hazırlama, sökme, kontrollü 

yangın, kontrol) toprak özelliklerine etkisini incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar 0–10 cm‟den aldıkları 

örneklerde hacim ağırlığının kontrol parselinde 1,20 g cm
-3

 iken sökülen ve yakılan parsellerde ise 

1,10 g cm
-3

 olduğunu saptamıĢlardır. AraĢtırmamızda sökülen + tohumlanmayan + korunan parseldeki 
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hacim ağırlığı (1,37 g cm
-3

) ve yakılan + tohumlanmayan + korunan parseldeki hacim ağırlığı (1,44 g 

cm
-3

) doğal + korunan parseldekinden (1,55 g cm
-3

) düĢük saptanmıĢtır. Sökülen + tohumlanmayan + 

korunan ile yakılan + tohumlanmayan + korunan parseldeki hacim ağırlığının düĢük çıkmasının 

nedeni toprak strüktürünün tahrip olmasıdır. 

 
Sonuç ve Öneriler 

Merada uygulanan ıslah yöntemlerine göre agregat stabilitesi değerlerinde değiĢim olmuĢtur. 

Ancak bu değiĢim istatistik olarak önemsiz bulunmuĢtur. AraĢtırmada toprakların hacim ağırlığı 

değerleri, ıslah uygulaması yapılan parsellerde doğal + korunan (kontrol) parsele göre düĢüĢ 

göstermiĢtir. Merada uygulanan ıslah iĢlemleri sırasında ve sonrasında toprağın özelliklerini 

iyileĢtirecek baĢta bitki örtüsünü oluĢturma ve güçlendirme olmak üzere her türlü iĢlem yapılmalıdır. 

Yakma ve mekanik olarak abdestbozan çalısı ile mücadele ve tohumlamayı içeren mera ıslahı 

uygulamalarının erozyon üzerine etkilerinin incelendiği araĢtırmada yüzey akıĢı ve yüzey akıĢ 

katsayısı en fazla yakılan + tohumlanmayan + otlatılan parselde (sırasıyla 3,89 ml sn
-1

 ve %25,58) 

ortaya çıkmıĢtır. Sediment konsantrasyonu ve toplam toprak kaybının en yüksek olduğu parsel ise 

biçilen + tohumlanan + otlatılan parsel olmuĢtur. Yüzey akıĢ, yüzey akıĢ katsayısı, sediment 

konsantrasyonu ve toplam toprak kaybının en az görüldüğü parsel ise doğal + korunan mera olmuĢtur. 

Sonuç olarak, bitki örtüsü ve toprağı değiĢik boyutlarda tahrip eden yakma ve mekanik mera ıslahı 

uygulamaları, özellikle eğimli meralarda ciddi toprak kayıplarına yol açmaktadır. Dolayısıyla böyle 

meralarda bu yöntemlerle yapılacak ıslah çalıĢmalarında mutlaka toprak ve bitki örtüsünü Ģeritler 

halinde iĢlemek gibi toprak korumalı ıslah yöntemleri ele alınmalıdır. 

 
Teşekkür: Bu makale, TÜBĠTAK (Proje no: 110O260) tarafından desteklenen projeden elde edilen verilerden 

hazırlandığı için, ilgili kuruma desteğinden dolayı teĢekkür ederiz.  
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Öz 

Bu çalıĢmada; ISO/IEC Kılavuz 65 dokümanı ve EN 45011: 1998 Ürün Belgelendirmesi Yapan 

Belgelendirme KuruluĢları Ġçin Genel ġartlar Standardı yerine, 2012 yılında yürürlüğe girmiĢ olan ve geçiĢ 

süreci henüz devam eden ISO 17065: 2012 Uygunluk Değerlendirmesi–Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi 

Yapan KuruluĢlar Ġçin ġartlar Standardı ve bu iki standard arasındaki temel farklılıklar ile bu farklılıkların ürün 

belgelendirme kuruluĢlarına etkileri değerlendirilmiĢtir. Ayrıca tarım ürünleri belgelendirmesi yapan kuruluĢlar 

açısından ISO 17065: 2012 standardına adaptasyon ve geçiĢ sürecini incelemek amacıyla Türk Akreditasyon 

Kurumu‟ndan tarımsal belgelendirme programları kapsamında akredite olan ürün belgelendirme kuruluĢları ile 

anket çalıĢması yapılmıĢtır. Anket sonuçlarına göre ürün belgelendirme kuruluĢlarından ankete katılanların 

organizasyonel yapıları, sektörel deneyimleri, personel durumları, denetçilerinin eğitim durumları ve mesleki 

tecrübeleri, akreditasyon süreleri, ISO 17065‟e geçiĢ hazırlıkları, eğitim ihtiyaçları ve karĢılaĢtıkları sorunlar 

analiz edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Belgelendirme, Akreditasyon, Standardizasyon, Tarımsal ürün. 

 
Abstract 

Sectorial Effects of Changes in the Accreditation Standards for Agricultural  

Product Certification Organizations 
                 In this study the effects of the new standard ISO/IEC 17065: 2012 Conformity Assessmen–

Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services which has replaced the ISO/IEC Guide 65: 

1996 General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems  and General Requirements for 

Bodies Operating Product Certification Systems on the Product Certificatin Organizations are evaluated. In 

addition; the survey studies were conducted to investigate the adaptation and transition period of ISO 17065: 

2012 on product certification organizations which were accreditted by Turkish Accreditation Body according to 

agricultural certification programmes. According to survey studies results; organizational structures, sectorial 

experience, personnel structures, professional experience, duration of accreditation, preparation of transition, 

training needs and the problems faced by these organizations replied to survey studies were analysed. 

Keywords: Certification, Accreditation, Standardization, Agricultural product. 

 
Giriş  

Belgelendirme, ürün, proses veya hizmetlerin standardlarda veya diğer normatif dokümanlarda 

belirtilen Ģartlara uygunluğun sağlandığına dair bir araçtır. ISO 17065: 2012 standardı kapsamında 

ürün, proses ve hizmetleri belgelendirme faaliyetlerinin nihai amacı “tüm ilgili taraflara; bir ürün, 

proses veya hizmetin belirtilen Ģartları yerine getirdiğine dair güvence sağlamak” olarak 

tanımlanmaktadır. Belgelendirmeden fayda sağlayan taraflar ise, belgelendirme kuruluĢlarının 

müĢterileri, ürünleri, prosesleri veya hizmetleri belgelendirilen kuruluĢların müĢterileri, resmi 

makamlar, sivil toplum kuruluĢları ve tüketiciler ile kamu kesimi mensupları olarak belirlenmiĢtir. 

“ISO 17065 standardı resmi makamlar, belgelendirme programı sahipleri ve diğerleri tarafından 

gerçekleĢtirilen akreditasyon, emsal değerlendirme ve yetkilendirme iĢlemleri için bir kriter doküman 

olarak kullanılabilmektedir”(ISO, 2012).  

Eylül 2012 tarihinde yayınlanan ISO 17065: 2012 standardı,   Uygunluk Değerlendirmesi–

Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan KuruluĢlar Ġçin ġartları tanımlamaktadır. Bu standard, 

aynı amaçla kullanılan ISO/IEC Kılavuz 65/EN 45011: 1998 Ürün Belgelendirmesi Yapan 

Belgelendirme KuruluĢları Ġçin Genel ġartlar Standardı yerine geçmiĢtir. IAF Uluslararası 

Akreditasyon Forum (International Accreditation Forum)‟un kararı çerçevesinde ISO 17065: 2012 

standardının uygulanması için 3 yıllık bir geçiĢ dönemi belirlenmiĢtir. Bu karar, ISO Guide 65 veya 

EN 45011 kapsamında faaliyetlerini yürüten ve belgelendirme hizmeti veren uygunluk değerlendirme 
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kuruluĢlarının yaklaĢık olarak Ağustos 2015 sonuna kadar geçiĢ çalıĢmalarını tamamlamasını 

gerektirmektedir. Bu kapsamda, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)  akreditasyon baĢvurusu 

yapmıĢ veya yapacak olan kuruluĢlar ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiĢ kuruluĢların,  TS EN 

ISO/IEC 17065: 2012 standardına geçiĢleri için kurallarını web sayfasında yayınlamıĢtır (Anonim, 

2014). 

ISO 17065: 2012  standard olarak hazırlanmıĢ bir dokümandır, kılavuz değildir ve sadece ürün 

belgelendirme faaliyetine odaklanmamakta, aynı zamanda proses ve hizmetlerin belgelendirilmesi için 

de Ģartları kapsamaktadır. ISO 17065 standardı kapsamında belgelendirmenin değeri; belirtilmiĢ olan 

Ģartların karĢılandığının, tarafsızlık ve yeterliliği olan üçüncü bir tarafça gösterilmesine duyulan güven 

ve inancın derecesi olarak belirtilmiĢtir (ISO, 2014). 

ISO 17065 standardının hazırlanmasından Uluslararası Standard Organizasyonu (ISO)‟nun 

Uygunluk Değerlendirmesine iliĢkin ISO  Komitesi (CASCO) sorumludur. Bu çalıĢma grubu ISO/IEC 

65–Ürün Belgelendirme Sistemleri için Genel ġartlar dokümanını revize ederek ISO 17065: 2012 

standardını hazırlamıĢtır. ÇalıĢma Grubu üyeleri özellikle kalite yönetimi ve endüstriyel ürünlere 

odaklanmıĢ olan akreditasyon ve belgelendirme kuruluĢları temsilcilerini kapsamaktadır. ISO 17065 

standardı kapsamına EN 45011 standardından daha detaylı olarak, tarafsızlık mekanizmasının iĢletimi, 

proses ve hizmetlere yönelik uygulamalara iliĢkin bilgiler, kalite yönetim sistemi, belgelendirme 

programlarına iliĢkin atıflar ile bazı ISO/PAS zorunlu dokümanlarının Ģartları da dahil edilmiĢtir 

(Priller, 2012). 

Standardın ikinci komite taslağı (CD2) ise Ağustos 2010 tarihinde yayınlanmıĢtır. Bu taslakta 

standarda yer alan değiĢikliklere ek olarak ayrıca ISO 17020, ISO 17021 ve ISO 17025 gibi diğer ilgili 

akreditasyon standardlarının kullanımı için de atıflar yapılmıĢtır.  

Akreditasyon kuruluĢları geçiĢ sürecinde belirli bir kapsamda akredite ettikleri belgelendirme 

kuruluĢlarının ISO 17065: 2012 standardına göre geçiĢ çalıĢmalarını kolaylıkla yürütmeleri için  

politikayı belirlemekten, söz konusu standard kapsamında kendi iç dokümanlarını ve akreditasyon 

kılavuzlarını hazırlamaktan veya mevcut olanları güncellemekten, akreditasyon faaliyetlerinde 

kullandıkları tetkikçi ve teknik uzmanların, karar alıcıların ve diğer ilgili personelinin ISO 17065: 

2012 kapsamında eğitimini sağlamaktan sorumludurlar.  

Pek çok akreditasyon kuruluĢu gibi TÜRKAK da 2013 yılının Eylül ayından itibaren ilgili 

kapsamda yeni akreditasyon baĢvurularını ISO 17065: 2012 standardına göre almaya baĢlamıĢtır. Aynı 

kapsamda mevcut akredite ürün belgelendirme kuruluĢlarının geçiĢleri için ise 1 Ocak 2014 tarihine 

kadar TS EN ISO/IEC 17065: 2012 standardına uygun olarak kalite sistemini kurmaları ve 

çalıĢtırmaları gerekliliği benimsenmiĢ,  bu tarihten sonra yapılacak tüm gözetim, kapsam geniĢletme 

veya akreditasyon yenileme denetimlerinin TS EN ISO/IEC 17065: 2012 standardına göre 

gerçekleĢtirileceği ve geçiĢlerin sağlanacağı ilan edilmiĢtir (Anonim, 2014). 

GeçiĢ için denetimler genellikle akredite ürün belgelendirme alanında faaliyet gösteren 

uygunluk değerlendirme kuruluĢlarının (ürün belgelendirme kuruluĢu) yıllık gözetim denetimleri 

kapsamında 2013 yılı baĢından itibaren gerçekleĢtirilmektedir. GeçiĢ süreci kapsamında TURKAK 

tarafından akredite edilen müĢterilerinden bir geçiĢ planı talep edilmiĢ ve ISO 17065: 2012 standardı 

kapsamında genele açık eğitimler düzenlenmiĢtir. GeçiĢ çalıĢmaları kapsamında düzenlenen bu 

eğitimlerde yeni standardın getirmiĢ olduğu farklılıklar ile uygulamaya yönelik yorumlara yer 

verilmiĢtir.  

 

Materyal ve Yöntem 

AraĢtırmanın ana materyalini TÜRKAK‟dan tarımsal belgelendirme programları kapsamında 

akredite olan ürün belgelendirme kuruluĢları oluĢturmaktadır. Türkiye‟de tarımsal ürünlerin 

belgelendirmesine iliĢkin olarak organik tarım, iyi tarım uygulamaları (ĠTU) veya GLOBALG.A.P 

belgelendirme programları bulunması nedeniyle, bu programların birine ve bir kaçına göre akredite 

olan belgelendirme kuruluĢları araĢtırma kapsamında incelenmiĢtir. Bu amaçla araĢtırmanın yapıldığı 

2013 yılı itibariyle, tarım ürünlerinin belgelendirmesi programlarına göre TÜRKAK‟dan akredite olan 

27 kuruluĢa hazırlanan anket formları elektronik ortamda e–posta yoluyla gönderilmiĢtir. Gönderilen 

anket formlarında bulunan sorulara cevap veren 21 belgelendirme kuruluĢu araĢtırma kapsamında 

incelenmiĢtir. 

Ankete katılan belgelendirme kuruluĢlarının belirlenen özellikler açısından aralarında fark 

olup olmadığı Mann–Whitney U ve Ki–kare testi yapılmak suretiyle belirlenmiĢtir. Sürekli ancak 
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normal dağılım göstermeyen veriler (personel sayısı, hizmet süresi vb.) Mann–Whitney U testine tabi 

tutularak,  kesikli veriler (karĢılaĢılan sorunlar vb.) ise Ki–kare testine tabi tutularak analiz edilmiĢtir. 

 

ISO 17065: 2012 ile EN 45011: 1998 standardları arasındaki temel farklılıklar 

ISO 17065:2012 standardı (Uygunluk Değerlendirmesi–Ürün, Proses ve Hizmet 

Belgelendirmesi Yapan KuruluĢlar Ġçin ġartlar), Eylül 2012 tarihinde yayınlanarak ISO Guide 65 

kılavuzu veya EN 45011: 1998 standardı (Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme KuruluĢları 

Ġçin Genel ġartlar) yerine geçmiĢtir. Uluslararası Akreditasyon Forum (International Akreditation 

Forum–IAF)‟ın kararı çerçevesinde bu yeni standardın uygulanması için 3 yıllık bir geçiĢ dönemi 

belirlenmiĢtir. Bu karar, ISO Guide 65 veya EN 45011 kapsamında faaliyetlerini yürüten uygunluk 

değerlendirme kuruluĢlarının en son Ağustos 2015 tarihine kadar geçiĢ çalıĢmalarını tamamlamasını 

gerektirmektedir. Bu kapsamda, TÜRKAK akreditasyon baĢvurusu yapmıĢ veya yapacak olan 

kuruluĢlar ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiĢ kuruluĢların, TS EN ISO/IEC 17065: 2012 

standardına geçiĢleri için kurallarını web sayfasında yayınlamıĢtır. ISO 17065 standardı ile EN 45011: 

1998‟in içeriği ana baĢlıklar ve maddeler halinde Çizelge 1.‟de verilmiĢtir. Bu çizelge incelendiğinde, 

EN 45011: 1998 15 maddeden oluĢmakta iken, ISO 17065 standardının 8 maddeden oluĢtuğu 

görülmektedir. Ancak her iki standardın alt maddeleri burada verilmemiĢtir.   

 

Çizelge 1. Standartların ana maddeleri 

EN 45011: 1998  ISO 17065: 2012 

1. Kapsam  

2. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar  

3. Tarifler  

4. Belgelendirme kuruluĢu  

5. Belgelendirme kuruluĢu personeli  

6. Belgelendirme kurallarındaki değiĢiklikler  

7. Ġtirazlar, Ģikâyetler ve uyuĢmazlıklar  

8. Belgelendirme için müracaat  

9. Değerlendirme için hazırlık 

10. Değerlendirme  

11. Değerlendirme raporu  

12. Belgelendirme hakkında karar 

13. Gözetim  

14. Uygunluk lisanslarının, belgelerinin ve markalarının      

kullanımı 

15. Tedarikçilere Ģikâyetler 

1. Kapsam  

2. Atıf yapılan standard ve/veya 

dokümanlar  

3. Terimler ve tarifler  

4. Genel Ģartlar  

5. Yapısal Ģartlar  

6. Kaynak Ģartları  

7. Proses Ģartları 

8. Yönetim sistemi Ģartları 

Kaynak: (ISO, 2014; ISO, 2001). 

 

ISO 17065: 2012 standardının EN 45011 standardından temel farklılıkları incelendiğinde, 

değiĢikliklerin odaklandığı konuların dört ana kategoride olduğu görülmektedir. Bunlar  sırasıyla 

yapısal Ģartlar, personel, değerlendirme ve yönetim sistemi olarak özetlenebilir.  

Yapısal Ģartlar değerlendirildiğinde; EN 45011 standardı bir ürünün (proses ve hizmeti de 

içeren) belgelendirilmesi için belgelendirme kuruluĢlarının üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini 

tutarlı ve güvenilir bir Ģekilde çalıĢtırabilmelerini sağlamak,  ulusal ve uluslar arası alanda kabullerini 

kolaylaĢtırmak ve uluslar arası ticareti geliĢtirmek üzere gerekli olan kuralları belirlemektedir. Kısaca 

ürün belgelendirmesi yapan üçüncü tarafların yeterli ve güvenilir olarak tanınması için yerine 

getirmesi gereken genel Ģartları tanımlamaktadır (ISO, 2001). EN 45011 de belgelendirme 

kuruluĢunun yasal bir varlık olduğunun gösterilmesi Ģart olarak belirlenmiĢken, ISO 17065 de 

belgelendirme kuruluĢunun tüm belgelendirme faaliyetleri ile ilgili yasal olarak sorumlu tutulabilecek 

bir tüzel kiĢilik veya tüzel kiĢiliğin tanımlanmıĢ bir parçası olması öngörülerek madde geniĢletilmiĢtir. 

ISO 17065 gerçek kiĢilerin akreditasyonuna imkân tanımamaktadır.  

EN 45011 standardı belgelendirme kuruluĢlarının belgelendirdiği ürün tiplerinin tedarikini ve 

tasarımını yapmayacağını Ģart olarak benimserken, ISO 17065: 2012 standardı belgelendirme 

kuruluĢlarının belgelendirdiği ürün/proses/hizmetlerin tasarım, üretim, montaj, dağıtım veya bakım 

faaliyetlerini gerçekleĢtirmemeli Ģeklinde bu Ģartı geniĢletmiĢtir. ISO 17065: 2012 standardı EN 

45011‟den farklı olarak, belgelendirme faaliyetinin tarafsız olarak yürütülmesi için Ģartları açıklarken, 
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aynı zamanda tarafsızlığın korunması için bir mekanizma öngörmekte olup, bu mekanizmada 

belgelendirme faaliyeti ile ilgili önemli ilgili tarafların dengeli bir Ģekilde temsil edilmesi 

vurgulanmaktadır.  Ayrıca belgelendirme kuruluĢları tarafından farklı belgelendirme programları için 

tek bir mekanizma oluĢturulabilmektedir. ISO 17065 standardı kapsamında belgelendirmeyi etkileyen 

değiĢiklikler EN 45011 standardı ile aynı mantıkta ancak daha açıklayıcı tarzda ifade edilmiĢtir. 

Personel için Ģartlar değerlendirildiğinde; görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesinde ISO 

17065: 2012 standardı EN 45011 standardına göre daha geniĢ bir tanımlama yapmaktadır. EN 45011 

standardı kapsamında müstakil bir baĢlık olarak yer alan personel, ISO 17065 standardı kapsamında 

kaynak Ģartları baĢlığı altında ele alınmıĢ olup, „dıĢ kaynak kullanımı‟ olarak ilave Ģartlarla 

tanımlanmıĢtır. ISO 17065 standardı personel kaynağını, belgelendirme kuruluĢu personeli nitelikleri 

ve personel yeterliliğinin yönetimi olarak ele almaktadır. Bu kapsamda personelin tam zamanlı 

çalıĢanlar dıĢında belgelendirme kuruluĢu ile bireysel sözleĢme imzalamıĢ dıĢ kuruluĢlarda çalıĢan 

diğer kiĢileri de kapsamakta olup, EN 45011 de bu durum „sözleĢmeli personel‟ olarak 

tanımlanmıĢken ISO 17065 de konu daha açıklamalı hale getirilmiĢtir. Personel için gizlilik prensibi 

her iki standarda da açıkça vurgulanmıĢtır. 

Akreditasyon standardının personele iliĢkin dıĢ kaynak kullanma yaklaĢımına rağmen, Ġyi 

Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ĠliĢkin 

Yönetmelikte belgelendirme faaliyetlerinde görev alan kontrolör ve sertifikerlerin kuruluĢ personeli 

olması Ģartı bulunmaktadır. Kontrolör ve sertifikerler sadece atandıkları kuruluĢ adına kontrol ve 

sertifikasyon faaliyeti icra edebilmektedir.  

Yönetim Sistemi değerlendirildiğinde; ISO 17065: 2012 standardı EN 45011 standardından 

farklı olarak belgelendirme kuruluĢunun bir yönetim sistemine sahip olması gerekliliğini vurgulamıĢ 

ve ISO 17065 standardı 8. Madde kapsamında belgelendirme kuruluĢlarının uygulaması için iki 

seçenek sunmaktadır. Seçenek A genel yönetim sisteminin unsurlarını tanımlamaktadır. Seçenek B ise 

ISO 9001: 2008 standardı kapsamında bir yönetim sistemi kurulmasını içermektedir. Ancak 

belgelendirme kuruluĢlarının ISO 9001: 2008 kapsamında belgelendirilmiĢ olması Ģartı 

aranmamaktadır. 

Değerlendirme kapsamında; EN 45011 standardı ürün standardı ile uygunluğu değerlendirmek 

için operasyonlar maddesinde, ISO 17065 standardı ise konuyu proses Ģartları maddesinde 

yapılandırarak, belgelendirme programlarına atıfta bulunmaktadır.  

EN 45011 standardı kapsamında „taĢerona verme‟ olarak tanımlanan faaliyetler ISO 17065 

standardı kapsamında madde 6‟da, dıĢ kaynak kullanımı‟ olarak ilave Ģartlarla tanımlanmıĢ ve ISO 

17021, 17025, 17024 gibi akreditasyon standardlarına atıfta bulunmuĢtur. Ayrıca ISO 17065 standardı 

değerlendirme sürecinin iç ve dıĢ kaynaklarla yürütülmesi için Ģartları tanımlamaktadır. Bunun yanı 

sıra EN 45011 standardında taĢeron kullanımına iliĢkin müracaatçının mutabakatı aranırken, ISO 

17065 standardında dıĢ kaynak kullanımından önce müĢterileri bilgilendirme yeterli görülmektedir.EN 

45011 standardının aksine, ISO 17065 standardı değerlendirme faaliyetinin nasıl planlanacağı, iç ve 

dıĢ kaynakların kullanımı, uygunsuzluklar ve takip faaliyetleri olmak üzere değerlendirme faaliyeti ile 

ilgili aĢamaları daha kapsamlı olarak belirleyerek, karar öncesi değerlendirmeyi yapanlardan bağımsız 

bir gözden geçirme faaliyeti tanımlamaktadır. Belgelendirme karar aĢamasında ise ISO 17065 

standardı „Belgelendirme kuruluĢunun organizasyonel kontrolü altındaki tüzel kiĢilik‟ kavramını 

tanımlayarak, kararı alan personelin belgelendirme kuruluĢları tarafından veya varsa bu tüzel kiĢilik 

tarafından istihdam edilebileceğini açıklamaktadır. ISO 17065:2012 ayrıca „BelgelendirilmiĢ Ürünler 

Veri Tabanı‟ ile belgelendirilmiĢ ürünler ile ilgili bilgilerin muhafaza edilmesi ve gerektiğinde 

yayınlanması kurallarını tanımlamaktadır. 

 

Belgelendirme programları 

Türkiye‟de tarımsal ürünlerin belgelendirilmesi faaliyetlerinin uygulanması konusunda 

belgelendirme programları incelendiğinde yaygın olarak iyi tarım uygulamaları, organik tarım ve 

GLOBALG.A.P kapsamında yapılan belgelendirmeler bulunmaktadır. Bu programlardan organik 

tarım ve iyi tarım uygulamaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, GLOBALG.A.P ise merkezi 

Almanya‟da bulunan  GLOBALG.A.P c/o Food PLUS GmbH tarafından yürütülmektedir. TÜRKAK 

tarafından tarımsal ürünlerin belgelendirmesi programlarının akreditasyon sürecinde esas alınan temel 

kriterler ise ISO 17065: 2012 standardı Ģartları, ilgili TÜRKAK Kılavuzları ve söz konusu 

belgelendirme programları için oluĢturan yönetmeliklerdir. 
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ISO 17065: 2012 standardı belgelendirme programı kavramını; “aynı belirtilmiĢ Ģartların, 

belirli kuralların ve prosedürlerin uygulandığı, belirli bir ürüne iliĢkin belgelendirme sistemi” olarak 

tanımlamaktadır. Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesinin uygulama kuralları, prosedürleri ve 

yönetimi, belgelendirme programları aracılığı ile belirlenmekte ve Ģart koĢulmaktadır. ISO 17065: 

2012 standardı belgelendirme programlarının oluĢumu ile ilgili Ģartlar içermemekte, program 

sahiplerinin rollerini ve seçimlerini kısıtlamayı amaçlamamakta ve belgelendirme programlarının 

oluĢturulması için ISO/IEC 17067 standardına atıfta bulunmaktadır. Ancak, belgelendirme programı 

Ģartlarının ISO 17065: 2012 standardının herhangi bir Ģartı ile çeliĢmemesi veya herhangi bir Ģartı 

hariç tutmaması temel prensip olarak benimsenmiĢtir. MüĢteri talepleri doğrultusunda Türkiye‟de 

uygulanan diğer tarım ürünleri belgelendirme programları içerisinde, Avrupa Birliği Organik Tarım 

Mevzuatı, Amerikan Ulusal Organik Programı (NOP) ve Japon Tarım Standardı (JAS) öne 

çıkmaktadır. Bu programlar dıĢında GOTS (Organik Tekstil), GFSI ( Global Gıda Güvenliği GiriĢimi) 

ile daha çok çay ve fındık için bir sosyal ve çevresel standart olan UTZ belgelendirme programına 

göre belgelendirmeleri yapılabilmektedir.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Ankete katılan belgelendirme kuruluĢlarının organizasyonel yapıları, sektörel deneyimleri, 

personel durumları, denetçilerinin eğitim durumları ve mesleki tecrübeleri, akreditasyon süreleri, ISO 

17065: 2012 standardına geçiĢ hazırlıkları, eğitim ihtiyaçları ve karĢılaĢtıkları sorunları analiz 

edilmiĢtir. Bu analizlere ait sonuçlar aĢağıda ayrı ayrı ele alınmıĢtır. 

 

Belgelendirme kuruluşlarının organizasyon yapıları 

Ankete katılan belgelendirme kuruluĢlarının organizasyon yapısı Çizelge 2.‟de verilmiĢtir. Bu 

çizelge incelendiğinde belgelendirme kuruluĢlarının büyük bir çoğunluğunun (%95,24) limited Ģirket 

yapısında olduğu görülmektedir. Gerçek kiĢi olarak her hangi bir belgelendirme kuruluĢu 

bulunmazken anonim Ģirket yapısında olanların oranı  %4,76‟dır.  

 

Çizelge 2. Belgelendirme kuruluĢlarının organizasyon yapıları 
Kuruluşa ait özellikler Oran (%) 

Hukuki yapı 

Limited Ģirket 95,24 

Anonim Ģirket 4,76 

Gerçek kiĢi – 

Ortalık durumu 
Yabancı ortaklı 23,81 

Tamamı yerli ortaklı 76,19 

Şube durumu 

Yurt dıĢı Ģubesi olanlar 9,52 

Yurt içi Ģubesi olanlar 9,52 

ġubesi bulunmayan 90,48 

 

Türkiye‟de tarımsal belgelendirmenin yurt dıĢı kaynaklı olarak baĢlaması, bu alandaki 

belgelendirme kuruluĢlarının ortaklık yapısına da yansımıĢtır. Anket sonuçlarına göre Türkiye‟de 

faaliyette bulunan belgelendirme kuruluĢlarının %23,81‟inin ortakları arasında yabancı ortak 

bulunmaktadır. Tamamı yerli ortaklardan oluĢan belgelendirme kuruluĢlarının oranı %76,19‟dur.  

Yabancı ortak yapısına rağmen belgelendirme kuruluĢlarının büyük bir çoğunluğu sadece bir 

merkezde faaliyette bulunmaktadır. Yurt dıĢı veya yurt içinde Ģubesi olanların oranı %9,52‟dir. 

Anketin değerlendirmesinde belgelendirme kuruluĢunun tüzel kiĢiliği dikkate alındığından, 

organizasyonel bağı olan yabancı bir kuruluĢun faaliyetleri Ģube olarak ele alınmamıĢtır. Bu nedenle 

yabancı ortak oranından daha düĢük oranda yabancı Ģube varlığı görülmektedir (Çizelge 2.). 

Belgelendirme kuruluĢlarının ortalama faaliyet süresi 8,24 yıl olup bu kuruluĢların  %47,62‟si 

ortalama 4–8 yıl arasında değiĢen sürede belgelendirme faaliyetinde bulunmuĢlardır. Bu kuruluĢların 

tarım sektörüne yönelik belgelendirme faaliyetlerinin süresi ise ortalama 7,05 yıldır. Toplam faaliyet 

süresine paralel olarak tarımsal belgelendirme süresi içerisinde en yaygın sektörel deneyim %57,14 ile 

4–8 yıldır.  Tarımsal belgelendirme alanında 8 yıldan daha fazla sürede faaliyette bulunanların oranı 

%19,04‟tür. 4 yıldan daha az sürede tarımsal belgelendirme yapan kuruluĢların oranı ise %23,81‟dir 

(Çizelge 3.).  
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Çizelge 3. Sektörel deneyim 
        Süre Toplam faaliyet süresi Tarımsal belgelendirme süresi 

4 yıldan az (%) 19,05 23,81 

4– 8 yıl arası (%) 47,62 57,14 

8 yıldan fazla (%) 33,33 19,04 

Toplam (%) 100,00 100,00 

 
Personel durumları 

Ankete katılan belgelendirme kuruluĢlarının personel sayıları Çizelge 4.‟te verilmiĢtir. 

KuruluĢların %42,86‟sı 6–10 arasında değiĢen sayıda tam zamanlı personel istihdam etmektedir.  5‟ten 

az personel istihdam eden edenlerin oranı %9,52 iken, 20‟den fazla personel istihdam edenlerin oranı 

%14,29‟dur. Ayrıca kuruluĢların %38,10‟u sözleĢmeli personel çalıĢtırmaktadır. Ġlgili mevzuat 

hükümlerince kuruluĢlar sözleĢmeli kontrolör ve sertifiker çalıĢtıramamaktadır. Bu nedenle sözleĢmeli 

personeller tarım dıĢı kapsamlarda görev almaktadır.  

Ġlgili mevzuat hükümleri gereğince kuruluĢların belgelendirdikleri üretici sayısına göre 

değiĢmekle birlikte en az bir kontrolör ve bir sertifiker istihdam etmeleri gerekmektedir. SözleĢmeli 

kontrolör ve sertifiker çalıĢtırılması söz konusu değildir. Organik tarımda bir kontrolör, yıllık en fazla 

sekizyüz (800) müteĢebbisi kontrol edebilmektedir. ĠTU bireysel sertifikasyonda bir kontrolör, günde 

en fazla bir üretici kontrol edebilmekte, ancak aynı köy/mahalle sınırları içinde olması halinde bir 

günde iki üretici kontrol edebilmektedir.  ĠTU grup sertifikasyonunda ise bir kontrolör, aynı il sınırları 

içerisinde yer alması durumunda bir günde en fazla üç üretici kontrol edebilmektedir. Bu nedenle 

kuruluĢların belgelendirdikleri müĢteri sayılarına göre kontrolör sayıları değiĢmekte olup kuruluĢların 

büyük bir çoğunluğu (%57,14) 1–5 arasında değiĢen sayıda kontrolör istihdam etmektedir. 6–10 

arasında kontrolör istihdam eden belgelendirme kuruluĢların oranı %38,10 iken 11–20 arasında 

değiĢen sayıda kontrolör istihdam eden kuruluĢların oranı %4,76‟dır (Çizelge 4.). 
 

Çizelge 4. Personel sayıları 

 
       Personel sayısı  Oranı (%) 

Tam zamanlı  

toplam personel 

1–5 arasında personel      9,52 

6–10 arasında personel      42,86 

11–20 arasında personel      33,33 

20‟den fazla      14,29 

Toplam      100,00 

Sözleşmeli toplam  

personel 

Yok      61,90 

1–5 arasında personel      9,52 

6–10 arasında personel      9,52 

20‟den fazla      19,05 

Toplam      100,00 

Kontrolör 

1–5 arasında personel      57,14 

6–10 arasında personel      38,10 

11–20 arasında personel      4,76 

Toplam      100,00 

Sertifiker 

1 personel      33,33 

2 personel      61,90 

3 personel       4,76 

Toplam     100,00 

 

Organik Tarım ve ĠTU yönetmelikleri en az bir sertifiker istihdamını zorunlu kılmakla birlikte, 

ilave sertifiker sayına iliĢkin bir düzenlemede bulunmamaktadır. Buna rağmen ankete katılan 

belgelendirme kuruluĢlarının %61,90‟ı 2 sertifiker istihdam etmektedir. Bir sertifiker istihdam 

edenlerin oranı %33,33 iken, 3 sertifiker istihdam edenlerin oranı %4,76‟dır (Çizelge 4.). 

Belgelendirme kuruluĢlarının ortaklık yapısı içerisinde yabancı bir ortağın olma durumuna 

göre kuruluĢlar iki gruba ayrılarak kontrolör ve sertifiker sayısı açısından ayrıca analiz edilmiĢtir. 

Yabancı ortaklı belgelendirme kuruluĢları ortalama 10,80 kontrolör ve 2,00 sertifiker istihdam 

etmekte, tamamı yerli ortaklı kuruluĢlar ise ortalama 4,50 kontrolör ve 1,63 sertifiker istihdam 

etmektedirler.  Yerli ve yabancı ortaklı kuruluĢların kontrolör ve sertifiker istihdam etme sayıları 
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arasında görülen bu farklılığın istatistikî olarak önemli olup olmadığını belirlemek üzere yapılan 

Mann–Whitney Testi sonucunda,  sertifiker sayısı önemli bulunmazken (P>0,05), kontrolör sayısı 

açısından gruplar arasındaki farklılık önemli (P<0,05) bulunmuĢtur (Çizelge 5.).  

 

Çizelge 5. Ortaklık durumu açısından kontrolör ve sertifiker sayıları 

 
Yabancı  

ortaklı 

Tamamı  

yerli ortaklı 
Genel 

     Mann–Whitney U 

Değer P 

Kontrolör 

sayısı 

En az 1 5 1 

8,500 0,009 
En çok 10 20 20 

Ortalama 10,80 4,50 6,00 

Standart sapma 5,54 2,85 4,45 

Sertifiker 

 sayısı 

En az 2 1 1 

25,000 0,146 
En çok 2 3 3 

Ortalama 2,00 1,63 1,71 

Standart sapma 0,00 0,62 0,561 

 

Anket sonuçlarına göre kontrolörler ortalama 8,62 yıl, sertifikerler ise ortalama 11,48 yıl 

mesleki deneyime sahiptir.  Bunun yanı sıra aynı belgelendirme kuruluĢunda geçen ortalama hizmet 

süresi kontrolörlerin 4,19 yıl, sertifikerlerin 6 yıldır.  Belgelendirme kuruluĢunda geçen hizmet süresi 

ve mesleki deneyimler dikkate alındığında, sertifikerlerin kontrolörlere göre sektörde daha tecrübeli 

olduğu görülmektedir (Çizelge 6.). 

    

Çizelge 6. Denetçilerin eğitim durumları ve mesleki tecrübeleri 

 Yabancı ortaklı 
Tamamı yerli 

ortaklı 
Genel 

Mann–Whitney U 

Değer P 

Kontrolör 

tecrübe (yıl) 

En az 4 3 3 

38,000 0,867 
En çok 9 27 27 

Ortalama 6,80 9,19 8,62 

Standart sapma 2,17 7,67 6,79 

Sertifiker 

tecrübe (yıl) 

En az 3 3 3 

34,000 0,618 
En çok 18 28 28 

Ortalama 11,80 11,38 11,48 

Standart sapma 6,34 7,62 7,19 

Kontrolör 

hizmet süresi 

(yıl) 

En az 2 1 1 

31,500 0,475 
En çok 7 10 10 

Ortalama 3,60 4,38 4,19 

Standart sapma 2,07 2,55 2,42 

Sertifiker 

hizmet süresi 

(yıl) 

En az 2 1 1 

35,500 0,707 
En çok 15 15 15 

Ortalama 6,40 5,88 6,00 

Standart sapma 5,86 3,65 4,11 

 

Akreditasyon süreleri 

Ankete katılan belgelendirme kuruluĢlarının TÜRKAK‟dan akredite olama süreleri Çizelge 

7.‟de verilmiĢtir. Bu çizelge incelendiğinde baĢvuru tarihinden itibaren ilk akreditasyon için geçen 

sürenin 3–21 ay arasında değiĢtiği görülmektedir. Ortalama olarak akredite olma süresi 8,58 ay olarak 

hesaplanmıĢtır. Akredite olan belgelendirme kuruluĢlarının kapsam geniĢletmesi için geçen süre ise 

ortalama 4 ay olarak belirlenmiĢtir. Belgelendirme kuruluĢlarının TÜRKAK‟dan akreditasyon için 

geçen süre, diğer akreditasyon kuruluĢları ile karĢılaĢtırıldığında benzerlik göstermektedir. BirleĢik 

Krallık Akreditasyon KuruluĢu (UKAS), ilk akreditasyon için baĢvuru sonrası ortalama 6–8 aylık bir 

süre öngörmektedir (Anonymous, 2014). 
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Çizelge 7. Akreditasyon süreleri 
 En az En çok Ortalama Standart hata 

İl akreditasyon süresi (ay) 3 21 8,58 5,59 

Kapsam genişleme süresi (ay) 1 7 4,00 2,20 

 

Geçiş dönemi  

Anket tarihi (2013 yılı) itibariyle, kuruluĢların %33,33‟ünün ISO 17065‟e geçiĢle ilgili 

herhangi bir hazırlık yapmadıkları, %66,77‟sinin ise geçiĢ planını hazırladıkları, %33,33‟ünün ise aynı 

zamanda kalite el kitabı ve dokümanlarında gerekli değiĢiklikleri yaptıkları anlaĢılmıĢtır.  

Belgelendirme kuruluĢlarının %42,86‟sı üç ay içerisinde mevcut sistemlerini ISO 17065: 2012‟ye 

adapte edebileceklerini ifade etmiĢlerdir. Bunun yanında 6 aya ihtiyaç duyduğunu belirtenlerin oranı 

%9,52 iken bir yıl ve daha fazla süreye ihtiyaç duyanların oranı %47,62‟dir (Çizelge 8.). 

  

Çizelge 8. KuruluĢların ISO 17065‟e geçiĢ hazırlıkları 
 Oran (%) 

Geçiş hazırlığı bulunmayanlar 33,33 

Geçiş planı oluşturanlar 66,77 

Kuruluş dokümanlarında değişiklik yapanlar 33,33 

Geçiş için azami 3 aylık süreyi yeterli görenler 42,86 

Geçiş için azami 6 aylık süreyi yeterli görenler 9,52 

Geçiş için 12 aydan daha fazla süreyi ihtiyaç duyanlar 47,62 

Eğitime ihtiyaç duyanlar 71,43 

 

Eğitim ihtiyacı 

KuruluĢların %71,43‟ü ISO 17065: 2012 konusunda eğitim ihtiyacı olduğunu belirtmiĢlerdir 

(Çizelge 8.). Eğitim ihtiyacı bildirenlerin çoğunluğu (%52,94) tarımsal üretim dönemi dıĢında     

Ocak–ġubat aylarında bu eğitimin düzenlenmesini talep etmektedir. KuruluĢların %23,81‟i bir günlük 

bir eğitimi yeterli görürken, %71,43‟ü 2 günlük bir eğitim süresi talep etmektedir (Çizelge 9.). 

   

Çizelge 9. Talep edilen eğitim dönemleri ve eğitim süreleri 
   Eğitim Dönemi                   Eğitim Süresi 

 Ocak–Şubat Mart–Nisan May.–Haz. Ekim–Kasım 1 Gün 2 Gün   2+ 

Talep oranı (%) 52,94 11,76 11,76      23,53  23,81 71,43 4,76 

 

Karşılaşılan sorunlar 

Ankete katılan belgelendirme kuruluĢlarının karĢılaĢtıkları sorunlar Çizelge 10.‟da verilmiĢtir. 

Bu çizelge incelendiğinde genel itibariyle kuruluĢların karĢılaĢtıkları en yaygın sorun belgelendirme 

kuruluĢları arasındaki haksız rekabet (%85,71) ve müĢterilerin/çiftçilerin istenilen belgeleri ibraz 

edememeleridir (%61,90). Bürokratik engellerden kaynaklanan sorunların oranı %42,86, kalifiye 

personel sorunu %38,10, akreditasyon standardına uyum sorunu %23,81 ve doküman hazırlama 

sorunu %19,05 olarak bildirilmiĢtir. 

Anket sonuçlarına göre yabancı ortaklı belgelendirme kuruluĢları ile tamamı yerli ortaklı 

kuruluĢların belirlenen sorunlarla karĢılaĢma oranları değiĢmektedir. Yabancı ortaklı belgelendirme 

kuruluĢlarının %100‟ü haksız rekabet sorunu yaĢadıklarını bildirirken, tamamı yerli ortaklı 

kuruluĢlarda bu sorunun bildirim oranı %81,25‟tir. Buna karĢılık yabancı ortaklı belgelendirme 

kuruluĢları arasında bürokratik engeller yaĢadığını bildiren bulunmazken, tamamı yerli ortaklı 

kuruluĢlarda bürokratik engelleri sorun olarak bildirenlerin oranı %56,25‟tir. Yabancı ortaklı 

belgelendirme kuruluĢlarının arasında kalifiye personel sorunu yaĢama durumu %60 iken, tamamı 

yerli ortaklı kuruluĢlarda kalifiye personel sorunu bildirenlerin oranı %31,25‟tir. KarĢılaĢılan sorunlar 

açısından belgelendirme kuruluĢları arasında görülen farklılıkların istatistiksel olarak önemli olup 

olmadığını belirlemek üzere yapılan Ki–kare testi sonucunda,  bürokratik engellerle karĢılaĢma sorunu 

açısından yerli ve yabancı kuruluĢlar arasındaki farklılığın önemli olduğu (P>0,05), ancak diğer 

sorunların önemli olmadığı  (P>0,05) tespit edilmiĢtir (Çizelge 10.). 
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Çizelge 10. Belgelendirme kuruluĢlarının karĢılaĢtığı sorunların dağılımı  

Karşılaşılan Sorunlar
*
 

Yabancı 

ortaklı 

Tamamı 

yerli ortaklı 
Genel 

X
2
 

Fisher's Exact 

Test P 

BK’lar arasındaki haksız rekabet (%) 100,00 81,25 85,71 0,549 

Çiftçilerin istenilen belgeleri ibraz edememesi (%) 60,00 62,50 61,90 1,00 

Bürokratik engeller (%) – 56,25 42,86 0,045 

Kalifiye personel sorunu(%) 60,00 31,25 38,10 0,325 

Akreditasyon standartlarına uyum (%) 20,00 25,00 23,81 1,000 

Doküman hazırlanması (%) – 25,00 19,05 0,532 
*Aynı kuruluĢ birden fazla sorun bildirebilmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Türkiye‟de tarım ürünleri belgelendirmesi yapan kuruluĢların büyük bir çoğunluğu (%95,24) 

limited Ģirket statüsünde olup ortalama %23,81‟i yabancı ortaklıdır. Ortalama 7,05 yıllık tarımsal 

belgelendirme tecrübesine sahip bu kuruluĢların %42,86‟sı 6–10 arasında değiĢen sayıda tam zamanlı 

personel istihdam etmektedir. Ancak kuruluĢların büyük bir çoğunluğunda (%57,14) kontrolör sayısı 

5‟ten azdır. Bu durum, bu sektörde belgelendirme yapan kuruluĢların çok büyük organizasyonlar 

olmadığını ve sektörel deneyim olarak henüz orta düzeyde olduklarını göstermektedir. Bununla 

birlikte 1990‟lı yıllarda yabancı alıcıların talepleri doğrultusunda baĢlayan tarımsal belgelendirme 

sisteminde, tamamı yerli ortaklı kuruluĢlarının sayısında önemli bir artıĢ olduğu görülmektedir. Ancak 

yabancı ortaklı kuruluĢlarının ortalama daha çok kontrolör istihdam ettiği dikkate alındığında, 

sektördeki paylarının ve etkilerinin da bu ölçüde yüksek olduğu göz önüne alınmalıdır.  

Genel itibariyle kuruluĢların karĢılaĢtıkları en yaygın sorun belgelendirme kuruluĢları 

arasındaki haksız rekabet (%85,71) ve müĢterilerin/çiftçilerin istenilen belgeleri ibraz edememeleridir 

(%61,90). Ayrıca yabancı ortaklı belgelendirme kuruluĢlarının %60‟ı kalifiye personel sorunu tamamı 

yerli ortaklı kuruluĢların %56,25‟i ise bürokrasi sorunu yaĢadıklarını bildirmiĢlerdir. Anket tarihi 

itibariyle, kuruluĢların %33,33‟ünün ISO 17065: 2012y‟e geçiĢle ilgili herhangi bir hazırlık 

yapmadıkları, %66,77‟sinin ise geçiĢ planını hazırladıkları görülmüĢtür. Bunun yanında, kuruluĢların 

%71,43‟ü ISO 17065: 2012 standardı konusunda eğitim ihtiyacı olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Anket çalıĢmasına ait sonuçlar değerlendirildiğinde; ISO 17065: 2012 standardı kapsamındaki 

eğitim faaliyetlerinin uygulayıcı kuruluĢların ve belgelendirme faaliyetine yeni baĢlayan kuruluĢların 

ihtiyaçları doğrultusunda detaylandırılması önerilmektedir. Eğitim faaliyetlerinin kalite sistemleri 

dokümantasyon ve iç denetim eğitimleri ile desteklenerek bir paket olarak sunulması, dokümantasyon 

alt yapısının geliĢtirilmesini ve dolayısıyla standard Ģartlarının etkin uygulanmasını sağlayacaktır. 

Bununla birlikte tarımsal danıĢmanlık daha çok çiftçi bilgilendirmeye ve üreticilerin yetiĢtiricilik ile 

ilgili sorunlarını çözmeye odaklanmaktadır. Ancak tarımsal belgelendirme sürecinde öne çıkan önemli 

ihtiyaçlardan birisi uygulayıcılarda kalite yönetimi sisteminin ve dokümantasyon altyapısının 

kurulması olmaktadır. Bu nedenle, tarımda kalite yönetim sistemi danıĢmanlığının ihtisaslaĢmasına 

veya mevcut tarımsal danıĢmanlığın bu alanda geliĢtirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Belgelendirme programında görev alan ziraat mühendisleri ile birlikte diğer personelin büyük 

bir çoğunluğu, lisans eğitimlerinde ürün belgelendirmesi ve kalite yönetim sistemi konularında eğitim 

almamaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde tarımsal ürün belgelendirme programları 

kapsamında ders açılması,  özellikle ziraat fakültelerinde bu alanda ana bilim dalının oluĢturulması ve 

gerekirse uzaktan eğitimle kontrolör ve iç kontrolör eğitimleri verilmesi, üniversiteler ile yasal 

düzenleyicilerin aynı platformda rol almaları, uygulayıcılar ile daha etkin iletiĢim sağlanması 

Türkiye‟de tarım ürünlerinin belgelendirmesine önemli katkılar sağlayacaktır. 

Belgelendirme kuruluĢlarının karĢılaĢtığı en önemli sorunların baĢında gelen haksız rekabet 

dikkate alındığında, bu alanda örgütlenmenin geliĢtirilmesine ihtiyaç olduğunu anlaĢılmaktadır.   

Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‟nın sistem üzerindeki düzenleyici rolü de dikkate 

alınmak durumundadır. Bununla birlikte, Türkiye‟de tarımsal belgelendirme kuruluĢlarının ve 

ürünlerin miktar olarak artıĢında en önemli unsurlardan biri olan tarımsal desteklerin de sistemi 

geliĢtirici ve iyileĢtirici Ģekilde düzenlenmesine önem verilmelidir.  

Diğer taraftan tarım belgelendirmesi yapan kuruluĢların akreditasyonu için esas alınan ISO 

17065: 2012 standardı kapsamında belgelendirme programlarının oluĢumu ile ilgili Ģartların 

bulunmamasına karĢın, bir belgelendirme programı Ģartlarının ISO 17065: 2012 standardının herhangi 
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bir Ģartı ile çeliĢmemesi veya herhangi bir Ģartını hariç tutmaması temel prensip olarak 

benimsenmiĢtir. Bu prensiplerin sağlanması amacıyla belgelendirme programı sahipleri ile 

akreditasyon kurumu arasında standardizasyon sürecinden itibaren etkin iletiĢim kurulması ve 

olabilecek çeliĢkilerin baĢlangıçta önlenmesi büyük önem arz etmektedir.  
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Öz 

Bu çalıĢma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos YerleĢkesi deneme alanında yürütülmüĢtür. 

Ġki yıl boyunca ilkbahar döneminde 3 farklı kıvırcık yaprak salata çeĢidi (Arapsaçı, Artemis ve Lattughino) 

organik ve konvansiyonel Ģartlar altında yetiĢtirilerek, elde edilen sonuçlar birbirleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Denemede tüm çeĢitler 30 x 40 cm sıra üzeri ve arası mesafelerle dikilmiĢ ve her parsel 5,76 m
2
‟lik alandan 

oluĢmuĢtur. Denemede her tekerrürden tohumluk olarak bırakılan bitkilerde, tohumluk bitki boyu ölçümü ve 

tohum hasadı yapılmıĢtır. Tohum hasadından sonra, tohum verimi, 1000 dane ağırlığı, tohum çimlenme oranı ve 

hızı değerleri incelenmiĢtir. Tohum hasadından sonra gerçekleĢtirilen testler ve tohum verimi arasındaki 

farklılıklar önemli bulunurken bitki baĢına tohum verimi organik çeĢitlerde ortalama 8,35 g/bitki iken 

konvansiyonel çeĢitlerin ortalaması 9,48 g/bitki olarak gerçekleĢmiĢtir. Çimlenme oranı (organik çeĢitler 

ortalaması: %89,67 konvansiyonel çeĢitler ortalaması: %90,33) ve ortalama çimlenme zamanı, açısından 

uygulamalar arasındaki farklılıklar ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Salata–marul, Organik, Konvansiyonel, Tohum verimi, Tohum kalitesi. 

 
Abstract 

Comparison of Seed Yields of Lettuce Varieties (Lactuca sativa L. var. crispa) Grown 

under Organic and Conventional Conditions 
This research was carried out at research field of Canakkale Onsekiz Mart University Dardanos 

Campus. Lactuca sativa L. var. crispa (cv. Arapsaçı, Artemis and Lattughino) were used as plant materials. 

Plants grown both organically and conventionally and obtained data were  compared to each other. Seedlingd 

planted with 30 x 40 cm raw spaces and each parcel was 5,6 m
2
. Seed yield and flower stem height in flowering 

stage were determined on the plants that are marked before. After seed harvesting seed yield, 1000 seed weight 

were determined and standart germination tests, were meausured on germinated seeds. Conventional grown 

plants were observed more superior especially on seed yield (8,35g/plant and 9,48 g/plant for organic and 

conventional varieties respectively ) whereas differences between seed yield and tests performed after harvest 

were found significant. Effects of growing conditions on germination rate(89,67% and 90,33% for organic and 

conventional varieties respectively) and speed were not statistically significant. 

Keywords: Lettuce, Organic, Conventional, Seed yield, Seed quality. 

 

Giriş 

Çevre kirliliği ve sağlık problemlerinin giderek arttığı günümüzde doğal ve sağlıklı ürünlere 

olan talep giderek artmaktadır. Bu duruma paralel olarak tüm dünyada organik üretim yapılan alan 

miktarı, organik tarımla üreten çiftçi ve firma sayısı ve organik ürün miktarı da artmaktadır. Dünyada 

yapılan en son araĢtırmalara göre yaklaĢık 31 milyon hektar alanda organik tarım yapılmaktadır. 

Dünya‟daki organik tarım arazilerinin % 39'u Avustralya‟dadır. Avustralya‟yı %23‟lük payla Avrupa 

izlemektedir. Konvansiyonel üretim alanlarına kıyasla en yüksek organik üretim alanı oranı ise 

Avrupa‟dadır. Avrupa Kıtası‟nda alan açısından lider ülkeler; LihtenĢtayn, Avusturya, Ġsviçre ve 

Ġtalya‟dır. Ülkemizde organik tarım faaliyetleri 1986 yılında, Avrupa‟daki geliĢmelerden farklı bir 

Ģekilde, ithalatçı firmaların isteklerin doğrultusunda ihracata yönelik baĢlamıĢtır (Aksoy, 2001). 

Önceleri ithalatçı ülkelerin bu konudaki kurallarına uygun olarak yapılan üretim ve ihracata, 1991 

yılından sonra Avrupa Birliği yönetmeliği doğrultusunda devam edilmiĢtir. Organik tarım hareketini 

sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirmek amacıyla 1992 yılında Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği 

(ETO) Ġzmir‟de kurulmuĢtur. Resmi olarak ise 1994 yılında resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile 

baĢlamıĢ ve 2005 yılında yayınlanan yönetmelik ile son halini almıĢtır (AltındiĢli ve Ġlter, 2002). 

Organik üretimde temel yaklaĢımlardan biri önemli girdilerden tohum ve diğer üretim materyallerin de 

organik olarak üretilmesidir. Organik üretimde tohumun da organik olması Ģartı AB‟nin ilgili 2092–91 
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yönetmeliğinde ve ülkemizin bu konudaki yasal düzenlemelerinde belirtilmektedir (Anonim, 2006). 

Ancak bu yönetmeliklere rağmen organik tohum üretimi yeterli düzeye ulaĢamamıĢtır. Bu nedenle 

organik üretimde organik tohum kullanma zorunluluğu sürekli ertelenmektedir. YurtdıĢında organik 

tohum üretimi bazı tohum firmaları tarafından önemli düzeylere ulaĢmıĢ olmasına rağmen ülkemizde 

henüz baĢlangıç aĢamasındadır. Bilhassa organik sebze tohumu üretiminde bütün dünyada tohumu 

üretilen tür sayısı oldukça azdır (Bonina ve Cantliffe, 2005). 

Vural ve ark. (2000), salata ve marullardan optimum bakım koĢullarında 50–75 kg/da tohum 

elde edilebildiğini belirtmiĢtir. Abak ve ark. (2000), farklı dönemlerde ( 4 güz, 2 bahar) ekimin, marul 

tohumlarının, tohum verimi ve kalitesine etkisinin olmadığını bildiren bir çalıĢmada yapmıĢlardır. 

Ortalama tohum veriminin 510 kg/ha olduğunu bildirmiĢtir. Hasat sonrası elde ettikleri tohumlarda 

yapılan çimlenme ve çıkıĢ testlerinde %76,0 çimlenme oranı ve %38,4 çıkıĢ gücü değerleri elde 

edilmiĢ ve ortalama çimlenme zamanının 1–39 gün çıkıĢ hızının ise 5,73 gün olduğunu bildirmiĢtir. 

Ayrıca marul tohumlarının, hasattan altı ay sonra yapılan çimlendirme ve çıkıĢ testlerinde, ortalama 

%86,2 çimlenme oranı ve %57,6 çıkıĢ gücüne sahip olduğunu bildirmiĢtir. 

Ünal (2009), bazı sebze türlerinin organik ve konvansiyonel tohum üretiminde verim ve kalite 

özelliklerinin karĢılaĢtırılması üzerine bir çalıĢma yapmıĢtır. Denemede marul materyali olarak 

Yedikule marul çeĢidini kullanmıĢtır. Yedikule marul çeĢidinde tohum üretimi sırasında bitki geliĢim 

özellikleri, kalite özellikleri ve elde edilen tohumlarda tohum kalite özellikleri (1000 dane ağırlığı, 

optimum çimlenme ve çıkıĢ ve stres koĢullarında çıkıĢ özellikleri) testlerini gerçekleĢtirmiĢtir. Bitki 

baĢına tohum verimini konvansiyonel uygulamada 6,17 g, organik uygulamada ise 5,49 g olarak 

bulunduğunu bildirmiĢtir. Konvansiyonel parsellerden daha yüksek tohum verimi alındığını, tohum 

kalite özelliklerinden ise 20
o
C de standart koĢullarda yürütülen testlerde organik tohumların çimlenme 

oranı konvansiyonel parsel tohumlarına göre daha iyi sonuçlar verdiğini bildirmiĢtir. Uygulanan diğer 

testlerde ise organik ve konvansiyonel tohumlar arasında önemli bir fark ya da iliĢki bulunamadığını 

ancak bu iliĢkinin eldesinde belirlenen farklı oranlardaki çimlenme çıkıĢ gücü ile hızı değerlerinin 

nedeni olarak, elde edilen tohumların çimlenme testi öncesi ön soğutma iĢlemine tabi tutulmamıĢ 

olması veya hasat sonrası düĢük sıcaklık koĢullarında bekletilmemiĢ olması etkili olduğunu 

belirtmiĢtir. Organik ve konvansiyonel koĢullarda üretilen tohumlar benzer çimlenme ve çıkıĢ hızı ile 

gücü değerlerine sahip olduğunu ve sonuç olarak organik sebze tohumu üretiminin iyi bakım koĢulları 

ile gerçekleĢtirilebileceği ve tohumların kalitesinde de önemli bir kaybın oluĢmayacağını bildirmiĢtir. 

Deleuran ve Boelta (2005), Danimarka‟da kaliteli organik sebze tohumu üretimi amacıyla 

verim, 1000 tohum ağırlığı ve çimlenme oranı özelliklerini araĢtırdıkları çalıĢmada, özellikle tohum 

veriminin bitki yoğunluğuna bağlı olarak değiĢtiğini, bu sebeple bitki besleme konusunda çalıĢmalar 

yapılmasının gerekliliğini bildirmektedirler. 

Çömlekçioğlu ve arkadaĢları (2003), Harran Ovası koĢullarında marul tohum üretiminde farklı 

geliĢme dönemlerinde uygulanan gibberellik asidin tohum verimi ve bazı tohum özelliklerine etkisini 

araĢtırmıĢtır. Bitkilerde 1) dikimden sonra (7–8 yapraklı), 2) göbeklenme (baĢ bağlama) baĢlangıcında, 

3) göbeklenmeden sonra ve 4) dikimden sonra + göbeklenme baĢlangıcı (iki kez uygulama) 

dönemlerinde olmak üzere 4 farklı geliĢme döneminde 20 ppm dozunda GA3 uygulandığını 

bildirmiĢtir. Uygulama dönemine göre tohum ekiminden sapa kalkmaya kadar geçen süre 215–248 

gün, tohum hasadına kadar geçen süre ise 265–285 gün arasında değiĢmiĢ ve uygulama yapılmayan 

kontrol parselleri en uzun süreye sahip olduğunu bildirmiĢtir. Dekara tohum verimlerinin 53,5–70,0 

kg, 1000 tohum ağırlığının ise 0,59–0,77 g arasında değiĢtiğini tespit etmiĢtir. Tohumda çıkıĢ ve 

çimlenme testleri hasattan sonra ve buzdolabında (4–6
o
C) 6 ay muhafazadan sonra olmak üzere iki 

dönemde yapıldığını bildirmiĢtir. Tohumların belirli bir süre soğukta tutulmasının (vernalizasyon) 

gerek çimlenme gerekse çıkıĢ oranları ve sürelerine olumlu etkide bulunduğunu belirtmektedir. 

ġensoy ve arkadaĢları (1996) ile Demir ve arkadaĢları (1996) tarafından, kimyasal gübrelerin 

sağlığımız üzerine olumsuz etkileri yapılan araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur. Nitekim aĢırı kimyasal 

azotlu gübreleme, bitki bünyesine insan sağlığına zararlı olan nitrat birikimini arttırmaktadır. Oysa 

organik kökenli gübrelerin, bitkilerdeki nitrat içeriğini kontrol (hiç gübreleme yapılmamıĢ) bitkilere 

göre daha fazla değiĢtirmediğini bildirmiĢtir. 

Organik tarımdaki üretimde temel yaklaĢımlardan biri girdilerden tohum ve diğer üretim 

materyallerin de organik olarak üretilmesidir. Organik üretimde tohumun da organik olması ilgili 

mevzuatlarla düzenlenmektedir. Ancak bu konudaki materyal eksikliği nedeni ile organik tarım 

üreticilerimiz baĢta olmak üzere, sektörde sıkıntılar yaĢanmaktadır. Bu çalıĢma ile  insan 
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beslenmesinde önemli bir yere sahip olan bununla birlikte yanlıĢ gübreleme gibi kültürel faaliyetler 

sonucunda sağlığı tehdit edebilecek duruma gelebilen salata–marul tarımında, tohum üretiminin 

organik tarım koĢullarındaki verimi ve tohum kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.    

 

Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢma 2009–2010 yıllarında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos YerleĢkesi 

deneme parsellerinde yürütülmüĢtür. Ġki yıl boyunca ilkbahar döneminde yürütülen çalıĢmada 3 salata 

çeĢidi materyal olarak kullanılmıĢtır. Deneme tesadüf blokları deneme düzenine göre kurulmuĢ olup 

her çeĢitten üçer tekerrüre yer verilmiĢtir. ÇalıĢmanın birinci ve ikinci yıllarında Rein Saat firmasına 

ait organik tohumlar olan Artemis ve Lattughino, Arzuman Tohumculuk firmasına ait yerel çeĢit olan 

Arapsaçı çeĢidi materyal olarak kullanılmıĢtır. Her çeĢit organik ve konvansiyonel olarak iki 

uygulamaya tabi tutulmuĢ ve farklılıkları araĢtırılmıĢtır. Denemede tüm salata çeĢitleri 30 x 40 cm sıra 

üzeri ve arası mesafelerle, 3 tekerrürlü olarak ilk yıl ilkbahar döneminde 26 Mart 2009, ikinci ilkbahar 

döneminde 1 Nisan 2010 tarihinde dikilmiĢ, her yinelemede 25 tane bitki yer almıĢtır. Tek parsel 

büyüklüğü 5,76 m
2‟

dir. 

Denemede kullanılan tüm tohumlar içerisine torf doldurulmuĢ çok gözlü viyollere ekilmiĢ ve 

3–4 yapraklı oldukları dönemde deneme parsellerine dikilmiĢtir. Organik üretimde kullanılacak fideler 

organik tarım kurallarına uygun olarak yetiĢtirilmiĢtir.  

Denemede kullanılan parsel önceki yıl nadasa bırakılan parselden seçilmiĢ ve organik ve 

konvansiyonel olarak salata–marul yetiĢtirilen parsellerin gübreleme programları yapılan toprak 

analizi (Çizelge 1.) sonuçlarına göre belirlenmiĢtir.  Konvansiyonel olarak yetiĢtirilen bitkilere dikim 

öncesi 30 kg/da DAP, 18 kg/da  K2SO4, dikimle beraber 6 kg NH4NO3, organik olarak yetiĢtirilen 

parsele ise toplam 200 kg Biofarm (çamlı) gübresi verilmiĢtir. Bitkilerin yetiĢtirildiği parseller; 

organik ve konvansiyonel olarak paralel parseller Ģeklinde oluĢturulmuĢ ve aralarında 40 m. mesafe 

bırakılmıĢtır. Ġkinci yıl deneme parsellerinin yeri bir alt parsellere kaydırılmıĢ ancak toprak analizi 

yapılamadığı için ilk yılın sonuçlarına göre gübreleme programı uygulanmıĢtır. Bitki hastalık ve 

zararlıları yönünden iki yılda da önemli bir etmen oluĢmamıĢtır. Ancak fide dikiminden sonra, 

konvansiyonel parsellere bir kez Captan (50 WP), organik yetiĢtiricilik yapılan parsellere ise 

ıslanabilir toz kükürt uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Fide dikimi öncesinde; parsellerde toprak iĢleme 

yapılmıĢ, organik parsellerde sadece kazayağı kullanılmıĢtır. Yabancı ot mücadelesi için 2 kez 

çapalama iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Çizelge 1. Denemede arazisine ait toprak analiz raporu 
İşba (%) pH   EC (ms/cm)  Kireç (%)  Org. mad. (%)  P (kg/da) K (kg/da) 

53 7,58 0,64 12,1 0,95 11 109,2 

Killi–tınlı Hafif alkali Tuzsuz Orta kireçli Çok az Fazla Yeterli 

Ca (ppm)      Mg (ppm)  Zn (ppm) Fe (ppm) Mn (ppm)                 Cu (ppm) 

6257     963                     0,74    0,47    13,8 14,5 

Fazla    Fazla                   Yeterli     Az  Yeterli Yeterli 

 

Ġki yıl boyunca yürütülen denemelerden elde edilen ürünler tohum verimi ve çimlenme 

özellikleri açısından değerlendirilmiĢtir. Her tekerrürden tohumluk olarak bırakılan bitkilerde, tohum 

hasadından sonra, bitki baĢına tohum verimi, 1000 dane ağırlığı (4 tekerrürlü olarak 100 adet 

tohumunun tartılarak 10 ile çarpılması ve ortalamasının alınması ile) tohuma kalkmıĢ bitki boyu, 

tohum çimlenme oranı ve hızı testleri yapılmıĢtır. Tohum hasadı çiçeklerin %50‟sinden fazlası tohum 

oluĢturduğu anda ve tohumu taĢıyan tüylerin görüldüğü dönemde yapılmıĢ ve hasat edilen meyveler 

laboratuvara getirilerek gölgede  kurutulduktan sonra tohumlar elle çıkarılmıĢtır (Vural ve ark., 2000). 

Çimlenme testleri ISTA (Anonymous, 1996) kurallarına göre yapılmıĢtır. Tohumlar whatman kağıtları 

(No: 1) üzerine yerleĢtirilmiĢ ve 5 ml saf su ile nemlendirilmiĢtir. Dokuz cm çaplı petri kapları 

içerisine kağıt üzerine 100 adet tohum yerleĢtirilerek 4 tekrarlı olarak, 20
o
C‟deki inkübatörde 7 gün 

standart çimlenme testine alınmıĢtır. Petri kapları çimlenme sırasında su kaybını önlemek için renksiz 

esnek filmle sıkıca sarılmıĢtır. Her gün çimlenen tohumların sayımı yapılmıĢ ve 2 mm kökçük 

uzunluğuna sahip tohumlar çimlenmiĢ kabul edilmiĢtir. Yedinci günde toplam çimlenen tohumlar 

sayılarak çimlenme yüzdesi (%) belirlenmiĢtir. Ortalama çimlenme zamanı ise ortalama çimlenme 

süresi için Ellis ve Roberts (1980)‟e göre geliĢtirilen formül yöntemiyle hesaplanmıĢtır. Ortalama 
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çimlenme zamanı; (OÇZ) = ∑Tn/∑n formülü kullanılarak hesaplanmıĢtır, eĢitlikteki T: ekimden sonra 

sayım yapılan gün, n sayımın yapıldığı günde çimlenen(2 mm kökçük çıkıĢı) tohum sayısını, ∑n ise 

toplam çimlenen tohum sayısını belirtmektedir AraĢtırma sonunda elde edilen verilere, bilgisayarda 

Minitab 15,0 paket programı ile varyans analizi uygulanmıĢ ve ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD 

testiyle %5 önemlilik düzeyinde belirlenmiĢtir.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Deneme sonucunda elde edilen tohum verimi (g/bitki) bakımından yıllar (p= 0,000), çeĢitler 

(p= 0,000) ve uygulamalar (p= 0,000)  arasındaki farlılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur. 

Elde edilen veriler Çizelge 2.‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.Organik ve konvansiyonel olarak yetiĢtirilen salata–marul çeĢitlerinde bitki baĢına tohum 

verimi (g/bitki) 

Çeşit Uygulama 
                Yıl 

Çeşit ort. Uyg. ort. 
2009 2010 

Arapsaçı 
Organik 8,310 10,653  

10,353a 

Organik 

 

8,350b 
Konvansiyonel 9,043 13,403 

Artemis 
Organik 7,840 9,130  

8,594b Konvansiyonel 8,000 9,767 Konv. 

 

9,483a 
Lattughino 

Organik 7,037 7,493  

7,803c Konvansiyonel 7,917 8,767 

Yıl ortalaması 7,964b 9,8689a  

LSD (0,05) 0,580 0,7110 0,580 

Önemlilik derecesi 
* * * 

Yıl*ÇeĢit*Uygulama: ÖD. 

 

Denemede yıl
*
çeĢit interaksiyonu (p= 0,002) seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur. En yüksek tohum verimi ortalaması 10,35 g ile Arapsaçı çeĢidinden elde edilirken, en 

düĢük tohum verimi ortalaması 7,80 g ile Lattughino çeĢidinden elde edilmiĢtir. En yüksek tohum 

verimi 13,40 g ile 2. yıl konvansiyonel olarak yetiĢtirilen Arapsaçı çeĢidinden elde edilmiĢtir. 

BaĢ ve Koludar (1991), yaptıkları bir araĢtırmada ġemikler (salata) ve 44/1 (marul) 

çeĢitlerinde farklı ekim tarihlerinin tohum verimine etkisini araĢtırmıĢlardır. Sonbahar dönemi (15 

Mayıs ekim zamanı) yetiĢtirilen bitkilerden 44/1 marul çeĢidinden elde edilen tohum verimi 6,81 g, 

ġemikler salata çeĢidinden elde edilen tohum verimi 8,04 g olarak bulunmuĢtur. Ünal (2009), 

Yedikule marul çeĢidi ile çaptığı çalıĢmada; bitki baĢına tohum veriminin, konvansiyonel parselde 

6,17 g, organik parselde ise 5,49 g olarak bulmuĢtur. Konvansiyonel parselden elde edilen 55,5 kg/da 

tohum verimi organik parselde 49,4 kg/da Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Abak ve ark. (2000), farklı 

dönemlerde (4 güz, 2 bahar) yetiĢtirilen marul tohumlarından elde edilen tohum veriminin 510 kg/ha 

olduğunu bildirmiĢtir. Salata ve marullarda tohum verimi çeĢit, sıra arası ve üzeri mesafeleri ile bakım 

koĢullarına göre değiĢmektedir. Optimum bakım koĢullarında bir dekar alandan 50–75 kg tohum elde 

edilebililmektedir (Vural ve ark., 2000). Deleuran ve Boelta (2005), kaliteli organik sebze tohumu 

üretimi amacıyla verim, 1000 tohum ağırlığı ve çimlenme oranı özelliklerini araĢtırdıkları çalıĢmada, 

özellikle tohum veriminin bitki yoğunluğuna bağlı olarak değiĢtiğini, bu sebeple bitki besleme 

konusunda çalıĢmalar yapılmasının gerekliliğini bildirmektedirler.  

Varyans analizi sonuçlarına göre bin tane ağırlığı bakımından yıllar arasındaki (p= 0,007), 

çeĢitler arasındaki (p= 0,000) ve uygulamalar arasındaki (p= 0,003) farklılıklar istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuĢtur (Çizelge 3.). 

En yüksek 1000 dane ağırlığı 1,1080 g ortalama ile Artemis çeĢidinden elde edilirken, en 

düĢük 1000 dane ağırlığı 0,9251 g ortalama ile Lattughino çeĢidinden elde edilmiĢtir. Konvansiyonel 

olarak yetiĢtirilen çeĢitlerin 1000 dane ağırlıkları ortalaması, organik olarak yetiĢtirilen çeĢitlerden 

daha yüksek olmuĢtur. 
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Çizelge 3. Organik ve konvansiyonel olarak yetiĢtirilen salata–marul çeĢitlerinde 1000 dane ağırlığı (g) 

Çeşit Uygulama 
Yıl 

Çeşit ort. Uyg. ort. 
2009 2010 

Arapsaçı 
Organik 1,0348 0,9742   Organik 

Konvansiyonel 1,0760 1,0368 1,0304b 
 

Artemis 
Organik 1,1407 0,9875 

 
0,9778b 

Konvansiyonel 1,2127 1,0914 1,1080a Konv. 

Lattughino Organik 0,8831 0,8470 
 

  

 
Konvansiyonel 0,9929 0,9775 0,9251c 1,0645a 

Yıl ortalaması 1,0567a 0,9775b   

LSD (0,05) 0,05239 0,06417 0,05239 

Önemlilik derecesi 
* * * 

Yıl*ÇeĢit*Uygulama: ÖD. 

 

Ġlk yıl elde edilen marul tohumlarındaki 1000 dane ağırlığının 2. yıl elde edilen tohumlardan 

daha fazla olduğu gözlenmiĢtir. Ünal (2009), organik olarak yetiĢtirilen marul tohumlarının ortalama 

ağırlığını 1,0373 g konvansiyonel olarak yetiĢtirilenlerin ise 1,0105 g olarak belirlemiĢtir. Anonymus, 

(1996), salata ve marul tohumlarının 1000 dane ağırlığını 0,8–1,2 g olarak belirtmektedir.  

 

Çizelge 4. Organik ve konvansiyonel olarak yetiĢtirilen salata–marul çeĢitlerinde ortalama çimlenme 

zamanı (gün) 

Çeşit Uygulama 
Yıl 

Çeşit ort. Uyg. ort. 
2009 2010 

Arapsaçı 
Organik 2,8000 4,2800  

3,3050 

Organik 

 

3,3178 
Konvansiyonel 2,6733 3,4667 

Artemis 
Organik 2,0800 4,0133  

3,0983 Konvansiyonel 2,2267 4,0733 Konv. 

 

3,1233 
Lattughino 

Organik 2,6600 4,0733  

3,2583 Konvansiyonel 2,0533 4,2467 

Yıl ortalaması 2,4156b 4,0256a  

LSD (0,05) 0,3281   

Önemlilik derecesi 
* 

ÖD ÖD 
Yıl*ÇeĢit*Uygulama: ÖD. 

 

Denemede standart çimlenme testi sonucu elde edilen ortalama çimlenme zamanı değerleri 

bakımından yıllar arasındaki (p= 0,000) farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 

4.) ÇeĢit ve uygulamalar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken; en kısa 

sürede çimlenme, organik olarak yetiĢtirilen Artemis çeĢidinde, en uzun sürede çimlenme ise organik 

olarak yetiĢtirilen Arapsaçı çeĢidinde görülmüĢtür.  Abak ve ark. (2000), hasat sonrası elde ettikleri 

marul tohumlarında yapılan çimlenme testlerinde çıkıĢ hızının 5,73 gün olduğunu bildirilmiĢtir.  

Ünal (2009), elde edilen organik marul tohumlarının ortalama çimlenme zamanı 20
o
C‟de, 0,70 

gün, konvansiyonel marul tohumlarının ise 0,63 gün olarak bulunduğunu belirtmektedir. Salata ve 

marul tohumları optimum koĢullarda (20
o
C) 4–7 günde çimlendiği, çimlenme için ön üĢütmeye 

gereksinim gösterdikleri bilinmektedir (Anonymus, 1996). ÇalıĢmada elde edilen sonuçlar ortalama 

çimlenme zamanının diğer literatürler ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Ancak tohumların organik 

koĢullarda yetiĢtirilmesi ortalama çimlenme zamanı üzerinde olumlu yada olumsuz etkisinin 

bulunmadığı gözlemlenmiĢtir.  

Varyans analizi sonuçlarına göre çimlenme oranı bakımından yıllar arasında (p= 0,011) 

seviyesinde farklılıklar önemli bulunmuĢtur. Ayrıca çimlenme oranı bakımından çeĢitler arasındaki 

(p= 0,000) farklılıklar da istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. Konvansiyonel ve organik 

uygulamalardan elde edilen tohumların çimlenme oranı arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak 

önemli bulunmamıĢtır (Çizelge 5.).  
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Çizelge 5. Çimlenme oranı (%) 

Çeşit Uygulama 
                Yıl 

Çeşit ort. Uyg. ort. 
2009 2010 

Arapsaçı 
Organik 86,667 82,667  

85,833b 
Organik 

 

89,667 
Konvansiyonel 89,333 84,667 

Artemis 
Organik 96,667 91,333  

93,000a Konvansiyonel 94,667 89,333 Konv. 

 

90,333 
Lattughino 

Organik 90,667 90,000  

91,167a Konvansiyonel 92,667 91,333 

Yıl ortalaması 91,778a 88,222b  

LSD (0,05) 2,655 3,251  

Önemlilik derecesi 
* * 

ÖD 
Yıl*ÇeĢit*Uygulama: ÖD. 

 

En yüksek çimlenme oranı ortalaması Artemis çeĢidinden elde edilirken, en düĢük çimlenme 

oranı ortalaması Arapsaçı çeĢidinden elde edilmiĢtir. Ġlk yıl elde edilen tohumlardaki çimlenme oranı 

yüksekliği dikkat çekmektedir. Abak ve ark. (2000), hasat sonrası elde ettikleri tohumlarda yapılan 

çimlenme ve çıkıĢ testlerinde %76,0 çimlenme oranı elde edildiğini bildirmiĢtir. Ünal (2009), elde 

edilen organik marul tohumlarının çimlenme oranın 20
o
C‟de, %92,25, konvansiyonel marul 

tohumlarınınkini ise %80,45 olarak bulunduğu belirtmektedir. Bu çalıĢmada elde edilen çimlenme 

oranları literatür ile uyum göstermekle birlikte yıllar arasındaki farklılığın iklim koĢulları ile birlikte 

ikinci yıl bitkilerden tohum hasadı yapıldıktan hemen sonra tohum testlerinin yapılmasının da etkili 

olduğu söylenebilir.  

 

Çizelge 6. Tohumluk bitki boyu (cm)  

Çeşit Uygulama 
Yıl 

Çeşit ort. Uyg. ort. 
2009 2010 

Arapsaçı 
Organik 104,33 122,67  

114,67a 
Organik 

 

99,11 
Konvansiyonel 108,00 123,67 

Artemis 
Organik 77,67 95,33  

86,75c Konvansiyonel 79,00 95,00 Konv. 

 

101,17 
Lattughino 

Organik 85,67 109,00  

99,00b Konvansiyonel 91,00 110,33 

Yıl ortalaması 90,94b 109,33a  

LSD (0,05) 4,348 5,325  

Önemlilik derecesi 
* * 

ÖD 
Yıl*ÇeĢit*Uygulama: ÖD. 

 

Varyans analizi sonuçlarına göre tohumluk  bitki boyu bakımından dönemler arası farklılıklar 

(p= 0,000) ve  çeĢitler arasındaki farklılıklar (p= 0,000) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. En 

yüksek tohumluk bitki boyu 114,67 cm ortalaması ile Arapsaçı çeĢidinden elde edilirken, en düĢük 

tohumluk bitki boyu ise 86,75 cm ortalaması ile Artemis çeĢidinden elde edilmiĢtir. Arapsaçı 

çeĢidindeki bitki boyu uzunluğunun, her iki yılda da diğer iki çeĢitten daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Her üç çeĢit için, ikinci yıl tohumluk bitki boyu ortalamasının birinci yıl elde edilen 

değerden daha yüksek olduğu da dikkat çekmektedir. 

 

Sonuçlar ve Öneriler 

Üç farklı marul çeĢidinin organik ve konvansiyonel olarak yetiĢtiriciliğinin karĢılaĢtırıldığı bu 

çalıĢmada; Tohum verimi (g/bitki), 1000 dane ağırlığı bakımından elde edilen sonuçlar arasındaki 

farlılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur. Tohum veriminde konvansiyonel uygulamalardan 

elde edilen sonuçların üstünlüğü görülmektedir. 2010 yılında özellikle de Arapsaçı çeĢidinde 2009 

yılına kıyasla tohum veriminde artıĢ görülmektedir. Tohumların organik ve konvansiyonel olarak 

yetiĢtirilmesinin çimlenme oranı ve hızına etkisi anlamlı bulunmazken; diğer parametrelerde 

farklılıkların olduğu görülmüĢtür. 2010 yılı tohum testleri, tohum hasadından hemen sonra yapıldığı 

için 2009 yılı tohum testlerinden biraz daha düĢük sonuçlar vermiĢtir. 2010 yılı tohum testlerinde, 

tohumlar 4
o
C‟de 2 gün süre ile bekletildikten sonra (ön üĢütme) testlere tabi tutulmuĢtur. Buna rağmen 
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ikinci yılın, ilk yıl sonuçlarını yakalayamadığı görülmektedir. Abak ve ark. (2000), hasat sonrası elde 

ettikleri tohumlarda yapılan çimlenme ve çıkıĢ testlerinde %76,0 çimlenme oranı ve %38,4 çıkıĢ gücü 

değerleri elde edilmiĢ ve ortalama çimlenme zamanının 1–39 gün çıkıĢ hızının ise 5,73 gün olduğunu 

bildirmiĢtir. Ayrıca marul tohumlarının, hasattan altı ay sonra yapılan çimlendirme ve çıkıĢ testlerinde, 

ortalama %86,2 çimlenme oranı ve %57,6 çıkıĢ gücüne sahip olduğunu bildirmektedir. Çimlenme 

oranı ve hızı bakımından uygulamalar arasındaki farklılıkların önemli bulunmamıĢtır ancak, bununla 

beraber çimlenme oranı en yüksek olan çeĢitler, organik tohumu materyal olarak kullanılan Artemis ve 

Lattughino çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. Bu durum organik tohumların kalite yönünden avantajlı 

olduğunu göstermektedir.   

ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; yönetmeliğe uygun olarak 

yapılan organik marul yetiĢtiriciliğinden de geleneksel yöntemlerle elde edilen verim ve kaliteye 

eriĢilebileceği görülmektedir. 

 
               Not: Bu çalıĢma, Seda Rakıcı‟nın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  Bahçe Bitkileri 

Anabilim Dalı tarafından 01/10/2010 yılında kabul edilen "Organik ve Konvansiyonel Olarak YetiĢtirilen Marul ÇeĢitlerinin 

Verim ve Kalite Özellikleri Yönünden KarĢılaĢtırılması" adlı „Yüksek Lisans‟ tezinden türetilmiĢtir. 
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Öz 

Parazitoitler, bulundukları çevrede gerek tür içi ve gerek türler arasıyla karmaĢık iliĢkiler 

içerisindedirler. Konukçu herbivor ve konukçu bitkilerle olan iliĢkileri parazitoit ekolojisinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Konukçu bitkilerin parazitoitler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri sözkonusudur. Bu etkiler, 

bitkilerin sahip olduğu kimyasal ve morfolojik özelliklere göre değiĢebilmektedir. Bir bitkinin kimyasal ve 

morfolojik özellikleri onun kalitesini de belirlemektedir. Bitki kalitesi ise konukçu herbivorun, parazitoit için 

uygunluğu üzerinde sonderece önemli bir role sahiptir. Bu yazıda konukçu bitki kalitesinin parazitoitler 

üzerindeki etkilerine değinilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Konukçu bitki, Parazitoit, Ekoloji. 

 
Abstract 

Effect of Host Plant Quality on Parasitoid Ecology  
Parasitoids have a complex realtionships with interspesific and intraspesific species within their 

environment. Their relationships with host herbivor and host plants have an important place in parasitoid 

ecology. The host plants have direct and indirect effects on the survival of parasitoids. These effects may vary 

according to the chemical and morphological properties of the host plant. Chemical and morphological 

characteristics of a plant determine its quality. Plant quality having a tremendous role for the suitability of host 

herbivor for parasitoid. In this article, the effects of host plant quality on the performance and behavioural 

activities of parasitoids have been described.   

Keywords: Host plant, Parasitoid, Ecology. 

 

Giriş 

Doğada, parazitoitler ile konukçu bitkilerin mutualist bir yaĢam içerisinde olduğu söylenebilir. 

Parazitoitlerin, bitkiler üzerinde beslenen zararlı herbivorlara saldırması, bitkiler için dolaylı bir 

savunma mekanizması gibi düĢünülmektedir (Price ve ark., 1980). Tabi bu iliĢkide zararlı böceğin 

beslenmesi sırasında bitkiler tarafından salgılanan uçucu kimyasal bileĢiklerin rolü de büyüktür. Bu 

durum, bitkiler ve parazitoitler arasında uyumlu bir iliĢkinin varolduğuna dair yaklaĢımı 

desteklemektedir. (Vinson ve ark., 1987; Dicke ve ark., 1990; Stowe ve ark., 1995; Sabelis ve ark., 

2001). Ancak bitkiler kendilerini herbivorlardan bu yolla korurken bitkilerin, parazitoitlerin etkinliğini 

düĢürebilecek çok çeĢitli kimyasal bileĢikleri ürettikleri de bildirilmiĢtir (Campbell ve Duffey, 1979; 

Barbosa ve ark., 1982; Turlings ve Benrey, 1998; Sime, 2002; Singer ve Stireman, 2003). Doğal 

olarak parazitoitler zaman zaman kendi mutualistlerinden zarar da görebilmektedir. Parazitoitlerin 

konukçularını bulmada ipucu olarak kullandıkları konukçu bitkilerdeki uçucu kimyasallar üzerinde 

yürütülen araĢtırmaların sayısı oldukça fazla olduğu için (Price ve ark., 1980; Vet ve Dicke, 1992; Van 

Loon ve ark., 2000; Hunter, 2002; Dicke ve Baldwin, 2010; Erb ve ark., 2010; Poelman ve ark., 2012) 

bu yazıda bitki–parazitoit etkileĢiminin diğer yönleri ele alınmıĢtır.  

Doğada; bitkiler arasındaki kalitatif değiĢimler, bazen parazitlenmeyi etkileyebilmektedir. Lill 

ve ark. (2002) tarafından yapılan bir çalıĢmada, Kanada‟daki orman alanlarında yapılan sörveyler, 

Lepidopterlerdeki parazitlenme oranlarının kuvvetli bir biçimde konukçu bitkiye bağlı olduğunu 

ortaya koymuĢtur. AraĢtırıcılar hatta bazı larvaların parazitlenme oranlarının, beslendikleri bitki türüne 

göre de değiĢebildiğini bildirmiĢlerdir. Konukçu bitkiye bağımlılık, sadece konukçu larvalar için 

geçerli değildir. Bazı parazitoit türlerinde de konukçu bitkiye özelleĢme söz konusudur.  

Her ne kadar, bu tür özellikler; parazitoitlerin, herbivorların konukçu bitki kullanımının 

evriminde etkili olduğunu düĢündürse de, aynı zamanda, bitki kalitesindeki değiĢikliğin parazitoitin 

tercihini ve etkinliğini belirleyen temel etmenlerden biri olduğu hipoteziyle de uyum sağlamaktadır 

(Hunter, 2003). Lill ve ark. (2002)‟nın doğa koĢullarında elde ettiği veriler, bitki kalitesindeki 

çeĢitliliğin parazitoitlerin popülasyon ekolojisi üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan önemli bir 

çalıĢmadır. Yapılan bir baĢka çalıĢmada, lepidopter larvalarında genellikle bodur selvilerde, siyah 
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selvilere göre parazitlenmenin daha yüksek olduğu bildirilmiĢtir (Barbosa ve ark., 2001). Bu iki 

çalıĢma, ortaya konulan yaklaĢımı deneysel olarak ifade etmesi açısından son derece önemlidir. Bu 

durum doğada farklı konukçu bitki–hebivor böcek–parazitoit iliĢkileri üzerinde yapılacak olan diğer 

çalıĢmalarla da ortaya konulmalı bu üçlü iliĢkinin olumlu ve olumsuz yönleri belirlenmelidir.  

 

Konukçu bitkinin morfolojik yapısı ve parazitoit üzerindeki etkisi 

Bitki kalitesindeki çeĢitlilik nedeniyle oluĢan bitki–parazitoit iliĢkilerinde çok farklı 

mekanizmaların bulunduğu bildirilmiĢtir. Bu mekanizmalar hem bitki türleri içinde hem de bitki 

türleri arasında değiĢiklik göstermekte ve parazitoitlerin tercih ve etkinliğini belirlemektedir. Bu 

mekanizmalar bitkilerden yayılan kimyasal sinyallere doğru yönelmeyi ya da uzaklaĢmayı içerdiği 

gibi, bitki morfolojisinin parazitoitin parazitleme davranıĢı üzerindeki etkisini, herbivor 

yoğunluğunun, büyüklüğünün ve konukçu herbivor dokularının besin ve kimyasal yönden kalitesine 

bağlı etkileri de içermektedir. Çünkü parazitoit için bir besin kaynağı olan konukçu herbivorun kalitesi 

parazitoitin de biyolojik ve davranıĢsal özelliklerini olumlu ya da olumsuz etkilemektedir.  

Parazitoitlerin konukçularını bulması ve yumurta bırakması üzerine etkili çok sayıda faktör 

vardır. Parazitoitler öncelikle konukçu bitkiden gelen kimyasal ve morfolojik ipuçlarını konukçu 

herbivoru bulmakta kullanırlar (McCall ve ark., 1993; De Moraes ve ark., 1998; Powell ve ark., 1998; 

De Moraes ve Mescher, 2004). Parazitoitlerin davranıĢları herbivor yoğunluğuna göre de 

değiĢebilmektedir (Hassell, 2000; Hochberg ve Ives, 2000). Ayrıca parazitoitlerin kendi konukçularına 

yumurta bırakma davranıĢının, konukçu bitki morfolojisindeki değiĢimden etkilendiği de açık bir 

biçimde ortaya konmuĢtur. Örneğin, araĢtırıcılar Soligado altissima L. (Asteraceae)‟nın gövdesi 

üzerindeki gallerin büyüklüğünün çevresel ve genetik çeĢitliliğe bağlı olarak değiĢtiğini bidirmiĢlerdir. 

Bu durumun gallere neden olan Eurosta solidaginis Fitch (Diptera:m Tephritidae)in parazitoiti 

Eurytoma gigantea Walsh (Hymenoptera: Eurytomidae)‟nın parazitleme özelliğini etkilediği de 

bildirilmiĢtir (Abrahamson ve Weis, 1997; Sumerford ve ark., 2000). Söğüt üzerindeki gallere neden 

olan konukçunun parazitlenmesinin, bitkinin sağlığına bağlı olarak azaldığı, eğer söğüdün 

sürgünlerinde büyük galler üretilmiĢse bu durumun parazitoitin parazitleme yeteneğini sınırlayan bir 

faktör olduğu bildirilmiĢtir (Hunter ve Price, 1998).  

BaĢka bir çalıĢmada Borrichia frutescens L. (Asteraceae) bitkisi üzerinde Pissonotus 

quadripustulatus Van Duzee (Homoptera: Delphacidae) yumurtalarında parazitlenme oranının arttığı, 

çünkü bitki gövdelerinin parazitoitlerin ovipozitörleriyle yumurta bırakması için daha yumuĢak olduğu 

ifade edilmiĢtir (Moon ve ark., 2000). AraĢtırıcılar, bitkilerdeki yüksek tuz oranının, parazitlenme 

oranını düĢürdüğü, çünkü bitki gövdesinin daha sert bir hal aldığını bildirmiĢlerdir (Moon ve Stiling, 

2000). Benzer Ģekilde Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) ve H. punctigera 

Wllgr. (Lepidoptera: Noctuidae)‟nın larva parazitoiti olan Microplitis demolitor Wilkinson 

(Hymenoptera: Braconidae)‟un farklı konukçu bitkilerdeki parazitleme oranları arasında da farklılık 

olduğu bildirilmiĢtir. AraĢtırıcılar nohut üzerindeki parazitleme oranının %0 olduğunu bu karĢın 

sorgum, ayçiçeği, mısır, pamuk ve soyada parazitleme oranlarının %22,4 ile %75,4 arasında 

değiĢtiğini bildirmiĢlerdir (Murray ve Rynne, 1994). Yapılan bir diğer çalıĢmada, Divina ve ark., 

(2005), yumurta parazitoiti Ceratogramma etiennei Delvare (Hymenoptera: Trichogrammatidae)‟ nin 

konukçu bitkinin morfolojisine (yaprak kalınlığı, tüylülük) bağlı olarak parazitleme oranının 

değiĢebildiğini bildirmiĢlerdir.  

Benzer olarak Carillo ve ark. (2008,) konukçu bitkinin yapraklarında bulunan kıl, diken ve 

pulların yoğunluğunun parazitoit Haeckeliania sperata Pinto (Hymenoptera: Trichogrammatidae)‟nın 

konukçuyu arama davranıĢını etkilediğini ve bu yapıların yüksek yoğunlukda olması durumunda 

parazitleme oranında azalma olduğu ifade edilmiĢtir. Konukçu bitkinin tüylü yapıya sahip olmasının 

parazitleme oranını azalttığı Elsey ve Chaplin (1978) tarafından tütün, Obrycki ve ark. (1983) 

tarafından patates, Treacy ve ark. (1986) tarafından pamuk üzerinde test edilip belirlenmiĢtir.  

Eğer parazitoit konukçu herbivora yumurta bırakmak için sürekli aynı konukçu bitkiyi 

seçiyorsa, herbivor için diğer konukçu bitkiler (parazitoitin olmaması düĢünüldüğünde) „serbest bölge‟ 

olarak tanımlanmıĢtır (Lill ve ark., 2002; Singer ve Stireman, 2005). Her ne kadar bitkisel 

kimyasalların, herbivor yoğunluğunun ve bitki morfolojisinin parazitoit ekolojisi üzerindeki etkileri 

belirgin olsa da, bitki kalitesine bağlı değiĢimlerin oluĢturduğu etkiler yeterince tanımlanmamıĢtır.  
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Bitki kalitesinin herbivor büyüklüğü ve parazitoit üzerindeki etkisi 

Konukçu bitki kalitesi (karbon–nitrojen içeriği ve savunma metabolitlerinin yapısı–miktarı 

gibi) parazitoit için herbivor böceğin kalitesini etkileyen temel faktördür. Fox ve ark. (1990), bitkideki 

nitrojen içeriğinin Plutella xylostella Linnaeus (Lepidoptera: Plutellidae)‟nın parazitoiti Diadegma 

insulare Cresson (Hymenoptera: Ichneumonidae)‟nin tarafından parazitlenmesini etkilediğini 

bildirmiĢlerdir. Konukçu bitki kalitesinin, herbivorun büyüklüğünü ve geliĢmesini etkilediği de 

bilinmektedir (Price, 1997; Speight ve ark., 1999; Schowalter, 2000; Avmack ve Leather 2002). 

Herbivorun büyüklüğü ya da yaĢını; parazitoitin tercihi ve performansı ile iliĢkilendiren çok sayıda 

çalıĢma bulunurken, bitki kalitesinin herbivorun özelliklerinde değiĢiklik yaratabileceği konusunda 

yapılan çalıĢmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalıĢmalarda da sadece herbivor büyüklüğündeki değiĢimler 

veri olarak alınmıĢtır. Ancak herbivor büyüklüğündeki değiĢim, bitki kalitesinin herbivorlar üzerindeki 

etkisinin sonuçlarından yalnızca bir tanesidir. AraĢtırıcılar parazitoitlerin, diĢileri meydana getirecek 

yumurtalarını büyük konukçulara, küçük konukçulara oranla daha fazla bıraktıklarını bildirmiĢlerdir 

(Pandey ve Singh, 1999; West ve ark., 2001; King, 2002). Ayrıca, büyük konukçularda geliĢen 

parazitoitlerin aynı zamanda daha fazla yumurta kapasitesine ve daha uzun ömre sahip olduğu da 

bildirilmiĢtir (Bernal ve ark., 1998; Bernal ve ark., 1999).  

Parazitoit büyüklüğünün konukçuların büyüklüğüyle iliĢkilendirilmesi çok yaygın olmasa da 

(Bernal ve ark., 1998; Hemerik ve Harvey 1999; Chau ve Mackauer, 2001), konukçu böceklerin 

büyüme özellikleri, parazitoit için uygun bir kalite indeksi oluĢturulmasını sağlar (Harvey ve ark., 

1994). Koinobiont endoparazitoitlerde parazitlenme sonrasında büyümeye devam eden konukçunun 

ağırlığında büyük bir değiĢim söz konusudur ve bu değer parazitoit için sonderece önemlidir (Harvey, 

2000). 

Ancak, parazitlenme sonrası larval konukçu geliĢimi üzerinde bitki kalitesinin etkisi tam 

olarak bilinmemektedir. Harvey ve ark. (1995) yaptıkları bir çalıĢmada, farklı besinlerde yetiĢtirilen 

Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) üzerinde kültüre alınan Venturia canescens 

Grav. (Hymenoptera: Ichneumonidae)‟in etkinliğini denemiĢlerdir. Eğer konukçu düĢük kalitede bir 

diyette yetiĢtirilmiĢse, parazitoitin geliĢme süresinin uzadığı ve parazitoitte erken ölümlere neden 

olduğu bildirilmiĢtir. Ayrıca konukçu larvanın besinsizlikten ölmesi hem parazitoitlerin hayatta kalma 

oranında hem de ergin büyüklüğünde azalmaya neden olur. Aynı araĢtırıcılar birçok koinobiont 

parazitoit için, parazitleme sonrası konukçular tarafından tüketilen bitkilerin kalitesinin parazitoit 

etkinliği üzerinde önemli bir etkide bulunduğu fikrinde ortak kanıya varmıĢlardır. Benzer bir sonuç 

Campadelli ve Barlotti (1986) tarafından parazitoit Pseudogonia rufifron Wied. (Diptera: Tachinidae) 

için elde edilmiĢtir. Konukçu Galleria mellonella Linnaeus (Lepidoptera: Pyralidae)‟nın besinin, 

parazitoitin biyolojik özelliklerini etkiyebildiğini bildirilmiĢlerdir.  

Konukçu bitki kalitesinin, parazitlenme öncesi ve sonrasında parazitoitin etkinliği üzerindeki 

etkisinin araĢtırılması son derece önemlidir (Gunasena ve ark., 1989, Mallampalli ve ark., 1996). Bir 

herbivorun büyüklüğünü tayin eden birincil unsurun konukçu bitki kalitesi olduğu bilinirken, bitki 

kalitesiyle parazitoit etkinliği arasındaki iliĢkinin yapılacak olan çalıĢmalarla daha ayrıntılı bir Ģekilde 

ortaya konması gerekmektedir. Özellikle besin değeri düĢük olan bitkiler parazitoit sayısında ve 

büyüklüğünde, yumurta veriminde ve ömründe azalmaya, cinsiyetler oranın ise erkekler lehine doğru 

artmasına neden olabilmektedir (Steinberg ve ark., 1993; Hunter, 2003).  

 

Bitki kalitesinin herbivor büyüme oranı ve parazitoit üzerindeki etkisi 

Herbivorlar seçtikleri konukçu bitkiye bağlı olarak kimyasal ve fiziksel savunma 

reaksiyonlarıyla karĢı karĢıyadırlar. Bitkilerde bulunan zehirli ikincil metabolitler ve düĢük besin 

kalitesi herbivorun büyüme–geliĢme ve parazitoitlere karĢı savunma reaksiyonlarını etkileyecektir 

(Rosenthal ve Berenbaum, 1991; Coley ve ark., 2006). Özellikle Lepidoptera takımına bağlı 

herbivorlarda hızlı büyüme vücut büyüklüklerindeki artıĢla birlikte yüksek doğurganlık da 

sağlayacaktır (Haukioja ve Neuvonen 1985; Ohmart ve ark., 1985, Awmack ve Leather, 2002). YavaĢ 

büyüme–yüksek ölüm hipotezine (Clancy ve Price, 1987) göre, düĢük besin değerine sahip bitki 

dokusu, konukçu böceklerin büyüme oranlarını düĢürerek, onların doğal düĢmanlara maruz 

kalabilecekleri zaman dilimini arttırabilmektedir.  

Herbivorlar için yavaĢ büyümenin görüldüğü her konukçu bitki–herbivor böcek iliĢkisinin 

parazitlenmeyle iliĢkilendirilemediği durumlarda bulunmaktadır (Clancy ve Price, 1987). Bu konuyu 

destekleyen çalıĢmalarda bulunmaktadır. Örneğin, Cotesia glomerata L. (Hymenoptera: Braconidae), 
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ile konukçusu Pieris rapae L. (Lepidoptera: Pieridae)‟nin parazitlenme iliĢkisinde (Benrey ve Denno, 

1997) aynı bitki türünde beslenen P. rapae‟nin büyüme oranlarındaki farklılık, larvaların parazitlenme 

oranlarındaki değiĢim ile iliĢkilendirilmiĢtir. P. rapae larvalarının çok iyi geliĢtiği bitkilerde 

parazitizm oranının da yüksek olduğu bildirilmiĢtir. AraĢtırıcılar bitki türlerinin parazitoit davranıĢları 

üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, ayrıca parazitleme oranı ile herbivorun geliĢme oranı arasında da 

mutlak bir iliĢki olduğunu bildirmiĢlerdir (Benrey ve Denno, 1997). Aynı araĢtırıcılar bitkilerdeki 

besin kalitesinin herbivorların geliĢme oranını farklılaĢtırdığını ve bu durumun da parazitizm oranını 

etkilediğini ifade etmiĢlerdir. Bu durum yavaĢ büyüme–yüksek ölüm hipotezini destekler niteliktedir. 

Ancak bitki türünden dolayı geliĢmenin yavaĢladığı her bitki–herbivor iliĢkisi parazitlenme riski ile 

karĢı karĢıya olmayabilir. Örneğin Lill ve Marquis (2001) yapmıĢ oldukları çalıĢmada, meĢe ağacı 

üzerinde beslenen farklı familyalara ait herbivorların geliĢme sürelerinin farklı oluĢuyla parazitizm 

arasında bir iliĢki bulamamıĢlardır. AraĢtırıcılar düĢük besin değerine sahip meĢe yapraklarının, 

larvaların yaĢam süresini azalttığını, fakat geliĢme süresinde çok büyük bir farklılık olmadığını 

bildirmiĢlerdir. Aynı araĢtırıcılar düĢük besin değerine sahip meĢe yapraklarının (yüksek fenolik 

bileĢikler ve tanin) herbivorlara karĢı doğrudan bir savunma mekanizması olduğunu, parazitoit ve 

predatörler aracılığıyla gerçekleĢen dolaylı savunma mekanizmasına gerek olmadığını ifade 

etmiĢlerdir.  

Bu bilgiler ıĢığında yavaĢ geliĢme–yüksek ölüm hipotezi iki yönlü olarak destek bulmaktadır. 

Konukçu böceğin kalitesi parazitoiti önemli derecede etkilemektedir. YavaĢ geliĢme gösteren bir 

herbivorun parazitlenme olasılığının fazla olduğu ancak parazitoitin yumurtasını bıraktığı herbivorun 

besin kalitesinin ise düĢük olduğu bildirilmiĢtir (Harvey ve ark., 1995; Harvey, 2000).  

 

Bitki kalitesinin herbivor kalitesi ve parazitoit üzerindeki etkisi 

Yüksek bitki kalitesinin, konukçu herbivorun kalitesini, bununda parazitoitin kalitesini 

arttırdığı bildirilmiĢtir (Hunter ve Price, 1992; Teder ve Tammaru, 2002). Teder ve Tammaru (2002), 

yapmıĢ oldukları çalıĢmada iki noctuidin Nonagia tiphae Thunberg ve Archanara sparganii Esper 

besin kalitesi yüksek olan Typha latifolia L. (Typhaceae) ile beslendiklerinde pupa ağırlıklarının 

arttığını belirlemiĢlerdir. Bu çalıĢmada herbivorların pupa ağırlıklarıyla parazitoitlerin ergin 

büyüklüğü arasında pozitif bir korelasyon olduğu da belirlenmiĢtir. Yapılan diğer bir çalıĢmada da 

konukçu herbivorun besinin kalitesinin, parazitoitin performansı üzerine etkide bulunduğunu ortaya 

koymuĢtur. Callosobruchus maculatus Fabr. (Coleoptera: Bruchidae)‟un geliĢimi, beslendiği 

baklagillere göre değiĢim gösterebilmektedir. Buna bağlı olarak C. maculatus‟un yumurta parazitoiti 

Uscana lariophaga Steffan (Hymenoptera: Trichogrammatidae)‟nın etkinliği konukçusuyla paralel bir 

biçimde değiĢim göstermektedir (Van Huis ve De Rooy, 1998).  

Bir bitki, bir herbivor için; besleyicilik açısından uygun ya da doğal düĢmanlarından 

kaynaklanan riskleri düĢürdüğü için “yüksek kaliteli” olarak değerlendirilebilir (Rossiter, 1987; Denno 

ve ark., 1990). Birçok bitki türünde bulunan çok çeĢitli kimyasal bileĢikler nedeniyle, bitki kimyası, 

herbivor geliĢimi ve parazitoit etkinliği arasında karmaĢık etkileĢimler bulunabilir (Turling ve Benrey, 

1998).  

Herbivorların kendilerini parazitoitlere karĢı savunmasında bitkinin kimyasal özelliklerinin 

etkisi, bitkisel kimyasalların herbivor canlılığı üzerindeki etkisi ile parazitoitlerin kendi 

konukçularındaki toksik dokulardan etkilenme düzeyi arasındaki bir tür dengeyi yansıtmaktadır 

(Bowers, 1993; Godfray, 1994; Weller ve ark., 1999). “Uygun olmayan konukçu‟ hipotezine (Gauld 

ve ark., 1992; Gauld ve Gaston, 1994) göre, bitkisel kimyasallar, tropik bölgelerde yaĢayan parazitoit 

çeĢitliliğindeki azalmanın gerekçesi olarak gösterilebilmektedir. Diğer böcek takımlarının aksine, 

hymenopter parazitoitlerde rakımın düĢmesiyle tür çeĢitliliğinde bir azalma görülmektedir. Yapılan 

araĢtırmalara göre, tropik odunsu bitkilerin içerdiği toksik sekonder bileĢiklerin, genel olarak ılıman 

iklimli bölgelerdeki odunsu bitkilere göre daha fazla olduğu bildirilmiĢtir (Gauld ve ark., 1992). 

Konukçu herbivorun hemolimfinde, konukçu bitkideki toksik sekonder kimyasalları biriktirmesinin, 

parazitoit geliĢimini ve yaĢamını olumsuz etkilediği yapılan diğer çalıĢmalarla da ortaya konmuĢtur 

(Barbosa ve ark., 1982; Duffey ve Bloem, 1986; Duffey ve ark., 1986; Barbosa, 1988; Van Emden, 

1995). Kester ve Barbosa (1991), Manduca sexta Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae) larvalarının 

nikotini hemeolimflerinde biriktirmelerinin parazitoit Cotesia congregata Say (Hymenoptera: 

Braconidae)‟nın geliĢimini olumsuz etkilediğini ifade etmiĢlerdir. Sime ve Brower (1998), 

Papilionidea üstfamilyası içerisinde yapmıĢ oldukları çalıĢmada; Trogus cinsine ait parazitoitlerin 
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sadece üç ana Papillioninae tribü‟sinden ikisini parazitlediğini, Troidini tribü‟sinü ise 

parazitlemediğini ortaya koymuĢlardır. Sime (2002), Kuzey Amerika‟da, parazitoit Trogus pennator 

Fabricius (Hymenoptera: Ichneumonidae)‟un Battus philenor Linnaeus (Lepidoptera: Papilionidae)‟u 

parazitleyemediğini bildirmiĢtir. Çünkü larvalar kendi konukçu bitkilerinden artistolokik asitleri ayırıp 

kendi vücutlarında depolamaktadırlar. Ancak B. philenor kutikulası etanol ile muamale edildiğinde 

parazitoit T. pennator‟un, konukçu B. philenor‟a yaklaĢtığı ve araĢtırma davranıĢı içerisine girdiği 

belirlenmiĢtir. Ancak parazitoit, bu konukçuyu parazitlemeye zorlandığında yumurta bıraktığı fakat 

parazitoitlerin geliĢmesini tamamlayıp çıkıĢ yapamadığı belirlenmiĢtir. Sime (2002)‟ye göre, bazı 

konukçularda parazitoitlere karĢı hem içsel (konukçu dokusu)  hem de dıĢsal (kutikula) savunma 

mekanizmaları olduğu ifade edilmiĢtir.  

Gentry ve Dyer (2002) yaptıkları bir çalıĢmada, Kosta Rika‟daki yağmur ormanlarında 30 ayrı 

familyadan 266 larva türü toplanmıĢ ve savunmaya yatkın fenotipik özellikleri, doğal düĢmanları 

tarafından saldırıya uğrama ihtimali ile iliĢkilendirilmiĢtir. Larvalardaki toksisite, 15 türe ait 

karıncalarla yürütülen biyoassay çalıĢmalarıyla ortaya konmuĢtur. ÇalıĢmaya göre, larvaların metanol 

ekstraktları karıncalar üzerinde denenmiĢ; ekstraktların uzaklaĢtırıcı, nötr yada çekici özellikler 

taĢıyabildiği belirlenmiĢtir. Ekstaktı uzaklaĢtırıcı özellik taĢıyan larvalar diğer ikisine göre daha fazla 

parazitlenmeye maruz kalmıĢlardır. Ancak, savunma için ağız salgılarını kullanan larvalarda, ekstaktı 

uzaklaĢtırıcı özellik taĢıyan larvalara göre, parazitlenme oranı daha düĢük bulunmuĢtur. Bu çalıĢma, 

uygun olmayan konukçu dokularının parazitoitlere karĢı etkili savunma mekanizması oluĢturamadığını 

fakat larvanın ağız salgısıyla kombine edildiğinde parazitleme oranının düĢtüğünü göstermiĢtir.  

Toksik kimyasal bileĢiklerin herbivorların vücutlarında depo edilmesi, herbivorların 

parasitoitleri kapsülleme yeteneğini azaltabilir. Örneğin, Eois cinsine ait (Lepidoptera: Geometridae) 

larvalar, konukçu bitki Piper cenocladum C. DC. (Piperaceae) üzerinde beslendiklerinde amidleri 

vücutlarında biriktirmektedirler. Konukçu larvalara amid konsantrasyonu farklı diyetlerle 

uygulandığında, parazitlemeye bağlı ölüm oranları, diyetteki amid konsantrasyonu arttıkça artıĢ 

gösterdiği belirlenmiĢtir (Dyer, 2002). Genellikle, enkapsülasyon baĢarısının, konukçu larvanın 

sağlığına paralel olarak arttığı (Turlings ve Benrey, 1998), düĢük besin kalitesi, açlık ya da herbivor 

diyetindeki kimyasal bileĢiklere bağlı olarak da azaldığı bildirilmiĢtir (Muldrew, 1953; Salt, 1964; Van 

den Bosch, 1964; Beckage ve Riddiford, 1982; Vinson ve Barbosa, 1987). 

Her ne kadar toksik konukçu bitkiler bazı koĢullarda herbivorların parazitlenme oranlarını 

arttırsa da, çeĢitli çalıĢmalarda kimi bitkisel kaynaklı kimyasalların parazitoitlerin etkinliğini 

düĢürdüğü ifade edilmiĢtir. Bitkisel kimyasalları herbivorlara etkisi ve parazitoitlere etkisi bakımından 

2 grupda inceleyebiliriz. Ġlk olarak, bazı bitkisel kimyasalların herbivorlar üzerinde ihmal edilebilir 

etkileri olduğu gözlenmiĢ ve bunların parazitoitler üzerindeki etkisi yeni ortaya konmuĢtur. Ġkinci 

olarak, diğer kimyasallar herbivorlarla parazitoitleri bir arada etkiler niteliktedir; her ikisinin de 

etkinliğini arttırmakta ya da azaltmaktadır. Ġlk belirtilen, parazitoitler üzerindeki toksik çevresel etki 

olarak tanımlanabilir, bunun yanısıra, ikincisi ise konukçu ile parazitoit etkinliği arasında basit bir 

iliĢkinin varlığına iĢaret eder. 

Parazitoitler üzerindeki toksik çevresel etkiye örnek olarak, herbivor böcek–domates– 

parazitoit ya da herbivor böcek–tütün–parazitoit üzerine yapılan çalıĢmalar verilebilir. Örneğin, 

domates bitkisinde bulunan bir alkaloid olan tomatin, Helicoverpa zea Boddie (Lepidoptera: 

Noctuidae)‟a karĢı küçük bir etkide bulunurken; parazitoit H. exiguae etkinliğini önemli oranda 

azaltmaktadır (Campbell ve Duffey, 1979). Benzer bir biçimde, nikotin konsantrasyonu parazitoit C. 

congregata hayatta kalma baĢarısını etkilerken, konukçusu M. sexta üzerinde ise sınırlı bir etkide 

bulunmaktadır (Thurston ve Fox, 1972; Barbosa ve ark., 1982, Barbosa ve ark., 1986, Barbosa ve ark., 

1991).  

Ancak yapılan birçok çalıĢma, parazitoitler üzerinde bitkisel kimyasalların etkilerinin konukçu 

kalitesindeki değiĢimle ortaya çıktığı yönündedir. Örneğin, bitki dokularındaki furanocomarinler hem 

Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) larvasını hem de tachinid parazitoiti olan 

Archytas marmoratus Townsend (Diptera: Tachinidae)‟un etkinliğini birlikte etkilemektedir (Reitz ve 

Trumble, 1997). AraĢtırıcılar konukçu larvaların ve parazitoitlerin ölüm oranının, furanocoumarinlerin 

konsantrasyonu arttıkça arttığını, parazitoitler üzerindeki bu etkinin ise konukçu kalitesi yoluyla ortaya 

çıktığını bildirmiĢlerdir. Benzer Ģekilde, yapay olarak uygulanan diyette, berberine ve alfa–terthienyl 

konsantrasyonu arttığında, Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)‟in ve onun parazitoiti 

Diadegma terebrans Gravenhorst (Hymenoptera: Ichneumonidae)‟ın etkinliği azalmaktadır 
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(McDougal ve ark., 1988). Barbosa ve ark. (1991), M. sexta ve C. congregata ile yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalarda yapay diyetin, hem konukçunun hem de parazitoitin geliĢme periyodunu uzattığını, 

bunun da herbivor ve parazitoit etkinliği arasında bir bağlantı oluĢturabileceğini ifade etmiĢlerdir.  

Roth ve ark. (1997), yapay diyet denemelerinde, Lymantria dispar Linnaeus (Lepidoptera: 

Lymantriidae) larvalarına fenolik glikozitler ve tannik asit uygulamıĢlardır. Larvaların büyüme hızları 

her iki tür kimyasal uygulandığında azalma göstermiĢtir. Ayrıca parazitoit C. melanoscela‟nın 

etkinliğinde de önemli derecede azalma görülmüĢtür. Parazitoitin geliĢme süresi uzamıĢ, kokon 

ağırlığı azalmıĢ ve kimyasallara dayalı diyetle beslenen konukçularda ölüm oranı artıĢ göstermiĢtir 

(Havill ve Raffa, 2000). 

Buna karĢın, konukçularına iyi uyum sağlamıĢ herbivorlar için, bitki savunma sistemi 

beslenmeyi stimüle etmekte ve etkinliği arttırmaktadır. Ancak parazitoitler için sonuçları olumlu ya da 

olumsuz olabilmektedir. Bu iki sonuç, konukçuların baĢarılı bir Ģekilde geliĢimine ya da konukçuların 

dokularındaki toksinlerin konsantrasyonuna göre değiĢmektedir. Gunasena ve ark. (1989), pamuk 

bitkisinde bulunan belli orandaki gossypol‟un, hem Heliothis virescens Fabricius (Lepidoptera: 

Noctuidae) larvalarının büyümesini, hem de parazitoit Campoletis sonorensis Cameron (Hymenoptera: 

Ichneumonidae) geliĢimini teĢvik ettiğini ortaya koymuĢlardır. Bu verilere göre, gossypol düĢük 

dozlarda parazitoit geliĢimi için toksik bir ortam yaratmamaktadır ve parazitoitin etkinliği doğrudan 

konukçusu ile iliĢkilidir. Yapılan bir baĢka çalıĢmada ise yüksek dozda gossypol‟un hem herbivorları 

hem de onların parazitoitlerini olumsuz bir biçimde etkilediği bulunmuĢtur (Wang ve ark., 1997). Bu 

da herbivor ile parazitoit etkinliği arasındaki doğrudan iliĢkiyi destekleyen bir bulgudur.  

Herbivorların konukçu bitkilerindeki kalitatif değiĢimlere gösterdikleri tepkiler, parazitoitlerin 

varlığına yada yokluğuna göre de Ģekillenebilir. English–Loeb ve ark. (1993), parazitoitin bulunmadığı 

bir ortamda, Platyprepia virginalis Boisduval (Lepidoptera: Arctiidae)‟ın, acı bakla bitkisi üzerinde, 

baldıran otuna göre fazla bireyin hayatta kalabildiğini bildirmektedirler. Ancak, baldıran otu ile 

beslenen ve Thelairia bryanti Curran (Diptera: Tachinidae) tarafından parazitlenen larvaların, hayatta 

kalma baĢarısının daha yüksek olduğu bildirilmiĢtir (Karban ve English–Loeb, 1997). Benzer bir 

biçimde, polifag Grammia geneura Strecker (Lepidoptera: Arctiidae) larvalarının da konukçu bitki 

besininden etkilendiği ortaya konulmuĢtur (Singer, 2001). Yapılan bir baĢka çalıĢmada (Singer ve 

Stireman, 2003) larvaların, iridoid glikozitleri ya da sesquiterpern laktonlar içeren düĢük 

besleyicilikteki bitki türlerini tükettiğinde, parazitoit Exorista mella Walker (Diptera: Tachinidae) 

tarafından parazitlenmesine karĢın, bu parazitoite karĢı baĢarılı bir savunma reaksiyonu göstermekte 

ve böylece daha fazla sayıda larva hayatta kalabilmektedir.  

Bitki kalitesinin herbivor kalitesi ve parazitoit üzerindeki etkisi konusunda, yapılan çalıĢmalar 

iki gruba ayrılabilir; herbivorların, bitki kimyasalları aracılığıyla parazitlenmeden korunmayı içeren 

çalıĢmalar (Karban ve English–Loeb, 1997; Sime ve Brower, 1998; Sime, 2002; Singer ve Stireman, 

2003) ve sınırlı da olsa, tam ters yönde bir etkiyi ortaya koyan çalıĢmalar (Gentry ve Dyer, 2002). 

Bunların arasında, laboratuvar çalıĢmalarıyla ortaya konan, parazitoit etkinliğinin herbivor konukçu 

dokusundaki bitkisel kimyasallarla iliĢkilendirildiği (Campbell ve Duffey, 1979; Barbosa ve ark., 

1982; Barbosa ve ark., 1986; Barbosa ve ark., 1991) ya da bitkisel kimyasalların konukçunun baĢarılı 

geliĢimi ile iliĢkilendirildiği (McDougal ve ark., 1988; Reitz ve Trumble, 1997; Roth ve ark., 1997; 

Havill ve Raffa, 2000) çalıĢmalar bulunmaktadır. Bitkisel kimyasallar parazitoitler üzerinde hem 

olumlu (koruma) hem de olumsuz (toksik) etkilere sahip olabilirler.  

Bitki kalitesindeki varyasyonların parazitoitler üzerindeki etkisini gösteren bir baĢka dolaylı 

etki mekanizması da ergin parazitoitlerin konukçudan beslenmesidir. Parazitoitler, pro–ovigenik ve 

sinovigenik olarak ikiye ayrılırlar. Pro–ovigenik parazitoitler, konukçudan çıkıĢ yaptıktan hemen sonra 

parazitleme yeteneğindedirler. Buna karĢın sinovigenik parazitoitlerin; yumurtalarının olgunlaĢması 

için ergin dönemde beslenmeleri gerekmektedir (Jervis ve ark., 2001; Rivero ve ark., 2001). 

Sinovigenik parazitoitlerin bir çoğu ise konukçularından beslenmektedir (Heimpel ve Rosenheim, 

1995; Murdoch ve ark., 1997). Dolayısıyla, konukçu niteliğindeğindeki değiĢim, sinovigenik 

parazitoitlerin ergin besinini de etkileyebilir. Teoriye göre, parazitoitin yumurta verimi düĢükse ya da 

konukçu küçük ise parazitoitlerin konukçularından daha fazla beslenmeye gereksinim duydukları 

bildirilmiĢtir (Collier, 1995a; Murdoch ve ark., 1997). Diaspidiotus perniciosus Comstock 

(Homoptera: Diaspididae)‟un parazitoiti Aphytis aonidiae Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae) 

konukçudan beslenme ve yumurta bırakma davranıĢı yukarıdaki teoriyi doğrulamaktadır (Heimpel ve 

ark., 1996, Heimpel ve ark., 1998). Ancak, yinede herbivorlar üzerindeki bitkilere dayalı kalitatif 
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değiĢimlerin, ergin parazitoitlerin beslenme düzeyleri üzerindeki etkisi tam olarak bilinmemektedir. 

Bazı çalıĢmalarda Ģeker, afitlerin çıkardığı tatlımsı maddeler, nektar ve konukçular, ergin parazitoitler 

için birer besin kaynağı olarak aralarında karĢılaĢtırmıĢ olsa da (Collier, 1995b; Heimpel ve ark., 1997; 

Eijs ve ark., 1998; Jacob ve Evans, 1998), bitkilerdeki kimyasal madde değiĢiminin konukçuyu ve 

konukçudan beslenen ergin parazitoitlerin bu durumdan nasıl etkilendiğini ortaya koyan çok fazla 

çalıĢma bulunmamaktadır. Bu durum, konukçu bitki–herbivor böcek–parazitoit etkileĢiminin 

anlaĢılmasında önemli bir eksiklik olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 

Sonuç 

Parazitoitler ile konukçu bitki–herbivor böcek arasında farklı iliĢkiler bulunmaktadır. 

Genellikle konukçu bitkilerin parazitoitleri olumsuz etkilemesi çok yaygın olarak görülen bir durum 

değildir (Turlings ve Benrey, 1998). Ancak, herbivor böcek kendi savunma sistemi için bitkisel 

kimyasallardan yararlanıyorsa; bu bitkisel kimyasallar, parazitoit geliĢimi üzerinde olumsuz bir etki 

yaratmakta ve herbivor böcek için koruyucu bir özellik taĢımaktadır (Hochberg ve Hawkins, 1992; 

Hochberg ve Hawkins, 1993; Hochberg ve Holt, 1995). Diğer taraftan bitkisel kimyasallar bazı 

durumlarda herbivor böceğin sağlığını olumsuz etkilemekte ve parazitoit geliĢimi yine bu durumdan 

olumsuz etkilenmektedir.  

Konukçu bitki–herbivor böcek–parazitoit arasındaki diğer bir iliĢki de ise herbivor böceğin 

parazitlenmesiyle, konukçu bitki yarar sağlamaktadır. Doğal seleksiyonun bir sonucu olarak bitkisel 

kimyasallar parazitoit geliĢimi üzerinde çok az bir olumsuz etki yaratmaktadır. Bitkiler herbivorlara 

karĢı zehirli metabolitler aracılığı ile doğrudan, parazitoitler aracılığı ile de dolaylı br savunma 

mekanizması geliĢtirmiĢlerdir. Bitki kalitesinin parazitoit tercihi ve performansı üzerindeki etkisinin 

ortaya konulması, parazitoitlerin hedef dıĢı böcek türlerine saldırma olasılığının anlaĢılmasını da 

sağlamaktadır (Simberloff ve Stiling, 1996a, Simberloff ve Stiling, 1996b; Hawkins ve Marino, 1997).  

Ancak birçok ekolojik faktör herbivorlar tarafından kullanılan bitkilerin kalitesini fark edilir 

derecede etkilemektedir. Bu durum, konukçu bitki–herbivor böcek–parazitoit arasındaki iliĢkide de 

farklılıklar yaratabilmektedir (Fellowes ve ark., 1998; Zaviezo ve Mills, 2001). Örneğin havadaki CO2 

oranının artması parazitizmi doğrudan (Bezemer ve ark., 1998; Stacey ve Fellowes, 2002), bitki 

kalitesinde oluĢturacağı farklılık nedeniyle de dolaylı olarak parazitizmi etkilemektedir (Roth ve 

Linroth, 1995; Stiling ve ark., 1999; Stiling ve ark., 2002). Konukçu bitki, herbivor böcek ile parazitoit 

arasındaki iliĢkinin temelini oluĢturur. Parazitoit ekolojisi üzerine yapılacak olan çalıĢmalarda 

konukçu bitkilerin parazitoitler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri mutlaka gözönünde 

bulundurulmalıdır.  
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Öz 

Bu çalıĢma, Çanakkale Ġl genelinde bulunan 99 zirai ilaç ve gübre bayisinden 89 adedi ile yüz yüze 

görüĢülerek anket çalıĢması Ģeklinde yapılmıĢtır. Ankette bayilerin mesleki özelliklerini ortaya koyacak dört 

soru, teknik özelliklerini ortaya koyacak onbir soru, yıllık zirai ilaç satıĢları ile ilgili dört soru ve çiftçilerin 

bayilere ilettiği en önemli tarımsal üretim problemi hakkında bir soru sorularak veriler elde edilmiĢtir. Elde 

edilen veriler, il tarımı ile ilgili bilgiler eĢliğinde yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġlin iklim, bitki örtüsü, toprak 

yapısı ve benzeri bilgilere de kısaca değinilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale tarımı, Zirai ilaç, Gübre, Bayi özellikleri. 

 
Giriş 

Çanakkale; Gelibolu Yarımadası ile Anadolu‟nun batı uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde 

toprakları bulunan bir ilimizdir.  Ege Denizi ile Marmara Denizini birleĢtiren Çanakkale Boğazı‟nın 

iki yakasında Avrupa ve Asya‟da toprakları bulunan Ġstanbul ile birlikte iki Ģehrimizden biridir. Ġl 

olarak 9,933 km
2 
lik bir alanı kaplar. Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir illeri ile çevrilidir.  

Çanakkale il merkezi, 11 Ġlçe Merkezi, 11 Belde, 574 köy olmak üzere toplam 597 yerleĢim 

yerinden oluĢmaktadır. Ġlin toplam nüfusu 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 

511.790 kiĢi olup; bu nüfusun 297.086 kiĢisi il ve ilçe merkezlerinde, 214.704 kiĢisi belde ve köylerde 

yaĢamaktadır. 

Ġlde en fazla sulanabilir arazi Biga (%22,9), Bayramiç (%13,4), Merkez (% 2,7) ve Yenice 

(%12,6) ilçelerimizde bulunmaktadır. Ġlimizde 2014 yılında sulanan 74.125 hektarlık alanın; 38.334 

hektarında Tarla Ürünleri (Çeltik, Dane Mısır, Silajlık Mısır, Kuru Fasulye, Yonca vb.), 19.619 

hektarında Sebze (Domates, Biber, Kavun, Taze Fasulye, Lahana vb.), 16.172 hektarında Meyve 

(Elma, ġeftali, Kiraz, Nektarin vb.) yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. 

 

İklim özellikleri 

Çanakkale Ġlinin iklimi, bulunduğu yer nedeniyle geçiĢ iklimi özellikleri gösterir. Genel 

karakteriyle Akdeniz iklimi özelliklerini yansıtır. Ancak ilimizin daha kuzeyde bulunması nedeniyle 

kıĢları ortalama sıcaklıklar daha düĢüktür. Minimum sıcaklık –11,2°C ile ġubat ayı, Maksimum 

sıcaklık 39,0°C ile Temmuz ayındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 15,1°C, ortalama nem oranı ise 

%78,5 değerindedir. Ġlimizi çevre Ġllerden ayıran diğer bir özelliği de yılın büyük bir kısmının rüzgârlı 

geçmesidir. Yıllık egemen rüzgâr kuzey rüzgârlarıdır. En çok, poyraz, yıldız, lodos, kıble esmektedir. 

Uzun yıllar toplam yağıĢ miktarı ortalaması 625,9 mm‟dir. Yaz aylarında yağıĢ miktarı oldukça 

düĢüktür. YağıĢların en fazla görüldüğü aylar Kasım, Aralık, Ocak ve ġubat aylarıdır. Karla örtülü gün 

sayısı en fazla 8 gün kadardır. 

 

Bitki örtüsü 

Ġl yüzölçümünün % 55′i ormanlıktır. Kalan diğer alanlar çayır, mera ve tarıma elveriĢli arazi 

ile kaplıdır. Akdeniz iklimine özgü bitki topluluğu makiler, defne, kocayemiĢ, mersin ve çalılıklardan 

oluĢmuĢtur. Bu ormanlarda karıĢık cins ağaç toplulukları bulunur. Kızılçam, karaçam, köknar, meĢe, 

kayın türündeki ağaçlar çoğunluktadır. Koru tipi ormanlara, Kazdağı dolaylarında rastlanır. Ġç 

kısımlarda, bozkır görünümlü, cılız otlu, tahıl üretimine elveriĢli alanlar ile su boylarında her mevsim 

yeĢil kalabilen çayırlara rastlanmaktadır. 
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Toprak dağılımı 

Çanakkale ilinin yüzölçümü Türkiye Ġstatistik Kurumu Bölgesel Ġstatistik verilerine göre 

(göller hariç) 993.318 hektar olup, dağılımı aĢağıda gösterilmiĢtir. Ġlin %33,4 iĢlenebilir arazi, %3,4 

mera, %52,9 ormanlık ve fundalık araziler, %10,3 diğer araziler kaplamaktadır. 

 

İşlenebilir arazinin dağılımı 
Ġlde iĢlenebilir arazinin %77,9 tarla arazisi (nadas dahil), %6,1 sebze arazisi (örtüaltı dahil), 

%4,9 meyve arazisi, %1,4 bağ arazisi ve %9,7 zeytinlik alanlardan oluĢmaktadır. Ġlimizde 2014 

yılında sulanan 74.125 hektarlık alanın; 38.334 hektarında tarla ürünleri (çeltik, dane mısır, silajlık 

mısır, kuru fasulye, yonca vb.), 19.619 hektarında sebze (domates, biber, kavun, taze fasulye, lahana 

vb.), 16.172 hektarında meyve (elma, Ģeftali, kiraz, nektarin vb.) yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Ġlin 

Türkiye‟deki temel tarımsal ürünlerdeki payları aĢağıda Çizelge 1.‟de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 1. Çanakkale‟nin temel tarım ürünleri ve ülkemizdeki dağılımları (Anonim, 2015a) 

Ürün adı 
Çanakkale (2014) Türkiye (2014) Ç.kale/Türkiye  

Üretim (% )       Alan (da)      Üretim (Ton)           Alan(da)      Üretim (Ton) 

Tahıllar 1.305.202 581.825 115.522.922 32.714.157 1,78 

Baklagiller 37.724 7.201 7.938.550 1.103.255 0,65 

Endüs. bitkiler 6.428 3.568 14.180.447 20.097.147 0,02 

Yağlı tohumlular 215.435 55.266 8.499.707 2.117.439 2,61 

Yumrulu bitkiler 3.669 6.129 2.003.119 6.079.302 0,10 

Yem bitkileri 443.315 1.681.694 18.718.881 40.119.196 4,19 

Meyve toplam 531.957 489.845 32.247.486 16.876.201 2,90 

Sebze toplam 201.867 821.142 8.456.222 33.044.646 2,48 

 

Zirai ilaç bayii hizmetleri 

Ġldeki bayi kontrol çalıĢmaları 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu" kapsamında "Bitki Koruma Ürünlerinin Perakende Satılması ve Depolanması Hakkında 

Yönetmelik" ile "Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Hakkında Yönetmelik" kapsamında 

yürütülmektedir. Bu kapsamda kontrol edilen il zirai ilaç bayii listesi aĢağıda verilmiĢtir (Çizelge 2.). 

 

Çizelge 2. Çanakkale ilinde ilçelere göre ilaç bayii sayıları (Anonim, 2015a) 
İlçesi İlaç bayii 

Ayvacık   9 

Bayramiç 15 

Biga 17 

Çan   5 

Eceabat   3 

Ezine   9 

Gelibolu   7 

Lâpseki 11 

Merkez 16 

Yenice   7 

Toplam 99 

 

İl gübre bayii durumu ve kontrol hizmetleri 

Çanakkale‟de toplam 147 Adet gübre bayii bulunduğu, bu bayilerin ağırlıklı olarak il merkezi, 

Ezine ve Biga ilçelerinde yer aldığı belirtilmektedir. Ayrıca, 29 adet Ģube ve 4 adet gübre üreticisi 

(Merkez 1, Yenice 2, Biga 1) bulunmaktadır. Ġl müdürlüğü tarafından yapılan çalıĢmaların 29 Mart 

2014 tarih ve 28956 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren „Gübrelerin Piyasa Gözetimi 

ve Denetimi Yönetmeliği‟ kapsamında yapıldığı belirtilmektedir. Çanakkale‟de 2014 yılında 57,154 

ton gübre tüketimi mevcuttur ve ilçelere göre dağılımı aĢağıdadır (Çizelge 3.). 
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Çizelge 3. Çanakkale gübre bayilerinin ilçelere göre dağılımları (Anonim, 2015a) 

İlçesi Özel 

Tarım 

kredi. 

koop. 

Ziraat 

odası 

Trakya 

Birlik 

Tariş 

Zeytin 

Birl. 

Tariş Pamuk 

Tar. Satış 

Koop. 

Pancar 

Ekicileri 

Koop. 

Toplam 

Ayvacık 6 3 0 0 0 0 0 9 

Bayramiç 14 4 0 0 0 0 0 18 

Biga 13 12 1 1 0 0 1 28 

Çan 3 3 1 0 0 0 0 7 

Eceabat 3 1 1 0 0 0 0 5 

Ezine 14 5 1 1 1 0 0 22 

Gelibolu 8 3 1 1 0 0 0 13 

Lâpseki 7 4 1 0 0 0 0 12 

Merkez 12 5 1 1 0 1 0 20 

Yenice 8 4 1 0 0 0 0 13 

Toplam 88 44 8 4 1 1 1 147 

 
Çanakkale ili genelinde 2014 yılında toplamda 57154,20 ton gübre satıĢı olmuĢtur. Bu miktarın 

4073,70 tonu amonyum sülfat; 6385,90 tonu CAN; 6760,72 tonu amonyum nitrat; 18041,90 tonu üre; 

310,80 tonu TSP;  3680,95 tonu DAP; 7259 tonu kompoze 20.20.0; 1225,85 tonu kompoze 20.20.0 süper, 

3519,95 tonu kompoze 15.15.15, 1764,10 tonu kompoze 15.15.15 süper, 1164,40 tonu kompoze 8.24.8 ve 

3038,93 tonu da diğer gübrelerden olmuĢtur (Anonim, 2015b). 

 

Materyal ve Yöntem 
AraĢtırma materyalini Çanakkale il merkezi ve ilçelerindeki 89 adet zirai ilaç ve gübre bayii 

oluĢturmaktadır. Yöntem olarak ise toplamda 19 anket sorusu hazırlanarak 89 bayii ile yüz yüze görüĢmeler 

Ģeklinde bilgiler edinilmiĢ ve sonuçlar toplam bayi sayısına göre yüzde olarak ifade edilmiĢtir. 

 Anket soruları; bayilerin kiĢisel durumuna yönelik bilgi edinme, ticari durumuna yönelik bilgi 

edinme ve doğrudan bilgi sorma Ģeklinde üç grup olarak düĢünülmüĢ ve aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir.  

I. Grup; 

1- Öğrenim durumu (Okuryazarlıktan doktora eğitimli olanlara kadar olan seçenekler), 

2- Üniversite ise; mezun olunan bölüm (Ziraat Fakültesi bölümleri ile “diğer” seçenekleri), 

3- Zirai ilaç bayiliği yapmadan önce ne yapıldığı (Bayi yanında çalıĢma, öğrencilik, çalıĢmama ve 

diğer seçenekleri), 

4- Ne kadar süredir aktif olarak Zirai Ġlaç Bayiliği yapıldığı (1 yıl,1–3 yıl, 3–6 yıl ve 6 yıldan fazla 

seçenekleri) sorulmuĢtur. 

II. Grup; 

1- Üreticinin ilaç veya gübre isterken bir reçeteye dayalı olarak ilaç veya gübre isteme durumu, 

2- Bayiinin iĢletmenizde ziraat mühendisi danıĢman çalıĢıp çalıĢmadığı, 

3- Sizce Ziraat Mühendisi üretici için faydalı olup olmadığı, 

4- Üreticilerin genel olarak bayilerin önerilerini uygulama durumu, 

5- Üreticiler gübre almadan önce gerekli toprak analizini yaptırma durumu, 

6- Toprak analizi yaptıranların bu analiz sonucuna göre gübre alıp almadığı, 

7- Sıvı gübre satıĢı olup olmadığı, 

8- Üreticilerin sertifikalı tohum kullanıp kullanmadığı, 

9- Fide, Fidan satıĢı olup olmadığı, 

10- Mikrobiyal gübre satıĢı olup olmadığı, 

11- Sizce ziraat mühendisi faydalı mı? 

Soruları sorularak “Evet”/”Hayır” cevapları değerlendirilmiĢtir. 

III. Grup; 

1- Üreticiler size en fazla hangi bitki problemi için baĢvuruyor?  

2- En çok hangi bitki için ilaç alıyor? 

3- Yıllık ot öldürücü ilaçları satıĢ durumu nedir? (Miktar ve türü) 

4- Böcek öldürücü ilaçların satıĢ durumu nedir? (Miktar ve türü)Soruları sorularak elde edilen 

bilgiler yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Sonuçlar 

Çanakkale ili ekolojik faktörleri ile bir tarım, tarihi ile bir kültür ve turizm kentidir. Ġlin temel 

geçim kaynağı tarımsal ürünler olup, hammaddesi tarımsal ürünler olan, tarıma dayalı sanayi de ilin 
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ekonomisinde önemli rol oynamaktadır. Ġlimizde faal nüfusun %42‟si tarım sektöründe istihdam 

edilmektedir.  Çanakkale sahip olduğu arazi varlığı, iklimi, su ürünleri potansiyeli ve hayvan varlığı 

ile bölgesinde ve ülke genelinde önemli bir yere sahiptir. Tarımın, ülke genelindeki sorunları değiĢik 

oranlarda Çanakkale tarımına da yansıtmaktadır. Ülke Tarımının en büyük sorunu olan tarımsal 

iĢletmelerin parçalı ve küçük yapısı, ilimizin de en büyük sorunudur. Ġlimizde Tarımsal iĢletme sayısı 

50.720 adet olup,  ĠĢletme baĢına düĢen arazi miktarı 65 dekardır. Bu miktar ülkemizde iĢletme baĢına 

düĢen arazi miktarının biraz üzerindedir. Tarımsal iĢletme baĢına düĢen parsel sayısı ortalama 7 adet 

olup,  bu parsel sayısı da Türkiye ortalaması ile örtüĢmektedir. 

Bu çalıĢmada yapılan anket çalıĢması verilerine göre; Çanakkale ilindeki zirai ilaç ve gübre 

bayilerinin %85‟i “Ziraat Mühendisi” durumdadır. Ziraat mühendislerinin %73‟ü Bahçe Bitkileri, 

Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümlerinden birinden mezun 

oldukları anlaĢılmaktadır. Bayilerin %26‟sının daha önce baĢka bir iĢ kolunda çalıĢtıkları, %23‟ünün 

baĢka bir bayi yanında önceden çalıĢmıĢ olduğu anlaĢılmaktadır. Bayilerin %62‟sinin 6 yıldan fazla, 

%27‟sinin 3–6 yıl bayilik yaptığı anlaĢılmıĢtır. Bayilerin %99‟u üreticiler için ziraat mühendisinin 

faydalı olup olmayacağı sorusuna evet diyerek faydalı olacaklarına inanmaktadır. Buna rağmen 

üreticilerin bayilerden reçeteye dayalı ilaç ve gübre talep etme durumu %34 oranında kalmaktadır. 

Bayilerin %85‟inde ziraat mühendisi bir danıĢman çalıĢmakta olduğu halde reçete ve toprak analiz 

sonuçlarına göre ilaç veya gübre talep etme oranı düĢük olmaktadır. Bayilere üreticilerin kimyasal 

gübre almadan önce toprak analizi yaptırma oranları sorulduğunda ise bu oran %35‟lerde 

kalmaktayken, tahlil yaptıranların tahlil sonucuna uygun tavsiyeye göre gübre alma oranı %90‟lara 

kadar yükselmektedir. 

Ayrıca zirai ilaç ve gübre bayilerinin mikrobiyal gübre satıĢ oranlarının düĢük olduğu (%6) 

anlaĢılmaktadır. Fide–fidan satıĢı yapan bayilerin tüm bayiler içindeki oranı %57 olmuĢtur. Bayilerin 

%86‟sı sıvı gübre satarken, sertifikalı tohumluk satıĢı yapan bayilerin %83 oranında olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Bayi tavsiyelerine üreticilerin uyup uymama konusundaki soruya, bayilerin tamamı 

uyduklarını belirtmektedir. Çanakkale il ve ilçelerinde üreticilerin yaklaĢık %51‟inin en çok 

karĢılaĢtığı sorun ise yabancı ot mücadelesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ġl genelindeki satıĢlar 

bazında herbisitler yaklaĢık %51‟lik paya sahip olurken, %35 ile insektisitler ve % 14 ile fungusitler 

sıralanmaktadır. Üreticilerin ürün bazında meyvelerden en çok elma, kiraz, Ģeftali ve zeytin için zirai 

ilaç sordukları anlaĢılmaktadır. Tarla bitkilerinden buğday, çeltik, ayçiçeği ve sebzelerden domates ile 

kapya bibere yönelik sorular sıkça sorulmakta olan ürünler olmuĢtur. Bu ürünlerde en çok rastlanan 

hastalıklar; karaleke, mildiyö, meyve mantari hastalıkları, kök boğazı çürüklüğü ve halkalı leke 

hastalığı olarak ifade edilmektedir. Çanakkale Ġlinin sık rastlanan tarımsal ürün zararlıları da; zeytin 

sineği, kiraz sineği, iç kurdu ve kırmızı örümcek olarak sıralanmaktadır. Bu verilerle il genel tarım 

potansiyeli verileri ile de uyuĢmaktadır. 

Biga ilçesinde üreticilerin en çok çeltik için ilaç aldıkları ve en çok karĢılaĢılan sorunun 

çeltikte yabancı ot olduğu, Çan ilçesinde üreticilerin en çok buğday ve domates için ilaç aldığı ve en 

çok karĢılaĢılan sorunların mildiyö ve kök çürüklüğü olduğu, Eceabat ilçesinde üreticilerin en çok 

domates ve buğday için ilaç aldığı ve en çok karĢılaĢılan sorunun yabancı ot olduğu, Gelibolu 

ilçesinde üreticilerin en çok buğday ve ayçiçeği için ilaç aldıkları ve en çok karĢılaĢılan sorunların 

yabancı ot ve kök boğazı olduğu, Ezine ilçesinde üreticilerin en çok domates biber ve zeytin için ilaç 

aldıkları ve en çok karĢılaĢılan sorunların halkalı leke ve zeytin sineği olduğu, Lâpseki ilçesinde 

üreticilerin en çok Ģeftali ve domates için ilaç aldıkları ve en çok karĢılaĢılan sorunun meyvelerdeki 

mantari hastalıklar olduğu, Yenice ilçesinde üreticilerin en çok kapya biber ve domates için ilaç 

aldıkları ve en çok karĢılaĢılan sorunun yabancı ot olduğu ilaç bayilerine uygulamıĢ olduğumuz anket 

sonucu ortaya çıkmıĢtır. Bu durumda herhangi bir ilde ya da ilçedeki zirai ilaç ve gübre bayilerini iyi 

geliĢtirilmiĢ anketlerle dolaĢarak, kısa sürede o beldenin tarım ürünleri ile o ürünlerin hastalıkları ve 

zararlıları hakkında bilgiler edinilebilir. Bu tür çalıĢmaların genç ziraat mühendisi arkadaĢlara fizibilite 

rakamlarına boğulmadan, bir fikir verebileceği düĢünülmektedir. 
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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 6 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. 

 

BaĢlık: 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. 

        

         



  

 

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.  

GiriĢ: 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 TartıĢma: 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.  

TeĢekkür: 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 VeriliĢ ġekilleri 

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.    

Ġnternet 

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 “Anonim” olarak isimlendirilmelidir. 

Kaynakların Metin Ġçerisinde VeriliĢ ġekli 

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). 

ġekil 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. ve 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

“COMU JOURNAL OF AGRICULTURE FACULTY” 

PUBLICATION ETHICS AND AUTHOR INSTRUCTIONS 
 

Publication Ethics 

“COMU Journal of Agriculture Faculty” publishes national and international original research 

articles in all areas of Agriculture as well as the scientific, technological modernity and the 

compilation method of works. 

This journal is published twice in a year but this number can be changed in accordance with 

the decision of the “Editorial Board” of journal. Firstly, articles shall be subjected to prior review by 

the “Editor–in–Chief”. The “Editorial Board” is entitled to reject the article(s) not intended to be 

published in the journal. Articles have been taken into consideration are sent to the two potential 

reviewers of "Advisory Board" of the journal for peer–review. Acceptance of the articles for 

publication in accordance with the opinions of the reviewers is decided by the "Editorial Board". The 

publication order, recieved and accepted dates of article(s) taking into account are determined by the 

"Editorial Board" of journal. 

Manuscript should be written in Turkish or English language. It must be clear and concise. A 

maximum of two articles with the same first name of an author will be published in the same journal. 

Copyright fees will not be paid to the published articles. All articles must be written according to the 

instructions of journal. Manuscripts that are not according to the writing rules and instructions of 

journal shall be returned to the corresponding author for revision. The postal and e–mail addresses of 

the corresponding author should be indicated at the end of the first page of the article. The nature of 

work of sending article should be explained by the corresponding author. 

Corresponding author must submit two photo copies of article along with a signed certificate 

indicates that the work has not been published elsewhere and not sent for publication in another 

journal. The authors must also sign the "Copyright Form" which indicates that the “COMU Journal of 

Agriculture Faculty” has reserved all rights to publish their article(s). Manuscripts along with all the 

figures, photographs and tables must be sent through the email address of the journal for publication. 

If the article(s) are taken from the undergraduate, master, PhD theses or any project should be 

specified by a footnote at the end of article before the references. It is assumed that author(s) agree 

with the contents and form of the manuscript, and also responsible for the validity and originality of 

data contained therein. 

         

Author Instructions 

Articles should not exceed 6 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' of journal. 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 (if any), 

• 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 center–justified 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. 

List of references should be arranged in the following style: 

Journal articles 

Tonguç, M., ErbaĢ, S., 2012. Evaluation of fatty acid compositions and seed characters of 

common wild plant species of Turkey. Turk J Agric For 36: 673–679. 

Tuna, M., Vogel, K.P., Arumuganathan, K., Gill, K.S., 2001. DNA content and ploidy 

determination of bromegrass germplasm accessions by flow cytometry. Crop Sci 41: 1629–1634. 

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. 

Books 

Shredin, J., White, E.B., 2009. Application of Probiotics in Poultry Production. 1st 

ed.McNamara, New York, USA. 

Dole, J.M., Wilkins, H.F., 2005. Floriculture: Principles and Species. 2nd ed. Upper Saddle 

River, NJ, USA: Prentice Hall. 

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 

Management Practices, 7–9 March 2007; Brussels, Belgium. Paris, France: International Fertilizer 

Industry Association, pp. 1–28. 

 

 



  

 

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 “Anonim”. 

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. 

 

 

 


