


 
 

 

ÖNSÖZ 

Eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayıp, meslektaşımız olmaya adım atmak üzere 
olan son sınıf öğrencilerimizin diploma tez sunumlarını yapacakları “15. Bahçe 
Bitkileri Seminer Günleri” 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde yüz yüze sunum şeklinde 
gerçekleştirilecektir. Tüm öğretim elemanlarının ve öğrencilerimizin katılacağı iki 
günlük akademik etkinliğimizde; son sınıf öğrencilerimiz, yapacakları sunumlarla 
hem belli bir konuyu bilimsel ve görsel açıdan etkin bir şekilde hazırlama, hem de 
konularını kendilerine verilen sürede dinleyici kitlesine aktarabilme becerilerini 
sergileyeceklerdir. 

Öğrencilerimizin bilimsel toplantı atmosferini mümkün olduğunca gerçeğe yakın 
bir şekilde yaşayarak kendilerini topluluk karşısında ifade edebilme deneyimini 
kazanabilmeleri amacı ile 10 yılı aşkın bir süredir büyük bir başarı ile 
gerçekleştirmiş olduğumuz “SEMİNER GÜNLERİ” etkinliğimizin bu yıl da aynı 
başarıyı gösterebilmesi için büyük çaba gösteren tüm danışman öğretim 
üyelerimize, emeği geçen düzenleme komitemize ve bu başarıyı hak eden son sınıf 
öğrencilerimize teşekkür eder, tüm öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar 
dilerim. 

 

Prof. Dr. İbrahim DUMAN 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı 
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DÜZENLEME KOMİTESİ MESAJI 

Çağımızda; bilgiye nasıl ulaşılabileceğinin ve ne şekilde kullanılabileceğinin 
bilinmesi de en az bilginin üretimi kadar ön plana çıkmaya başlamıştır. 
Değerlendirilemeyen ve paylaşılmayan bilginin kısa sürede değerini yitiriyor 
olması sebebiyle, bilginin etkin biçimde kullanılıp, aktarılabilmesi de büyük önem 
taşımaktadır. 
 
Bütün alanlarda olduğu gibi, bilimde de bütünsel yaklaşımın geçerlilik kazanması 
ve teknolojinin her alana girmesi sebebiyle, birçok temel bilim dalı ile iç içe olan 
tarım konusunda dört yıllık eğitim ancak temel bir bilgi ve donanım 
kazandırabilmektedir. Mesleki yaşantıda arzu edilen başarıya ulaşılmasında 
bireysel çabalar artık daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu yıl on birincisini 
düzenlediğimiz öğrenci seminer günleri etkinliğimizin, meslek hayatına atılacak 
mezunlarımız için bu açıdan büyük önem taşıdığına olan inancımızla, yaptıkları 
bireysel çalışmalarını topluluk önünde sunabilecekleri bu etkinliği elimizden 
geldiğince anılarda iz bırakacak şekilde düzenlemeye çalıştık. Tüm yeni 
meslektaşlarımızın seminerlerinde gösterecekleri başarıyı hayatlarında da 
göstermelerini diliyoruz. 
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PROGRAM 
25 Mayıs 2022 Çarşamba 

 
08:45-09:00 AÇILIŞ 

 

2. OTURUM (10:30 – 11:30) 
Oturum Başkanı: DUYGU ÇAPKIN 

10:30-10:40 BARIŞ SABANCI  
Marul Yetiştiriciliğinde Farklı Dozlarda Kompost 
Uygulanmasının Verim ve Kaliteye Etkileri  

10:40-10:50 
BETÜL ASLI 
BOZKAYA 

Zeytinyağında Degüstasyon 

10:50-11:00 CEMAL KANGAL 
Manisa İli Saruhanlı İlçesinde Organik ve Konvansiyonel 
Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminin İncelenmesi 

11:00-11:10 
DUYGU SEÇKİN 
KIRCAL 

İzmir Kenti Yeşil Alanlarında Su Tüketimini Azaltmaya 
Yönelik Stratejiler 

11:10-11:20 EBRU MUTLUER Uydu Görüntülerinin Bahçe Tarımında Kullanımı 

11:20-11:30 TARTIŞMA 
 
 

 

3. OTURUM (11:30 – 12:30) 
Oturum Başkanı: ENES YILMAZ 

11:30-11:40 MARZİYE TEKİN 
Taze Soğan ve Ispanak Yetiştiriciliğinde Farklı Ortamların 
ve Yetiştirme Kaplarının Etkileri 

11:40-11:50 ELİF ÜNAL 
Kahvede Hasat Sonrası Farklı İşleme Şekillerinin Duyusal 
Özellikler Üzerine Etkisi 

11:50-12:00 EMİRHAN ATİK Küresel Isınmanın Türkiye’de Bağcılığa Olası Etkileri 

12:00-12:10 TALİP BEL 
Manisa/Sarıgöl Domates Yetiştiriciliğinin Araştırılması ve 
Geliştirilmesine Yönelik Öneriler 

1. OTURUM (09:00 – 10:00) 
Oturum Başkanı: KEREM DAMCI 

09:00-09:10 
ABDULSAMET 
DENİZ 

Sofralık (Yaş) Üzüm Muhafazasında Kullanılan Yeni 
Yöntemler 

09:10-09:20 
ARDA BUĞRA 
ŞEN 

Cevizde Hasat ve Hasat Sonu İşlemler 

09:20-09:30 
AYÇA GÜL 
SERBEST 

Organik Tarımda Tıbbi-Aromatik Bitkilerin Kullanımı 

09:30-09:40 
AYŞE NUR 
ŞAHAN 

Hasat Sonrası 1-Metilsiklopropen (1-Mcp) Uygulamalarının 
‘Starking Delicious’, ‘Granny Smith’ ve ‘Pink Lady’ Elma 
Çeşitlerinin Depolanma Performansına Etkileri 

09:40-09:50 SİHEM REYHANİ 
Biber Ve Maydanoz Tohumlarının Kalite Özelliklerinin 
İyileştirilmesinde Organik Priming Uygulamalarının Etkileri 

09:50-10:30 TARTIŞMA ve ARA 



 
 

12:10-12:20 TESLİME TIRAK 
Organik Priming Uygulamalarının Marul ve Soğan 
Tohumlarının Çimlenme Özelliklerine Etkileri 

12:20-12:30 TARTIŞMA VE ARA 

 

4. OTURUM (13:30 – 14:30) 
Oturum Başkanı: MERVE DEMİRKES 

13:30-13:40 
HALİL EMRULLAH 
ÜRÜNDÜ 

Denizli/Kale İlçesinde Yetiştirilen Ceviz Çeşitlerinin 
Performansının Araştırılması 

13:40-13:50 
HALİL KARTAL 
BARUT 

Zeytin Yetiştiriciliğinde Gübreleme 

13:50-14:00 İBRAHİM PEKER Kornişon Yetiştiriciliğinde Türkiye’nin Durumu 

14:00-14:10 
KAAN İBRAHİM 
DABANOĞLU 

Bitki Gelişimini Arttırıcı Bakterilerin Meyve Yetiştiriciliğinde 
Kullanımı 

14:10-14:20 KORAY KUŞAKCI 
Turunçgillerin Ekonomik Önemi ve Değerlendirilme 
Şekilleri 

14:20-15:00 TARTIŞMA VE ARA 
        
 

 

5. OTURUM (15:00 – 16:00) 
Oturum Başkanı: ABDULLATİF TUTAL 

15:00-15:10 MEHMET ÖZMEN Kirazda Verim ve Kaliteyi Etkilen Faktörler 

15:10-15:20 MERT ERDOĞAN Zeytin ve Zeytinyağında Mikotoksin Oluşumu 

15:20-15:30 
MUSTAFA BAHTİYAR 
KATMERCİ 

İncir Kalitesini Arttırmaya Yönelik İşlemler 

15:30-15:40 MÜGE AKŞİT Modern Meyvecilikte Net Kullanımı 

15:40-15:50 NEJLA MİCAN  
Bazı Yerel Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Özelliklerinin 
İncelenmesi 

15:50-16:00 TARTIŞMA 
 
 

26 Mayıs 2022 Perşembe 
 

 

6. OTURUM (09:00 – 10:00) 
Oturum Başkanı: TUNÇ DURDU 

09:00-09:10 
OĞUZ SELİM 
ALBAYRAK 

Elma Kalitesine Etki Eden Çevresel Faktörler 

09:10-09:20 
ONUR ATA 
ÇETİNKAYA 

Farklı Maydanoz Çeşitlerinin Düşük Sıcaklık 
Koşullarında Çimlenme Yetenekleri Üzerinde 
Araştırmalar 

09:20-09:30 
ÖMER FARUK 
EYÜPOĞLU 

Türkiye’de Kara Lahana Yetiştiriciliği 

09:30-09:40 PELİN TURGUT Organik Tarımda Kurutmalık Kayısı Yetiştiriciliği 



 
 

09:40-09:50 RÜMEYSA IŞIK Topraksız Tarımda Yeni Bir Tür: Maviyemiş 

09:50-10:30 TARTIŞMA VE ARA 

 

7. OTURUM (10:30 – 11:30) 
Oturum Başkanı: ÇİĞDEM ARTIK 

10:30-10:40 SEDAT MUTLUER  
Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemelerinin Bahçe 
Bitkileri Tarımına Etkileri 

10:40-10:50 
AHMET ARİF 
TAMER 

İzmir İli Turunçgil Yetiştiriciliği ve Sorunları 

10:50-11:00 
SÜLEYMAN UTKU 
GÜMELİ 

Hünnap Yetiştiriciliği 

11:00-11:10 EMRE KÜÇÜK 
Kasımpatı Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Oksin ve 
Uygulama Şekillerinin Etkileri 

11:10-11:20 ENES AKÇIL Kastamonu Yöresinde Kivi Yetiştiriciliği 

11:20-11:30 TARTIŞMA 
 

 

8. OTURUM (11:30 – 12:30) 
Oturum Başkanı: HAFİZE KARABIYIK 

11:30-11:40 TUĞBA YAMAÇ 
Yüzen Su Kültürü İle Kırmızı Renkli Kıvırcık Salata 
Yetiştiriciliğinde Besin Çözeltisinin Havalandırılması Ve 
Tuzluluğunun Etkileri 

11:40-11:50 YAKUP POLAT Organik Sebze Yetiştiriciliği Ve Üreticilerin Görüşleri 

11:50-12:00 YASİN TEZCAN Topraksız Çilek Tarımı 

12:00-12:10 
YILMAZ KAAN 
GÖKÇEN 

Yerel Çeşitlerin Sürdürülebilir Tarımdaki Yeri 

12:10-12:20 YUNUS YILDIRIM  
Malatya’da Farklı Rakımlarda Yetiştirilen Ferragnes ve 
Ferraduel Badem Çeşitlerinin Özellikleri 

12:20-12:30 TARTIŞMA  

12:30-13:00 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ 

 
 
 
 



SOFRALIK (YAŞ) ÜZÜM MUHAFAZASINDA 

KULLANILAN YENİ YÖNTEMLER 

 
Abdulsamet Deniz     Prof. Dr. Fatih Şen 

abdulsameddeniz@gmail.com             fsenmacar@gmail.com 
 

ÖZET 

 

Sofralık üzümler hasat mevsimi haricinde tüketilebilmek amacı ile binlerce yıldır 

muhafaza edilmektedir. Gelişen teknoloji ileürünlerin su kaybı ve patojen zararı gibi 

depolamada sınırlayıcı faktörler minimize edilerek bu süreç uzatılmıştır. Üzüm hasat 

edildikten sonra uygun şartlarda soğuk hava depolarında ortalama 100-120 güne 

kadar muhafaza edilmektedir. Bu süre üzümün brix değeri, hasat koşulları, depolama 

şartları ve koruma koşulları ile doğrudan ilişkilidir ve Red globe gibi çeşitlerde 180 

güne kadar çıkabilmektedir. Bu şartlar genellikle-1 ila +1 derece arasında %80-95 

nisbi nemdesoğuk hava depolarındayapılmaktadır. Üzüm soğuk hava odalarına 

girmeden önce ön soğutma işlemine tabi tutulup genel olarak,5-7 kg’lık kasalarda 
kükürtlü kağıt yerleştirilerek özel poşetler (PE) ile bağlanır ve soğuk hava odalarına 

uygun istifleme yöntemi ile alınır. Uygun nemle su kaybını önlemek ya da minimize 

etmek amaçlanır. Kükürt içerikli gazlar ile de özellikle Kurşini Küf (Botrytis Cinera 

Pers.) gibi patojenlere karşı koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kükürt ortama 

Kükürt dioksit SO2 şeklinde; gaz olarak, kükürt emdirilmiş poşetlerde(smartpac 

active), kükürt petleri (jeneratörleri) ile eklenerek koruma sağlanabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sofralık üzüm, muhafaza, depolama, kükürt (SO2), kükürt 

petleri, smartpac active 
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CEVİZDE HASAT VE HASAT SONU İŞLEMLER 

 
Arda Buğra Şen                                                           Prof. Dr. Fatih Şen 

senbugra1@hotmail.com                                          fatih.sen@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 
Ülkemizin en önemli bitki türlerinden biri olan ceviz, gerek ham haliyle, gerekse 
birçok alanda kullanımı olan ve sevilerek tüketilen meyvelerdendir. Cevizden 

optimum verimi almak için yetiştiricilik koşulları, bahçe bakımı, hasat işlemleri ve 

hasat sonu uygulamalarının doğru yapılması önemlidir. Bu çalışmada cevizin genel 

özellikleri, hasat sırasında kullanılan makinalar ve aletler, hasat sonrası kavlatma 

işlemi, paketleme ve depolama konularının nasıl gerçekleştirildiği ele alınmaktadır. 

Hasatta kullanılan geleneksel olan sırıkla hasadın yanı sıra dal sarsıcı, gövde sarsıcı 

ve süpürücülerin özellikleri değerlendirilmiştir. Hangi hasat yönteminin daha avantajlı 

olduğu ve hasat kayıplarının nasıl azaltılabileceği ile ilgili öneriler getirilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca, hasat sonu uygulamalarına ilişkin değerlendirme yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, Hasat, Hasat Sonu, Depolama 
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ORGANİK TARIMDA TIBBİ-AROMATİK BİTKİLERİN 

KULLANIMI 

 
Ayça Gül Serbest                              Dr.Öğr.Üyesi Hakki Zafer Can 

aycaserbest1@gmail.com                              hakki.zafer.can@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 

Organik tarım; ekolojik dengeyi bozmadan, kimyasal girdilerin yasaklanıp organik 

kökenli girdilerin kullanıldığı, kültürel önlemlerle biyolojik mücadelenin yapıldığı, 

üretimde miktarla kalite artışını hedefleyen; güvenilir-izlenebilir-sürdürülebilir gıda 

üretimini sağlayan, alternatif, çevre dostu bir tarım şeklidir. Son yıllarda gündemde 
önemli yer tutan güvenilir gıda, sağlıklı yaşam konularının ele alınmasıyla organik 

gıdalara karşı artan taleple organik tarım faaliyetlerinin hızla geliştiği görülmektedir. 

Dünya nüfusundaki hızlı artışla artan gıda gereksinimi nedeniyle tarımda yoğun 

kimyasal girdiler kullanılmaktadır. Bu girdilerin çevreye ve insan sağlığına olan 

potansiyel zararlarından dolayı kimyasal mücadeleye karşı alternatif olan, etkili, 

zararsız, çevre dostu biyopestisit ve biyogübrelerin kullanımının yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktır. Bu organik girdiler içerisinde tıbbi-aromatik bitkilerin kullanımı 

önemli ve aktif bir rol oynamaktadır. Organik tarımda, bu bitkilerin ekstrakt/uçucu 

yağlarının kullanımına izin verilmiş olup bu ekstraktların alleopatik etkileri nedeniyle 

hastalık ile zararlılarla mücadelede ve yabancı ot kontrolünde başarılı sonuçların 

alındığı görülmüştür. Ayrıca bu bitkilerin sadece biyopestisit olarak kullanımı değil; 

aynı zamanda alternatif ekim nöbeti ile ara tarım uygulamalarında verim arttırıcı, bitki 
artıklarının biyogübre olarak kullanılmasıyla toprak ıslahındaki olumlu etkileri 

gözlemlenmiştir. Bu derlemede; organik tarım içerisinde tıbbi-aromatik bitkilerin 

yeri, önemi, etkileri ve kullanımı vurgulanarak biyopestisit, biyogübre, ara tarım, 

ekim nöbeti gibi uygulama konularının da ele alınıp bitkisel üretimde çevre dostu ve 

sürdürülebilir üretim yaklaşımlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak 

amaçlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, Organik tarım, Ekim nöbeti, 

Biyopestisit, Biyogübre, Alleopatik etki, Ara tarım, Organik bitkisel üretim. 
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HASAT SONRASI 1-METİLSİKLOPROPEN (1-MCP) 

UYGULAMALARININ ‘STARKİNG DELİCİOUS’, 

‘GRANNY SMİTH’ VE ‘PİNK LADY’ ELMA 

ÇEŞİTLERİNİN DEPOLANMA PERFORMANSINA 

ETKİLERİ 

 
Ayşe Nur Şahan                                                           Prof.Dr. Fatih Şen 

sahanaysenur@gmail.com                                   fsenmacar@gmail.com 

 

Özet 

 
Elmaların uzun süreli muhafazasında etilenin olumsuz etkilerinin sınırlandırılması 

için 1-MCP yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada hasat sonrası 1-MCP 
uygulamalarının ‘Starking Delicious’, ‘Granny Smith’ ve ‘Pink Lady’ elma 

çeşitlerinin depolama performansına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Her üç 

çeşide ait elma meyveleri optimum zamanda hasat edilerek soğuk hava deposuna 

taşınmıştır. Burada elma meyvelerinin sıcaklığı 2-4°C’ye düşürüldükten sonra bir 

grubuna 24 saat süreyle 625 ppb konsantrasyonunda olacak şekilde 1-MCP 

uygulaması yapılırken uygulama yapılmayan diğer grup kontrol olarak kabul 

edilmiştir. ‘Starking Delicious’, ‘Granny Smith’ ve ‘Pink Lady’ elma çeşitlerinin 

meyveleri sırasıyla -1°C, 0.5°C ve 0.5°C sıcaklık ve %90 oransal nemde 

depolanmıştır. Depolama öncesi ve 6 aylık depolama sonrası alınan elma meyveleri 7 

gün süreyle raf ömrü koşullarında tutulduktan sonra bazı ölçüm ve analizler 

yapılmıştır. 1-MCP uygulaması depolama başlangıcı ve 6 aylık depolamaya ilaveten 

raf ömrü sonrası etilen salgı miktarını belirgin şekilde azalttığı, meyve etinin 
yumuşamasını geciktirdiği ve SÇKM miktarındaki artışı sınırlandırdığı saptanmıştır. 

Ayrıca 1-MCP uygulaması ‘Granny Smith’ elma meyvelerinde kabuğun yeşil 

renginin korunmasını sağlamıştır. 1-MCP uygulamalarının bu etkileri depolamaya 

ilaveten raf ömrü sonrası daha belirgin olmuştur. Çalışma sonuçları, her üç elma 

çeşidinde de 1-MCP uygulamaları meyvelerde kalite kayıplarını sınırlandırarak 6 ay 

depolamaya ilaveten 7 gün raf ömründe başarıyla saklanabileceğini göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Malus domestica, muhafaza, etilen, meyve eti sertliği, SÇKM 

miktarı  
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BİBER VE MAYDANOZ TOHUMLARININ KALİTE 

ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE ORGANİK 

PRİMİNG UYGULAMALARININ ETKİLERİ 

 
Sihem Reyhani                                                Prof. Dr. İbrahim Duman 

reyhanisihem@gmail.com                          ibrahim.duman@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 

Tohumlarda çimlenme esnasında gelişen bazı olumsuz koşullar nedeniyle çimlenme 

geç ve düzensiz gerçekleşebilmektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak 

amacıyla ekim öncesi bazı priming uygulamaları yapılmaktadır.Priming uygulama 

ajanı olarak da bazı kimyasallar ile bitkisel kökenli preparatlardan yararlanılmaktadır. 

Buçalışmada, bitkisel materyal olarak biber (Capsicum) ve maydanoz (Petroselinum 

crispum) tohumları kullanılmıştır. Tohumlaraekim öncesinde yapılması öngörülen 

bazı organik kökenli preparatların tohum çimlenme özelliklerine etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.Çalışma 2022 yılında kontrollü laboratuvar koşullarında 
yürütülmüştür. Çimlenmenin iyileştirilmesi amacıyla defne, kekik, sıvı vermikompost 

(solucan gübresi), katı ve sıvı deniz yosunusolüsyonlarının kullanıldığı çalışmada 

uygulamalar 15°C ve 25°C’de gerçekleştirilmiştir. Kontrol amaçlı kullanılan 

tohumlara ise hiçbir ön uygulama yapılmamıştır. Uygulamalardan sonra tohumlar 

orijinal nem içeriğine kadar kurutularak ISTA (2014) kurallarına göre çimlendirme 

testine alınmıştır. Çimlenme testi ile elde edilen verilerden de çimlenme oranı (%), 

ortalama çimlenme zamanı (gün) ve çimlenme homojenlik katsayısı değerleri 

belirlenmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, çimlenme değerleri 

bakımından uygulamalar arasında her iki türde de istatistiki anlamda p≤0.001 güvenle 

önemli farklılıklar bulunmuştur vebuuygulamaların tohum çimlenme/çıkış oranı ve 

ortalama çimlenme/çıkış zamanı süresine olan etkileri araştırılmıştır. Biber 
tohumlarında en iyi çimlenme oranı (%92,00)25°C’de yapılan kontrol 

uygulamasından, (%87,33) 15°C’de ise kekik ve sıvı deniz yosunu uygulamalarından 

elde edilmiştir. Ortalama çimlenme zamanı değerleri bakımından 15°C’de defne (8,3 

gün), 25°C’de yine defne (7,9 gün) uygulaması en iyi sonuçları vermiştir. Maydanoz 

tohumlarında en iyi çimlenme oranı 25°C’de kontrol uygulamasından (89,33) elde 

edilmiştir. En iyi ortalama çimlenme zamanı ise 15°C’de (11,9 gün) defne 

uygulamasından, 25°C’de (12,4 gün) kekik uygulamasından elde edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler:biber, maydanoz, tohum, organik priming, çimlenme oranı, 

ortalama çimlenme süresi  
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MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI DOZLARDA 

KOMPOST UYGULANMASININ VERİM VE KALİTEYE 

ETKİLERİ  

 
Barış Sabancı                                    Prof.Dr. Yüksel Tüzel 

barissabanci650@gmail.com          yuksel.tuzel@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 

Kompost, organik atıkların geriye dönüştürülmesi ile elde edilen bir organik 

maddedir. Kompost kullanımı, toprakta bulunan organik madde miktarının artması, 

toprak yapısının iyileşmesi, besin maddesi temini ve besin maddelerinin daha iyi 

kullanımı gibi pek çok yarar sağlar. Bu araştırmada organik kompost gübrenin farklı 

dozlarının serada kıvırcık marul (Lactuca sativa L. cv. Maritima) yetiştiriciliğinde 

bitki gelişimi, verim ve baş kalitesine etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. 

Araştırmada, Ecorec Çevre ve Enerji Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’den temin edilen 

Ecorec kompost organik gübresi kullanılmıştır. Deneme, İzmir ili Menderes ilçesi 
Çamönü köyünde 01.11.2021-15.02.2022 tarihleri arasında Kamuran Sabancı’ya ait 

polietilen örtülü serada gerçekleştirilmiştir. Fideler sıra arası ve sıra üzeri mesafeler 

sırasıyla 65 ve 20 cm olacak şekilde dikilmiştir. Test edilen dozlar (1) kontrol (0 

kg/da, uygulama yapılmamış), (2) 50kg/da, (3) 100kg/da, (4) 150kg/da ve (5) 

200kg/da olmuştur. Buna göre bitki başına sırasıyla 0, 6.65g, 13.30g, 20g ve 26,65g 

fide-1 olacak şekilde uygulama yapılmıştır. Deneme, tesadüf parseli deneme desenine 

uygun olarak 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Üretim dönemi sonunda bitki gelişimi 

(atılan yaprak ağırlığı, atılan yaprak adedi, toplam yaprak adedi, kök uzunluğu, kök 

yaş ve kuru ağırlığı, yaprak yaş ve kuru ağırlığı), verim (baş ağırlığı) ve kalite (renk) 

ile ilgili bazı özellikler belirlenmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Marul, Ecorec kompost organik gübre, bitki gelişimi, verim, 

kalite. 
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ZEYTİNYAĞINDA DEGÜSTASYON 

 
Betül Aslı Bozkaya                                  Dr. Öğr. Üyesi H. Zafer Can 

betulasli2009@hotmail.com                        hakki.zafer.can@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 

Zeytin, “Oleaceae” familyasından “Olea” cinsinin altında yer alan Olea euroaea L. 

türüne ait bir bitkidir. Zeytin, asırlardan beri insan hayatında önemli bir yere sahip 

olup barış ve sağlığın simgesi olmuştur. Meyvesinden ve yağından faydalanılan çok 

önemli bir Akdeniz iklimi bitkisidir.  

Son yıllarda ticari öneminin yanında zeytinin insan sağlığı üzerine olan etkisine 

dikkat edilmesiyle birlikte zeytin ve zeytinyağına olan ilgi artmıştır. Üretilen 

zeytinyağı türlerine göre Natürel Sızma, Riviera ve Rafine zeytinyağı olarak 

ayrılmaktadır. Kaliteli natürel zeytinyağı üretiminde birçok ideal koşul bir arada 
bulunmalıdır. Zeytinyağının tadını ve kalitesini yerel iklimden toprağın verimliliğine, 

zeytinlerin hasat şeklinden kullanılan gübrelere ve mekanik kırıcının özelliklerine 

kadar her şey belirler. Tüm bu kalite kriterleri sağlandıktan sonra kaliteli bir 

zeytinyağı elde etmek için atılması gereken en önemli adım zeytinyağı kalite kontrol 

analizidir. Uzmanlar tarafından yapılan kimyasal ve duyusal analizlerin ardından 

zeytinyağları sofralarımıza ulaşmaktadır. Kimyasal kalite kontrol analizleri 

laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Zeytinyağının asitliği olarak bilinen serbest 

asitlik (oleik asit) ve zeytinyağının oksijen içeriğini gösteren peroksit miktarı gibi 

değerler ölçülür. Bu kimyasal analizler zeytinyağının saflığını ve kalitesini belirler. 

Laboratuvar analizlerine ek olarak zeytinyağının tat ve kokusunu değerlendirmek için 

duyusal analizler yapılır. Tadım uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu işleme 
“Degüstasyon” denilmektedir. Tadım uzmanlarının tecrübesine bağlı olarak yapılan 

degüstasyon, zeytinyağına vurulan kalite damgasının en önemli aşamasıdır. Tüm 

gıdalarda olduğu gibi zeytinyağında da kalite kontrolü yapılırken temel olarak üç 

noktaya dikkat edilir. Sağlık ve beslenme kontrolleri, hile kontrolleri ve ağız tadı 

açısından değerlendirme. Ülkemizde de son yıllarda önemi gittikçe anlaşılmış hatta 

son yayınlanan zeytinyağı tebliği ile duyusal analizlerin de yapılma zorunlu hale 

getirilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler:Natürel sızma, Rafine zeytinyağı, tadım uzmanları, duyusal 

analiz 
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MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİNDE ORGANİK VE 

KONVANSİYONEL SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ KURU 

ÜZÜM ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ 

 
Cemal Kangal                                             Prof. Dr.Ahmet Altındişli 

cemalkangal0409@gmail.com                   ahmet.altindisli@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 
Türkiye, dünya da toplam 7.408.127 ha’lık bağ alanı içinde 438.000 ha’lık bağ alanı 

varlığı ve 67.708.587 ton’luk dünya yaş üzüm üretiminin 3.923.000 ton’luk kısmıyla 

önemli bir bağcı ülke konumundadır. Türkiye dünya da üretim alanı olarak beşinci, 
üretim miktarı olarak altıncı sıradadır. Ülkemizde gerçekleştirilen üretimin büyük bir 

çoğunluğu sofralık ve kurutmalık; bir kısmı da şaraplık olarak değerlendirilmektedir. 

Türkiye kuru üzüm üretiminde dünyanın 320 bin ton ile dünyanın en büyük kuru 

üzüm üreticisidir. İhracatta ise ortalama 280 bin ton ile uzun yıllardır. Dünyanın en 

büyük ihracatçı ülkesi konumundadır. Kuru üzüm ihracatında ortalama yıllık gelir 

seviyesi 540 milyon dolar civarındadır. Bu üretimde en büyük pay sahibi ilimiz 

Manisa’dır. Türkiye’de kurutmalık üzümün %85’ini , sofralık üzümün %20’sini 

üretmektedir. Üzüm üretimi Manisa’nın en önemli tarımsal gelir kaynağıdır. Manisa 

ilinde 1.110.000 dekar alanda yaklaşık 50 bin aile bağcılıktan geçimini sağlamaktadır. 

Bu çalışmada Manisa ilinin Saruhanlı ilçesinde organik ve konvansiyonel üreticilerle 

anket yapılmıştır.  
 Manisa’nın Saruhanlı ilçesi en fazla Sultani Çekirdeksiz kuru üzüm üreten ilçesidir. 

Toplam 4600 çiftçi bağcılık yapmaktadır. Bunlardan 300 tanesi organik 4300 tanesi 

konvansiyonel üretim yapmaktadır. %95 güven aralığında yapılan hesaplamada 

popülasyonu temsilen 47 organik üretici 47 konvansiyonel üretici ile yüz yüze anket 

çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışmasında bağların özellikleri, bağcıların budama, 

kültürel işlemler, sulama, gübreleme, hastalık zararlı yönetimi, hasat ve kurutma 

aşamalarında yaptıkları bağcılık uygulamaları ve kullanılan girdiler tespit edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlardan ilçedeki bağcıların konvansiyonel ve organik kuru üzüm 

üretiminde kullandıkları girdiler, bağcılık uygulamaları ve bu uygulamaların olması 

gerekenlerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca konvansiyonel ve 

organik kuru üzüm üretiminde üzümlerin maliyetleri ve üretimi etkileyen işlemlerin 

toplam maliyeti değerlendirilmiştir.  
 

Anahtar kelimeler: Organik, konvansiyonel, Saruhanlı, Manisa, Sultani Çekirdeksiz 

kuru üzüm 
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İZMİR KENTİ YEŞİL ALANLARINDA SU TÜKETİMİNİ 

AZALTMAYA YÖNELİK STRATEJİLER 

 
Duygu Seçkin Kırcal                        Prof. Dr. Mustafa Ercan Özzambak 

duyguseckinkircal@gmail.com               m.ercan.ozzambak@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 
Bu derlemedeİzmir kentinin yeşil alanlarında su tüketimini azaltmak için hangi 

uygulamaların yapılabileceğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yeşil alanlar, kent 

yaşamında sakinlerin doğal çevreyle bağlantı kurmasını sağlayarak, 

zihinselyorgunluğun hafiflemesine ve stresin azalmasına yardımcı olmaktadır. 

Fiziksel çevrenin biçimlenmesinde kentsel yeşil alanların planlanması ve 

yönetilmesinde enönemli unsur su kullanımıdır. Yüksek miktarlarda su tüketimine 

neden olan dış mekânkullanımları suyun verimli kullanımı ve mümkün olduğunca az 

tüketimi konusunda yeni düzenlemelerinin geliştirilmesine neden olmuştur. 

Toprağın su tutmakapasitesini artıracak toprak ıslahı, topraktaki nem kaybını 

önleyecek malçlama ve düzenli bakım faaliyetleriyle yapılacak kapsamlı planlamanın 

yanında; doğru sulama yönteminin belirlenmesi, daha az çim alan oluşturulması, bitki 
seçiminde az su isteyen doğal türlerden yararlanması ve bu kapsamda geliştirilen 

yağmur bahçeleri gibi özel uygulamalara yer verilmiştir. 

Sonuç olarak konuya ilişkin güncel uygulamaların kullanılmasıyla ilgili öneriler 

geliştirilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Kentsel yeşil alanlar, Sulama, Sulama sistemleri, Doğal bitkiler, 

Yağmur bahçeleri 
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UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BAHÇE TARIMINDA 

KULLANIMI 

 

Ebru Mutluer                                                       Doç. Dr. Özlem Tuncay 

ebru.eozkan@gmail.com                                  ozlem.tuncay@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 

2000’li yıllardan bu yana gerek sivil gerekse ulusal nitelikli yer gözlem uydularının 

sayısı hızla artmıştır. Bu uydulardan alınan görüntüler meteorolojik tahmin ve tarım 

alanlarında devrimsel fırsatlar doğurmuştur. Alınan görüntülerden elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda daha etkin görüntü alma özellikleri belirlenmekte ve ilgili 

sektörlerde verimliliğin arttırılması amacıyla kullanılmaktadır. Tarım alanında uydu 

görüntüleri önceleri sadece araştırmacılar tarafından kullanılırken, günümüzde sektör 

içerisindeki diğer oyuncular arasında da yayılmaya başlamıştır. Uydu görüntülerinden 
elde edilen verilerin sonucunda tür ve çeşit tespiti, rekolte tahmini, hastalık analizi, 

sulama durumu gibi sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bu sonuçlar başta üretim bakım 

koşullarının kontrol edilmesi olmak üzere, ürün fiyatlarının tahmin edilmesi, ilaçlama 

programlarının oluşturulması, yaşanan afetler sonrasında sigorta tazminatlarının 

belirlenmesi gibi çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Uydu görüntülerinin on 

yıllardır alınıyor olması ve bu bilgilerin halen erişilebilir olması, iş gücü maliyetlerini 

düşürmesi, açık kaynak kodlu olması ve bu alanda çok sayıda insanın geliştirme 

yapmaya devam etmesi, teknolojik gelişmelerin kamera ve görüntü işleme alanında 

sürekli iyileştirmeye yol açması sebebiyle uydu görüntülerinin bahçe bitkileri 

alanında kullanımının giderek yaygınlaşacağı ve katma değerinin artacağı 

beklenmektedir. Bu çalışmada uydu görüntülerinin özellikleri, belli başlı yer gözlem 
uydu sistemleri, Sentinel uydu sistemleri, uydu görüntülerinin tarımda kullanım 

alanları ve uydu görüntülerinin analizi için kullanılabilecek yazılımlar hakkında bir 

derleme yapılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: uydu görüntüsü, Sentinel, uydu görüntülerinin analizi, bahçe 

bitkileri 
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TAZE SOĞAN VE ISPANAK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 

FARKLI ORTAMLARIN VE YETİŞTİRME 

KAPLARININETKİLERİ 

 
Marziye Tekin                                                   Prof. Dr. Yüksel Tüzel 

marziyetekin@icloud.com                                 yuksel.tuzel@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 
Ispanak ve soğan ülkemizde ve dünyada yetiştiriciliği yapılan önemli sebze 

türlerindendir. Her iki türün de ticari olarak açık tarla koşullarında büyük arazilerde 

üretimi söz konusu iken farklı kapsamlarda bostanlarda, ev bahçelerinde, kentsel 

tarım alanlarında hem açıkta hem de basit sera yapıları altında üretimleri de 

mevcuttur. Buna yönelik olarak bu çalışmada bu alanlarda kullanılabilecek farklı 

ortam bileşimlerinin ve yetiştirme kaplarının bitkiler üzerinde etkilerini ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Üç tekerrürlü olarak yürütülen bu çalışmada 2 farklı ortam 

bileşimi ve 4 farklı tip yetiştirme kabıkullanılmıştır. Birinci ortam karışımı; 3 birim 

toprak ve 1 birim perlit içermektedir. İkinci ortam karışımı; 3 birim toprak, 1 birim 

perlit, 1 birim ithal torf ve 1 birim zeytin-gül kompostu içermektedir. Bitkiler büyük 

balkon saksısı, normal saksı, fidan torbası ve pet şişelerden yapılan 4 farklı tip kapta 

yetiştirilmiştir. Hasat edilen ıspanaklarda verim, yaprak ağırlığı, renk, yaprak eni ve 
boyu, yaprak sayısı, kök boyu, kök ağırlığı ve kuru ağırlık ölçümleri 

gerçekleştirilmiştir. Hasat edilen taze soğanlarda ise verim, yaprak sayısı, yaprak 

ağırlığı, baş ağırlığı, başın çap ve uzunluğu, yeşil aksam boyu ve kuru ağırlık 

ölçümleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre farklı yetiştirme 

kaplarının bitki gelişimine etki ettiği sonucuna varılırken örneğin, büyük saksı 

kullanımında ortalama yaprak uzunluğu en yüksek bulunmuş, şişe kullanımında en 

düşük değer elde edilmiştir. Ayrıca kullanılan ortam karışımlarının yaprak sayısı, 

yaprak ağırlığı, baş ağırlığı gibi parametrelere etki ettiği de tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Allium cepa L., Spinacia oleracea, örtüaltı, saksı, kompost 
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KAHVEDE HASAT SONRASI FARKLI İŞLEME 

ŞEKİLLERİNİN DUYUSAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE 

ETKİSİ 
 

ÖZET 

 

Bu çalışmada bir meyve olan kahvenin topraktan fincana yolculuğu aktarılmış, hasat 

sonrası işlemler üzerinde durulmuştur. Kahve meyveleri mekanik veya elle hasat 

edildikten sonra kahve çekirdeğine erişmek üzere birtakım hasat sonrası işlemlere tabi 

tutulur. Bu işlemler; meyvenin soyulması kararı, fermantasyon süresi, fermantasyon 
ortamı, kurutma şekli, kurutma süresi gibi parametreler bakımından birbirinden 

farklıdır. Bu çalışmada, kahvenin hasat sonrasıfarklı işleme şekillerinin son ürün 

kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Bunun için aynı ülke ve bölgeden gelen, aynı 

genetik çeşide sahip, farklı yöntemler izlenerek hasat sonrası işlemlere tabi tutulmuş 

kahve örnekleri kullanılmıştır. Örnekler, duyusal özellikler bakımından SCA 

(Specialty Coffee Association) protokolleri izlenerek, lisanslı iki “Q Grader” (kahve 

kalite sınıflandırıcısı) tarafından değerlendirilmiştir. “Q Grader” lisansı, kahve 

sektöründe en yaygın bilinen, CQI (Kahve Kalite Enstitüsü) tarafından yönetilen 

sertifikasyon programı sonucu sınavlar başarıyla tamamlanarak alınır. Kahve 

kalitesini değerlendirmek konusunda yetkin kişilerdir. Değerlendirme sonuçları 

paylaşılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: kahvede hasat sonrası işlemler, kahvede duyusal özellikler, 

kahve kalitesi, kahvenin fermantasyonu, kahvede kalite sınıflandırması, Q Grader  

 

 

 

 

  

Elif Ünal 

elifbagcivancioglu@gmail.com 

                      Prof. Dr. Fatih Şen 

                    fatih.sen@ege.edu.tr 

 

mailto:elifbagcivancioglu@gmail.com
mailto:fatih.sen@ege.edu.tr


KÜRESEL ISINMANIN TÜRKİYE’DE BAĞCILIĞA 

OLASI ETKİLERİ 
 

ÖZET 

 
Tarımsal üretimde günümüzün en büyük sorunlarından biri iklim değişikliğidir. 

Yükselen sera gazı emisyonunu takiben gerçekleşen küresel ısınma, yağış 

rejimlerinde, yaz ve kış arasındaki sıcaklık farklarında kısa sürede büyük 

değişikliklere yol açarak, iklim ile doğrudan ilişkisi bulunan tarımsal üretimi 

etkilemektedir. Her tarımsal faaliyette olduğu gibi Türkiye bağcılığında da küresel 

ısınmanın olası etkileri bulunmaktadır. NASA tarafından yayınlanan “Küresel Isınma 

Haritası” ışığında, Türkiye’de etkisini göstermeye başlayan, kuraklık, sıcaklık artışı, 

mevsim geçişlerinde ve yağışlardaki düzensizlik sonucu, asmalarda çeşitli fizyolojik, 
morfolojik ve fenolojik değişimler gözlemlenmesi beklenirken, üzüm ve üzümden 

üretilen çeşitli yan ürünlerde kalite parametrelerinde ve rekoltede değişim olması 

öngörülmektedir. Türkiye envanterinde bulunan asma biyoçeşitliliğinde değişimler 

gözlemlenebilir. Küresel ısınma sonucu oluşan yeni stres koşullarına dayanıklı 

çeşitler, piyasada rağbet görebilir. Asma için zararlı konumunda olan çeşitli canlıların 

yaşam döngülerinde meydana gelebilecek değişiklikler, bağlarda bulunan yabancı ot 

popülasyonundaki değişiklikler, mücadele yöntemlerini doğrudan etkileyebilir. 

Bağcılık faaliyetlerinin ticari açıdan Türkiye için büyük önemi bulunmaktadır. 

Küresel ısınmanın Türkiye’de bağcılığın seyrini değiştirecek etkiler göstermesi 

kaçınılmazdır. Bu tezde, olası etkiler ve alınabilecek önlemler tartışılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: Küresel Isınma, İklim Değişikliği, Bağcılık, Kuraklık 

 

 

  

Emirhan Atik                     

atik.emirhan@hotmail.com   

            Prof. Dr. Ahmet Altındişli 

           ahmet.altındisli@ege.edu.tr 
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MANİSA/SARIGÖL DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 

ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK 

ÖNERİLER 

 
Talip Bel                                                          Prof. Dr. İbrahim Duman 

talip-1997@hotmail.com                       ibrahimduman15@gmail.com 

 
ÖZET 

 

Domates, dünyada üretim-tüketim miktarı, ticarete konu olan tarım ürünleri arasında 

ilk sırada, insan beslenmesinde önemi ve gıda sanayinde dondurulmuş, konserve, 

salça, ketçap, turşu, domates suyu gibi çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olması 

nedeniyle önemli sebzelerin başında gelmektedir.  

Bu çalışmada Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yer alan Dadağlı Mahallesi ve çevresindeki 

domates yetiştiriciliğinin araştırılması ve bu yetiştiriciliği geliştirmek için 

yapılabilecek önerilerin sunulmasına yönelik üreticilerle bir araya gelerek yapılan 

soru-cevap ve tartışma metoduyla verilerin toplanması amaçlanmıştır. 
Bölgede üzüm bağı yetiştiriciliği %90 seviyelerinde olduğu için ilk amaç neden 

domates yetiştiriciliği yapıldığını araştırmaktır. Sonrasında ise yapılan yetiştiricilik ile 

ilgili bilgi toplamaktır. Bu bilgilerden yola çıkarak bu yetiştiriciliği geliştirmek için 

önerilerde bulunularak üreticilerle bilgi alışverişi yapılması amaçlanmıştır. Böylelikle 

bölgede, çevre bölgelerde ve benzer özelliğe sahip olan bölgelerde yetiştiricilik daha 

anlaşılır olacaktır. Sonrasında yetiştiriciliği geliştirmek için daha pratik öneriler 

sunulabilecektir. Bu çalışmada daha iyi ve daha kazançlı üretimin nasıl yapılabileceği 

amaçlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: domates, yetiştiricilik, verim, kalite, sorunlar 
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ORGANİK PRİMİNG UYGULAMALARININ MARUL VE 

SOĞAN TOHUMLARININ ÇİMLENME 

ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ 

 

Teslime Tırak                            Prof. Dr. İbrahim Duman 

teslimesedef1903@gmail.com              ibrahim.duman@ege.edu.tr 
 

ÖZET 

 

Tohumlarda çimlenme esnasında oluşan bazı olumsuz koşullar sebebi ile çimlenme 

geç ve düzensiz gerçekleşmektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla 

ekim öncesinde bazı priming uygulamaları yapılmaktadır. Priming uygulama ajanı 

olarak da bazı kimyasallar ile bitkisel kökenli preparatlardan yararlanılmaktadır. Bu 

çalışmada, organik üretimde kullanılacak marul (Lactuca sativa) ve soğan (Allium 
cepa) tohumlarına ekim öncesinde yapılması öngörülen bazı organik kökenli 

preparatların tohum çimlenme özelliklerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma 2022 yılında kontrollü laboratuvar koşullarında yürütülmüştür. Çimlenmenin 

iyileştirilmesi amacıyla kekik, defne, sıvı vermikompost (solucan gübresi), katı ve sıvı 

deniz yosunu solüsyonları kullanılan çalışmada uygulamalar 15°C ve 25°C’de 

gerçekleştirilmiştir. Kontrol amaçlı kullanılan tohumlara ise hiçbir ön uygulama 

yapılmamıştır. Uygulamalardan sonra tohumlar orijinal nem içeriğine kadar 

kurutularak ISTA (2014) kurallarına göre çimlendirme testine alınmıştır. Çimlenme 

testi ile elde edilen verilerden de çimlenme oranı (%), ortalama çimlenme zamanı 

(gün) ve çimlenme homojenlik katsayısı değerleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde, çimlenme değerleri bakımından uygulamalar arasında her iki 

türde de istatistiki anlamda p≤0.001 güvenle önemli farklılıklar bulunmuştur. Marul 
tohumlarında en iyi çimlenme oranı (%99.67) 15°C’de yapılan kekik uygulamasından 

ve 25°C’de yapılan katı deniz yosunu uygulamasından elde edilmiştir. Ortalama 

çimlenme zamanı değerleri bakımından ise 15°C’de katı deniz yosunu (1.9 gün), 

25°C’de defne (3.1 gün) uygulamaları en iyi sonuçları vermiştir. Soğan tohumlarında 

en iyi çimlenme oranı 15°C’de yine kekik uygulamasından (%97.33) elde edilmiştir. 

En iyi ortalama çimlenme zamanı ise 15°C’de sıvı deniz yosunu (5.3 gün) ve defne 

uygulamalarından, 25°C’de sıvı deniz yosunu ve katı deniz yosunu (5.7 gün) 

uygulamalarından elde edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: tohum, çimlenme, priming, marul, soğan  
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DENİZLİ/KALE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN CEVİZ 

ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ 

ARAŞTIRILMASI 

 
Halil Emrullah Üründü         Doç. Dr. Nihal Bilgin Acarsoy 

halilemrullah5399@gmail.com                      nihal.acarsoy@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 
Ülkemizde sert kabuklu meyve türlerinde önemli bir yere sahip olan cevizin, farklı 

ekolojik koşullarda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ekonomik anlamda üretim, çeşitlerin 

adaptasyon çalışmalarının yapılmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, Bursa, 
Chandler, Pedro, Şebin, Topak, Yalova ve Yavuz ceviz çeşitlerinin Kale (Denizli) 

ekolojik koşullarında performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna göre, 

ortalama meyve ağırlığının çeşitlere göre değişimi 14.51 g (Yavuz) – 10.39 g (Pedro), 

iç ağırlığı ise 8.06 g (Yavuz) – 4.40 g (Şebin) aralığında olmuştur.Yalova çeşidi 

meyve eni, Yavuz çeşidi ise meyve boyu ve yüksekliği bakımından ilk sırada 

bulunurken, Pedro çeşidi ise son sırada yer almıştır.Söz konusu ekolojide, Chandler 

çeşidinin meyveleri doygun, açık sarı renge sahip olmuştur. Ayrıca duyusal 

değerlendirme yapılarak tüketici tercihleri de belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Jugland regia, yetiştiricilik, adaptasyon, kalite 
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ZEYTIN YETIŞTIRICILIĞINDE GÜBRELEME 

 
Halil Kartal Barut                                                  Doç. Dr. Deniz Eroğul 

06180000041@ogrenci.ege.edu.tr                     deniz.erogul@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 
Zeytin ağacı, Oleaceae familyasında bulunan Akdeniz iklim kuşağına has bir bitkidir. 

Zeytin ağacının uzun ömürlü olması ve dış etkenlere dayanıklılığının yüksek olması 

sebebi ile çok uzun yıllar bulunduğu alanda yaşamını sürdürebilmektedir. Zeytin 

yetiştiriciliğinde birçok bahçenin meyilli arazilerde yer alması, sulanmayan koşullarda 

yetiştiriciliğinin de yapılıyor olması nedeni ile bitki besin elementi eksikliklerinin 

sıklıkla görüldüğü bir türdür. Olumsuz koşullara dayanıklı olan bir tür olması ile 

birlikte bu koşullarda verim ve kalite kaybı meydana gelmektedir. Zeytinde 

gübreleme, iyi bir verim ve kaliteli bir üretim için gerekli olan önemli bir faktördür. 
Zeytin ağacı vejetatif gelişmesinde ve ürün verme döneminde topraktan fazla 

miktarda bitki besin maddesi almaktadır. Ağacın fizyolojik bir dengede olması ve 

düşük sıcaklıklar ile yüksek sıcaklıklara karşıda dayanıklılık sağlanması için bitki 

besin elementlerinin doğru bir gübreleme programı ile verilmesi gerekmektedir. 

Doğru bir gübreleme ile bitkinin ihtiyacı olan gübreler topraktan ve yapraktan 

verilmektedir. Zeytinde gübreleme işleminden önce mutlaka toprak analizi yapılmalı, 

toprağın profiline ve taban suyu derinliğine de bakılmalıdır. Gübreleme programının 

oluşturulmasında tek başına toprak analizi yeterli olmayıp, yaprak analizide 

yapılmalıdır. Bütün bu özellikler göz önüne alındıktan sonra zeytin ağacına uygun bir 

gübreleme programı hazırlanmalıdır. Bu çalışmada standart bakım koşullarının 

uygulandığı zeytin yetiştiriciliğinde, doğru gübreleme ile kaliteli ve maksimum verim 
alabilmek için uygulanması gereken gübreleme konusu incelenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Zeytin ağacı, gübreleme, toprak analizi, yaprak analizi, bitki 

besin elementleri 
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KORNİŞON YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN 

DURUMU 

 
İbrahim Peker                                                             Prof. Dr. Hülya İlbi 

bpeker87@gmail.com                                             hulya.ilbi@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 

Bu tez(araştırma) kornişonun Türkiye’de nerelerde yetiştirildiği, nerelere 

pazarlandığı, yetiştiriciliğinde ve pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların anlatılması 

amaçlanmıştır. 

Kornişon kabuğunun üzeri pürtüklü, lezzetli, turşusu yapılan hıyar anlamına 
gelmektedir. 

Kornişon üretimi denildiğinde Türkiye’de üç merkez üs akla gelmektedir. Bunlar; 

İzmir-Ödemiş, Balıkesir-Sındırgı ve Afyon’un merkez ilçesi akla gelir. En çok Ege 

Bölgesinde üretimi yapılır. Manisa, Uşak, Nevşehir ve Mardin illerinde de üretimi 

yapılmaktadır. 2015 verilerine göre yıllık 50.000 dekar üretimi yapılmaktaydı. Şimdi 

ise bu değer daha da artmıştır. 

Kornişon toplandıktan ve eleklerde elendikten sonra firmalar tarafından fabrikalarda 

işlenir. Fabrikalarda işlenen kornişonlar yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmaktadır.  

Yurt dışına ihracat da Almaya, Fransa ve Rusya başta olmak üzere büyük talep 

görmektedir. 

Kornişon yetiştiriciliğinde yaşanan sıkıntıların başında iklim değişikliği önemli rol 

oynamaktadır. İstenen sıcaklıkların karşılanmaması halinde bitki strese girmektedir ve 
verimi önemli oranda etkilemektedir. 

Kornişonun pazarlanmasında ise yurdumuzda hala da devam eden salgın önemli rol 

oynamaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Kornişon, Türkiye’de yetiştiricilik, pazarlama, ihracat 
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BITKI GELIŞIMINI ARTTIRICI BAKTERILERIN 

MEYVE YETIŞTIRICILIĞINDE KULLANIMI 

 
Kaan İbrahim Dabanoğlu                                   Prof.Dr. Adalet Mısırlı 

06180000427@ogrenci.ege.edu.tr                   adalet.misirli@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 

Meyve yetiştiriciliğinin gereksinimleri doğrultusunda kimyasal ürünlerin kullanımı da 

artmaktadır. Kimyasal ürünler meyvede kalıntıya sebep olmakta, insan ve çevre 

sağlığını olumsuz etkilemekte ayrıca organik tarımla yetiştiriciliğin sorunu 

olmaktadır. Bu durumlara neden olan kimyasal ürünlerin kullanılmasının azaltılması 
amacıyla alternatif yollar aranmış böylelikle bitki ve bakteri arasında gelişen 

simbiyotik ilişki değerlendirilmiştir. Köklerde gelişen koloniler halindeki 

rizobakteriler bitkiye besin maddeleri sağlayarak kimyasal gübrelemeyi azaltmakta 

ayrıca hastalık ve zararlılara olan direnci arttırarak pestisit kullanımını düşürmektedir. 

Sadece üretimde kimyasallara olan ihtiyacı düşürmekle rol oynamaz aynı zamanda 

meyve üretimini kısıtlayan stres faktörlerine karşıda etkilidir. Meyve türlerinde 

kullanılan rizobakteriler kökte aşılama yolundan ziyade çiçek ve yapraklara 

püskürtme yolu tercih edilir. Böylelikle meyve kalitesi ve besin elementleri arttırılmış 

olur. Meyvede bakterilerin monilya, meyve çürüklüğü ve ateş yanıklığı gibi 

hastalıklara karşıda mücadelede kullanıldığı bildirilmiştir. Bu derlemede 

rizobakterilerin meyve üretiminde verim, besin elementi, vejetatif gelişim, kimyasal 

ve pomolojik özellikleri gibi konularda etkisi araştırılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Bitki gelişimi, Bitki gelişimini arttıran bakteriler, meyve 

yetiştiriciliği, inokulasyon, kimyasal kullanımı 
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TURUNÇGİLLERİN EKONOMİK ÖNEMİ VE 

DEĞERLENDİRİLME ŞEKİLLERİ 
 

Koray Kuşakcı                                               Prof. Dr. Serra Hepaksoy 

kusakcikoray@gmail.com                            serra.hepaksoy@ege.edu.tr 
 

ÖZET 

 
Turunçgillerin anavatanı Uzak Doğu olarak kabul edilmektedir. Ülkeler bazında her 

yıl artış gösteren turunçgil üretimi Çin, Hindistan ve Brezilya’da yoğundur. 

Ülkemizde ise oldukça Akdeniz kıyı şeridinde; Antalya, Adana, Mersin ve Hatay’da 

yaygın olarak üretimi yapılmaktadır. 

Dünyada en fazla tüketilen meyveler arasında yer alan turunçgilleri, çeşit zenginliği 

ve neredeyse üretim sezonun her döneminde hasat edilmesi nedeniyle her yıl 

tüketimde artış göstermektedir. Dünya ticaretinde de turunçgil önemli bir yere 

sahiptir. Portakal ve mandarin ihracatında İspanya önde gelen ülkedir. En fazla İthal 

eden ülkeler ise Rusya ve AB ülkeleridir. Türkiye ise mandarin ve limon ihracatında 

önemli bir konumdadır. 

Turunçgil meyveleri ağırlıklı olarak taze tüketilmektedir ancak taze tüketimin 
yanında; gıda ve kimya sanayi, kişisel bakım ürünleri, kozmetik, farmakoloji ve 

peyzaj gibi farklı alanlarda kullanımları da oldukça yaygındır.  

Sofralık tüketim ile meyve suyu üretiminde ortaya çıkan ve çoğu zaman 

değerlendirilmeden çöpe atılan meyve kabuğu farklı sektörlerde işlenmesi sonucunda 

önemli bir katma değer kazandırmaktadır. Bu yan ürünlerin farklı alanlarda 

değerlendirilmesi hem sosyo ekonomik hem de çevre açısından büyük önem 

taşımaktadır. Biyoyakıt üretiminde ve büyükbaş hayvanların beslenmesinde de 

kullanılmaya başlanmıştır.  

Bu çalışmada; turunçgillerin Dünya’daki, Türkiye’deki durumları ve değerlendirilme 

şekilleri incelenecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Turunçgiller, İhracat, İthalat, Yan Ürün, Katma Değer 
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KİRAZDA VERİM VE KALİTEYİ ETKİLEN 

FAKTÖRLER 
 

Mehmet Özmen                                           Prof. Dr. Serra Hepaksoy 

mehmettozmen1@gmail.com                      serra.hepaksoy@ege.edu.tr 
 

ÖZET 

 

Kirazın (Prunus avium) anavatını Güney Kafkasya, Hazar denizi kıyıları ve 

Kuzeydoğu Anadolu olduğu bilinmektedir. Kiraz, ege bölgemizde erkenci çeşitler ile 

nisan ortasında başlanıp iç kesimlere ve yaylarda ağustos ayının sonuna kadar hasadı 

devam eden bir türdür. Doğru çeşit kirazın kalite kriterlerini olumlu ölçüde 

etkilemekte ve üreticiye iyi kazançlar elde ettirmektedir. Kiraz tüketicileri meyve eti 

sert, olgun, iri, tatlı, sulu ve güzel bir şekilde renk almış kirazları tercih etmektedir. 

Meyve eti sertliği ve meyve çapı kalite parametrelerinden en önemlisi olarak 

bahsedebiliriz. Bu kalite kriterlerini yakalamak üretici için çok önemlidir. Yeterli bir 

verim için çiçeklerin %25’inin meyve bağlaması uygundur. Ancak tozlanma ve 

döllenmenin başarısızlığı bu oranı düşürmektedir. Ürünün kalitesi ve verimi birçok 

faktörlere bağlı kalmaktadır. Bunlar; Toprağın yapısı, çeşit anaç uyumu, iklim ve 

ekolojik faktörler, tozlanma-döllenme, sulama, gübreleme, budama ve terbiye 

sistemleri, makro ve mikro besin elementlerin etkileri, bitki gelişim düzenleyicilerin 

etkileri, hastalık ve zararlıların etkileri, fizyolojik bozukluklar, hasat, depolama ve 

nakliye koşulları gibi unsurlar kirazın performansının etkilemektedir. Yaptığım bu 

derlemede bu faktörleri inceleyerek kirazın kalite ve verimine nasıl bir katkıda 

bulunduğunu araştırdım. 

Anahtar kelimeler: Kiraz, Kalite, Verim, Tozlanma, Döllenme, Çeşit 
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ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDA MİKOTOKSİN 

OLUŞUMU 

 
Mert Erdoğan                          Doç. Dr. Kamer Betül Özer 

mertmerterdo@gmail.com                   betul.sintra@gmail.com

     
ÖZET 

 

Zeytin eski çağlardan beri üretilmekte olan kadim meyvelerden biridir. Dünya 

üzerinde zeytin üretim alanınabakıldığında; 2017 yılı itibariyle 2,5 milyon hektardan 

fazla zeytin üretim alanı ile birinci sırada yer alanİspanya’yı sırasıyla, Tunus, İtalya 

ve Fas izlemektedir. Türkiye ise altıncı ülke konumundadır. Türkiye’de400.000 çiftçi 
ailesi ve her aile ortalama beş kişi kabul edildiğinde, yaklaşık 2 milyon kişi geçimini 

doğrudanzeytincilikten sağlamaktadır. Ülkemiz, dünya zeytin alan varlığının 

%8,1’ine ve üretiminin de %8,2’sinesahiptir.Zeytin ve zeytinyağında yaşanan 

problemlerden biri mikotoksin sorunudur. Mikotoksinler bazımantarların ürettiği 

ikincil metabolitlerdir. Mikotoksinlerin arasında hem bulunma sıklığı hem de insan 

sağlığınaetkisi açısından birinci sırada aflatoksin yer alır. Aflatoksin insan ve 

hayvanlarda kansorejenik etkiye sahiptir.Aflatoksin, Aspergillus flavus ve Aspergillus 

parasitucus tarafından üretilen toksik metabolitlerdir. Aflatoksin,ortamın yüksek nem 

içeriğine ve sıcaklığa bağlı olarak kuru meyveler, sert kabuklular, yağlı tohumlar 

gibiürünlerde ortaya çıkan mikotoksinlerdir. Yetiştiricilik sırasındaki uygulamalar, 

hasatta özen, hasat sonrasıürünün düzgün şekilde kurutulmaması, hasat sonrası 

uygulanan işlemler ve depolama koşulları aflatoksinoluşumunda önemli rol 
oynamaktadır. Zeytin içeriğinin aflatoksin oluşumuna uygun olması nedeni ile 

riskliürünler arasında yer almaktadır. Yetiştiricilik sırasında ve sonrasında ürünün 

işleme aşamalarında oldukça titizdavranılmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: Zeytin, Zeytinyağı, Aflatoksin, Mikotoksin 
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İNCİR KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK 

İŞLEMLER 

 
Mustafa Bahtiyar Katmerci                              Prof. Dr. Serra Hepaksoy 

bahtiyark09@gmail.com                                serra.hepaksoy@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 

İncir insan beslenmesinde önemli olup, besin içeriğinin zengin olması nedeniyle 

aranılan bir meyvedir. Sofralık ve kurutmalık olarak yapılan incir yetiştiriciliğinde 

meyve kalitesi ve verim vazgeçilmez kriterlerdendir. İncir yetiştiriciliğinde, çeşit 

seçiminden endüstriyel olarak işlenme aşamasına kadar yapılan tüm işlemlerde verim 
ve kalite son derece önemli rol oynar. Verim ve kaliteyi arttırmak için kültürel 

işlemler başta olmak üzere bir takım uygulamalar yapılmaktadır. Toprak işleme, 

gübreleme, sulama ve budama gibi kültürel işlemler dışında incirde en önemli 

işlemlerden bir diğeri de ileklemedir. Kültürel işlemlerin yanı sıra kuru incirde 

kurutma döneminde sıcaklık, nem, yağış gibi çevresel faktörler de kalite üzerine 

oldukça etkilidir. Türkiye incir üretimi açısından Dünyada lider konumda olup bu 

konumunu uzun yıllardan beri korumaktadır. Bunun başlıca nedeni yetiştiriciliği 

yapılan bölgelerde toprak ve iklim koşullarının son derece uygun olmasıdır. Yapılan 

bir çok uygulama ile verim ve kalite faktörlerinin üreticiden tüketiciye kadar 

korunmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada incir yetiştiriciliği, kurutulması ve işlenmesi 

sırasında meyve kalitesi ve verimi arttırmaya yönelik uygulamalardan bahsedilecektir. 

 
Anahtar kelimeler:İncir, verim, kalite, kurutma, işlenme 
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MODERN MEYVECİLİKTE NET KULLANIMI 
 

 
ÖZET 

 

Modern meyve bahçesi tesislerinde ve fidan yetiştiriciliğinde güneş ışınlarının zararlı 

etkilerinden korumak, dolu ve şiddetli sağanak yağışlardan korumak, ayrıca bunların 

yanında yetiştiricilik yapılan bahçede üretilen meyvelerin kalitesini sağlayabilmek 
amacıyla net sistemleri kullanılmaktadır. Net sistemleri tüm dünyada modern meyve 

üretiminde kullanılmakta olup renkleri, gölgeleme oranları, tekstürü, açıklık ve 

kullanım boyutları meyve türlerine, bahçenin bulunduğu ekolojik koşullara göre 

farklılık göstermektedir. Net materyallerinin güneş ışınımını azaltmada %10’dan 

%90’a kadar değişen bir gölgeleme faktörü bulunmaktadır. Net sistemlerinde yaygın 

olarak kullanılan ağ renkleri siyah, yeşil, şeffaf renklerdir. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil 

renkli ağların da kullanımı bulunmaktadır. Net sistemlerinin geçirgenlikleri 

meyvecilik açısından önemli bir faktör olup; bitkilerin fotosentezi ve büyümesi 

yönünden kullanımı olumlu bir etki yapmaktadır. Farklı gölgeleme faktörüne sahip 

net meyve rengi, meyve ağırlığı, meyve eti sertliğine, meyve suyu pH değerine, suda 

çözünür kuru madde ve titre edilebilir asit oranı üzerinde farklı etkilere sahip olduğu 

bildirilmektedir. Bu çalışmada modern meyvecilikte ve fidan yetiştiriciliğinde 
kullanılmakta olan net sistemlerinin kullanım amaçları incelenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Gölgeleme Netleri, Dolu Netleri, Meyvecilik, Fidan 

Yetiştiriciliği 

 

 

 

  

  Müge Akşit 

  muge.aksit03@gmail.com 

          Doç. Dr. Deniz Eroğul 

        deniz.erogul@ege.edu.tr 



BAZI YEREL ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Nejla Mican                                                     Prof. Dr. Ahmet Altindişli 

nejlamican@outlook.com                         ahmet.altındisli@gmail.com 

 
ÖZET 

 
Türkiye üzümün Anadolu ve Mezopotamya ile birlikte anavatanıdır. Bağcılığın 

başlangıç noktalarından biri olan ülkemiz çok eski bağcılık kültürü nedeni ile çok 

sayıda yerel çeşite sahiptir. Tekirdağ ve Manisa bağcılık araştırma enstitülerindeki 

yerel çeşit koleksiyonlarında 1460 yerel çeşit bulunmaktadır. Bu varlığı ile ülkemiz 

en zengin üzüm çeşitlerine sahip ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu 

çalışmada Manisa ili Horozköy mahallesi ve Alaşehir ilçelerinde bulunan Manisa 

Bağcılık Araştırma Enstitüsüne ait Ege bölgesi genetik kaynaklar koleksiyonunda 

bulunan ülkemizin önemli yerel çeşitlerinden; Çal Karası, Bornova Misketi, Yerli 

Dimrit, Kara Dimrit, Çilek üzümü, Hasandede çeşitlerinin üzüm kalite parametreleri 
ve şaraplık özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla yukarıda belirtilen çeşitlerin 

parsellerinden 2 tekerrürlü olarak alınan üzüm örneklerinde; ŞÇKM, Ph, titre 

edilebilir asitlik, değerleri, salkımda;en, boy, ağırlık değerleri, üzüm tanede; en, boy, 

100 tane ağırlık,  renk değerleri (L,a,b), çekirdek sayısı ve yaş çekirdek ağırlığına 

bakılmıştır. Üzümlerin hasat zamanlarının tespitinde olgunluk indisinin değerleri 

saptanmıştır. Şaraplık özellikleri açısından yerel çeşitlerin şıra randımanları 

ölçülmüştür. Şaraplık yönünden üzüm çeşitlerinin incelenmesinde fiziksel özellikler 

bakımından; küçük salkım, sık tane, şıra randımanı yüksek çeşitler olması arzu 

edilmektedir. Bu incelenen çeşitlerinde şaraplık çeşit olma açısından özellikleri 

değerlendirilmiştir. Elde edilen şıralar mikrovinifikasyon tekniği ile şarap yapım 

sürecine alınmıştır. Ancak bu çalışmada şarap ile ilgili değerler sunulmamıştır. Bu 
çalışmada beyaz ve kırmızı şarap yapımının aşamaları hakkında da bilgilere yer 

verilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: şaraplık çeşitler, şıra randımanı, yerli çeşit, genetik kaynaklar 

parseli, hasat kriterleri 
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ELMA KALİTESİNE ETKİ EDEN ÇEVRESEL 

FAKTÖRLER 
 

Oğuz Selim Albayrak                                     Doç Dr. Kamer Betül Özer 

selimalb1996@gmail.com                                 betul.sintra@gmail.com 
 

ÖZET 

 
Elma, 63.6 milyon ton ile dünyada üretimi en çok yapılan, meyveler arasında 3. 

Sırada yer almaktadır. “Meyve kalitesi”, tüketici ihtiyaçları ve sosyalizm gelişimini 

yansıtan algılara dayalı olarak değişen dinamik bir konsepttir. Elma kalitesini 

belirleyen neredeyse tüm özellikler ölçülebilir veya kategorilenebilir. Tüketiciler 

elmaları önce görünüşüne (renk, boyut, şekil, kusursuzluk) sonra yeme kalitesine göre 

değerlendirmektedir. Elma tüketimi teşvik edilmesinden dolayı piyasada çok fazla 

çeşit bulunuyor. Ancak bir ürünün kalitesi, tüketiciler tarafından tekrarlanan satın 
alma işlemi ile belirlenir. Bu tezde hem çevre koşullarının hem de agronomik 

faktörlerin etkileri ve potansiyelleri ele alınmaktadır. Büyüme sezonu boyunca 

çevresel ve agronomik faktörler nihai elma kalitesini güçlü bir şekilde etkiler. 

Sıcaklık ve ışık, elma kalitesinde kırmızı renk ve kuru madde miktarında artışı 

sağlarken güneş yanığı gibi olumsuz etkileri de tetikleyebilmektedir. Bahçe tasarımı, 

terbiye sistemi ve budanma, meyve kabuğu rengini ve meyvelerin olgunluğunu 

etkileyebilir. Ürün yükü ve seyreltme, meyvelerde kuru madde birikmesine yardımcı 

olan fizyolojik olayları etkileyebilir. Ayrıca sulama ve beslenme, meyve rengini ve 

kimyasal bileşimini düzenleyebilir. 

 

Anahtar kelimeler:Elma, Kalite, Çevresel Faktörler 
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FARKLI MAYDANOZ ÇEŞITLERININ DÜŞÜK 

SICAKLIK KOŞULLARINDA ÇIMLENME 

YETENEKLERI ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR  
 

Onur Ata Çetinkaya                                         Prof. Dr. Eftal Düzyaman              

onuratacetinkaya@hotmail.com                eftal.duzyaman@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 

Çalışma, farklı kaynaklardan temin edilen toplam 11 maydanoz çeşidi ile E.Ü.Z.F. 

Tohumculuk Araştırma ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

kapsamında maydanoz tohumları öncelikle; ISTA kurallarına uygun olarak 25°C'de 

ve ardından da düşük ortam sıcaklığını temsilen 5°C'de çimlenme testine 

alınmışlardır. 25°C'de gerçekleştirilen kontrol çalışmasında, çeşitlerin çimlenme 

oranlarının % 6.7 ile % 82.0 arasında değiştiği görülmüştür (ortalama % 50.4; standart 

sapma 25.1). 5°C'de gerçekleştirilen çimlenme denemesinde ise çeşitlere ait çimlenme 

oranları % 38.7 ile % 0.0 arasında değişim göstermiştir (ortalama % 14.4; standart 

sapma 14.5). Gerek 5°C, gerekse 25°C'de gerçekleştirilen çimlendirme testlerinde 

çeşitler arasındaki farklar istatistik bakımdan p≤0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 
Benzer şekilde, 5°C ve 25°C ortamları arasındaki farklar ile çeşit x ortam sıcaklığı 

interaksiyonu da istatistik bakımdan p≤0.01 düzeyinde anlamlıdır. 25°C'de 

gerçekleştirilen çimlendirme testinde çeşitlerin çimlenme oranları bakımından büyük 

farklılıklar göstermesi, tohumluk materyalinin ne kadar kalitesiz olabileceğini ortaya 

koymaktadır. 5°C'de gerçekleştirilen çimlenme denemesinde görülen büyük 

farklılıklar ise, çeşitler arasında olumsuz çevre koşullarındaki çimlenme davranışları 

bakımından önemli farklılıkların olduğuna işaret etmektedir. Çevre sıcaklığının 

25°C'den 5°C'ye düşmesi ile çeşitlere ait çimlenme oranlarında % 40 ile % 100 

arasında değişen oranlarda kayıplarının meydana geldiği görülmüştür (ortalama 75.4; 

standart sapma 20.6). Bu bulgulardan sonra, hem 5°C hem de 25°C'de denemelerinin 

varyans analizlerinden kalıtım dereceleri hesaplanmış ve h2 sırasıyla 0.75 ve 0.70 
olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, maydanoz çeşitlerinde, soğuk gibi olumsuz çevre 

koşullarında çimlenme özelliğinin seleksiyon yolu ile başarılı bir şekilde 

iyileştirilebileceğini göstermektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Petroselinum crispum, ıslah, abiyotik stres 
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TÜRKIYE’DE KARA LAHANA YETIŞTIRICILIĞI 

 
Ömer Faruk Eyüpoğlu                 Prof.Dr. Hülya İlbi 

eyupogluomer@outlook.com            hulya.ilbi@ege.edu.tr 

 

ÖZET 

 
Bu çalışmada genellikle Karadeniz bölgesinde bol miktarda yetiştirilen ve tüketilen 

karalahana bitkisinin Türkiye’de yetiştiriciliğinin anlatılması amaçlandı. Ülkemizde 

daha çok Karadeniz bölgesinde yetiştirilen karalahananın tohum özellikleri, iklim ve 
toprak isteği, toprak hazırlığı, bakım işlemleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, 

olgunluk kriterleri, hasat yöntemi, elde edilen ürünlerin pazarlanması,  

değerlendirilme şekilleri ve insan sağlığına faydaları anlatıldı. 

Karalahana ülkemizde yetiştirilen önemli kışlık sebzelerdendir. Yapraklarını 

yediğimiz sebzelerden olan karalahana C vitaminince zengindir. Yaprağı yenen sebze 

gruplarında kontrolsüz ve bilinçsiz gübrelemelerle yapraklarda aşırı nitrat 

birikimlerinin birtakım sağlık sorunlarına yol açması muhtemeldir. Bu olumsuz 

etkilerin giderilmesinde yeterli ve dengeli gübreleme yöntemleri birlikte uygulanması 

gerekmektedir. Karalahana erken yaşlanmayı azaltır, kalp problemleri, ülser, bazı 

kanserler, depresyon, bağışıklık sistemi ve soğuk algınlığı tedavisinde vücudumuzun 

savunmasında önemli etkiye sahiptir. 
 

Anahtar kelimeler: Karalahana, yetiştiricilik, karalahana yetiştiriciliği, Karadeniz 

 
 

 

 

 

 

  



ORGANİK TARIMDA 

 KURUTMALIK KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

ÖZET 

 
Türkiye tarımsal üretim ve ihracatının en önemli ürünlerinden biri kayısıdır. 

Yetiştiriciliği konvansiyonel ve organik olarak yapılmaktadır. Kurutmalık kayısı 

üretiminin büyük bir bölümü Malatya’da yapılmakta olup; Erzincan, Sivas, Elazığ 
illerinde de üretimi mevcuttur. Sağlıklı beslenme bilincinin artması ile organik 

ürünlerin tüketimi artmıştır. Organik ürünlere olan bu talep artışı, kurutulmuş meyve 

pazarında önemli bir yere sahip olan kayısının da organik üretiminin artmasına neden 

olmuştur. Organik üretimde bahçe tesisi yapılması uygun olan alana; organik fidan 

üretim teknikleri ile üretilmiş olan fidanların dikimi yapılmaktadır. Bitki besleme 

programlarında kullanılan organik maddeler, mineraller, kompostlar ile hastalık ve 

zararlılarla mücadelede yapılan tüm uygulamalar Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde olmalıdır. Üretilen kayısıların 

kurutulması açıkta ve güneş enerjili kolektörde olmak üzere iki farklı şekilde 

yapılmaktadır. Bu çalışmada organik kurutmalık kayısıyetiştiriciliğindeki aşamaların 

incelenmesi amaçlanmıştır. 
 

Anahtar kelimeler: Organik, Kurutma, Kayısı, Yetiştiricilik 

 

 

  

Pelin Turgut     

pelinturgut@gmail.com 

                   Doç. Dr. Deniz Eroğul 

                deniz.erogul@ege.edu.tr 



TOPRAKSIZ TARIMDA YENİ BİR TÜR: MAVİYEMİŞ 
 

Rümeysa Işık                                                           Prof. Dr. Ayşe Gül                

rumeyssa.17@gmail.com                                         ayse.gul@ege.edu.tr 
 

ÖZET 

 

Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.), Fundagiller (Ericaceae) familyasının 

Vaccinium cinsine ait üzümsü bir meyvedir. Son zamanlarda, dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de popülerlik kazanmıştır. Dünya’da ve Türkiye’deki talep artışı piyasa 

fiyatını arttırmakta ve zamanla daha geniş üretim alanlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır.Sağlık açısından, oldukça faydalı olması nedeniyle “superfoods” 

olarak tanımlanmaktadır.En yüksek antioksidan kapasitesine sahip olan meyve 

türüdür. Kuvvetli asit karakterde (pH 4.2 – 5.5) topraklarda yetişebilmesi nedeniyle 

yetiştiriciliği sınırlı alanlarda yapılmaktadır. Ancak topraksız tarım bu sorunun 
çözülmesine olanak sağlayarak, toprak pH’ının uygun olmadığı yerlerde de 

yetiştirilmesine imkan vermiştir. Türkiye’de maviyemiş üretimi yapılan topraksız 

tarım alanı 808 dekar olup bunun 605 dekarı Antalya’da bulunmaktadır. Günümüzde 

ticari olarak yetiştirilen maviyemişlerin neredeyse tamamı yüksek boylu 

maviyemişlerdir. Yetiştiricilik substrat kültürüne göre yapılmakta, bu amaçla en boy 

oranı 1:1 olan saksı veya torbalar kullanılmaktadır. Bitki başına 30 L saksı hacmi 

yeterlidir. Ortam değişiminin 4 – 5 yılda bir yapılması tavsiye edilmektedir. Bitkilerin 

su ve besin gereksinimi damla sulama sistemi ile verilen besin çözeltisi ile 

karşılanmaktadır. Maviyemişin topraksız tarımı açıkta veya örtüaltında yapılmakta ve 

dekara 500 bitki dikilmektedir. Bitkiler birinci yıldan itibaren verim vermeye 

başlamaktadır, topraksız tarımda bitki ömrü 15-20 yıldır. Bu derlemede, topraksız 

tarımda maviyemiş ile ilgili yapılan daha önceki çalışmalar incelenmiş ve bu konu 
hakkında genel bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Maviyemiş, topraksız tarım, pH, Vacciniumcorymbosum L. 
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AVRUPA BİRLİĞİ SINIRDA KARBON 

DÜZENLEMELERİNİN BAHÇE BİTKİLERİ TARIMINA 

ETKİLERİ 

 

 
ÖZET 

 

İklim değişiyor.  Bunun insan hayatı için getireceği riskleri belirlemek üzere birçok 

araştırma ve tahmin yapılsa da aslında bu değişimin ne getireceği bilinemiyor. 
Görülen o ki, atmosferde sera etkisi yapan, başta karbondioksit olmak üzere, bazı 

gazların oranları artmaktadır ve bu artışta insan kaynaklı süreçlerin etkisi vardır. 

Birleşmiş Milletler Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli önderliğinde, neredeyse 

tüm dünya ulusları, atmosferdeki sera etkisi yapan gazların salınımını azaltmak üzere 

sözler vermekte ve bu sözleri tutmak için kendi vatandaşlarına yaptırımlar 

uygulamaktadır. 

Avrupa Birliği, ülkelerin aralarındaki uygulama farklarından kendi vatandaşlarının ve 

sanayiisinin olumsuz etkilenmesini önlemek üzere, kendi topraklarına girecek tüm 

ürünlere kendi uyguladığı yaptırımlara benzer bir vergi uygulamaya karar vermiştir: 

“sınırda karbon düzenleme vergisi”. Bu vergi başlangıç olarak çimento, demir çelik, 

aliminyum, gübre ve elektrik ithalatlarında uygulanacaktır. 
Tarım, ormancılık ve diğer toprak kullanımı sera gazı salınımındaki artışının 

%23’ünden sorumlu olarak gösterilmektedir. Ancak henüz tarım ürünlerinin üretim ya 

da ithalatı ile ilgili bir yaptırım tanımlanmamıştır.  

Bu çalışmada sınırda karbon düzenlemesinin tarihçesi, ülkelerin sera gazı salınımı 

azaltma sözleri, bu sözleri gerçekleştirmek üzere tanımlanmış kullanılabilecek 

yöntemler, karbon bonosu ticareti, tarımın iklim değişimine etkisi, tarım ile ilgili 

neden düzenleme yapılmadığı ve ne zaman düzenleme yapılabileceği, Türkiye’nin 

durumu ve tüm bu düzenlemelerin bahçe bitkileri ürünlerinin üretimi ve özellikle 

Avrupa Birliği’ne ihracatına etkileri incelenmiştir. 

  

Anahtar kelimeler: iklim değişimi, sınırda karbon düzenleme vergisi, tarım, ihracat 
 

 

 

 

  

Sedat Mutluer                     

sdtmutluer@gmail.com 

               Doç. Dr. Özlem Tuncay 

             ozlem.tuncay@ege.edu.tr 
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İZMİR İLİ TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE 

SORUNLARI 
 

Ahmet Arif Tamer    Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Zafer Can 

ahmetariftamer@gmail.com          hakki.zafer.can@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 

İzmir ili Türkiye turunçgil üretiminde, başta satsuma mandarini olmak üzere, önemli 

bir konuma sahiptir. Üretim, ağırlıklı olarak Seferihisar, Selçuk ve Menderes hattında 

gerçekleşmektedir. Bu bölgelerde üretim alanları yıllar içinde sınırlı artış 

göstermişken üretim miktarlarında önemli dalgalanmalar gözlenmiştir. Bu durum 

üreticiyi ve ihracatçıyı etkilediği kadar iç piyasayı da olumsuz etkilemektedir. Bu 

derlemede, güncel veriler ve çalışmalar ışığında İzmir’in mandarin, limon ve portakal 

üretim bölgeleri incelenmiş; bölgesel bazda üretim miktarı, üretim alanı ve verim ele 
alınarak değerlendirilmiş, üretim miktarlarındaki dalgalanmalara sebep olan sorunlar 

incelenerek; irdelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Satsuma, turunçgil yetiştiriciliği, rekolte kaybı, periyodisit 
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HÜNNAP YETİŞTİRİCLİĞİ 
 

Süleyman Utku Gümeli                                Doç. Dr. Kamer Betül Özer 

utkugumeli@hotmail.com                                 betul.sintra@gmail.com 
 

ÖZET 

 

Hünnap başta Çin olmak üzere, Hindistan, Güney Avrupa, Anadolu, Ortadoğu’da 

yayılış gösteren, ağaç ya da çalı formda bir bitkidir. Ilıman iklim bitkisidir. 

Olgunlaşmamış meyveleri yeşil, olgunlaşmış meyveleri ise sarı veya kırmızımsıdan 

kahverengiye kadar farklı renklerde olabilir. Çin’de Doktor hünnap veya hayatın 

meyvesi olarak da tanınmaktadır. Bitkinin yaprak, tohum, kabuk ve meyve gibi 

kısımları çeşitli tedavilerde ilaç kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde hünnap 

bitkisiyle ilgili yeterli çalışma olmaması bitkinin tıbbi öneminin bilinmemesine neden 

olmaktadır. Doğal vitamin ve mineral bileşenleri ile sağlığımız için gerekli maddeleri 
de sahip olmasının yanında çok iyi bir C vitamini deposudur. Tüm bu özelliklerinden 

dolayı insan sağlığına yararı oldukça fazladır. Ayrıca gıda sanayinde koku ve aroma 

verici kullanılmasının yanında gıda süslemelerinde, taze olarak, kurutularak ve ilaç 

sanayinde hammadde olarak kullanımı geniştir. Hünnap bitkisi ülkemizde İç Anadolu, 

Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesinde doğal yayılış göstermektedir. 

Denizli-Çivril Gümüşsu beldesi orijin merkezi ve asırlık kapama bahçeleri 

bulunmaktadır. Kapama bahçe olarak yetiştiriciliği yok denecek kadar az olmasına 

rağmen son yıllarda üretimi ve tüketimi artmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Hünnap, Ziziphus jujuba, Yetiştiricilik, Tıbbi Bitki  
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KASIMPATI ÇELİKLERİNİN KÖKLENMESİ ÜZERİNE 

FARKLI OKSİN VE UYGULAMA ŞEKİLLERİNİN 

ETKİLERİ 

 
Emre Küçük                                     Prof. Dr. Mustafa Ercan Özzambak 

glckemre.35@gmail.com                         m.ercan.ozzambak@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 
Bu araştırma kış aylarında sürgün ucu çeliklerinde köklenme problemi gösteren 

kesme kasımpatı çeşidi Salinas’ın farklı köklendirme hormonları ve hormonuygulama 

şekillerine verdiği tepkiyi belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 
 Kasımpatı kesme çiçek üretiminde çoğaltma, sürgün ucu çeliklerinin köklendirilmesi 

ile yapılır. 

Kasımpatı çelikleri geniş yapraklara sahip olup zedelenmeye son derece yatkındır, bu 

nedenle demetlenmez ve toz hormon uygulamasına çok elverişli değildir. 

Köklendirme hormonlarının sıvı şekilde çelik gövdesine ve yapraklarına pülverize 

(sprey) edilmesi son derece pratik ve iş gücünden tasarruf sağlayacak bir 

uygulamadır. 

Bu çalışmada oksin grubu hormonlardan IBA ve NAA’nın farklı konsantrasyonları ile 

ticari bazı preperatlar , köklendirmeyi teşvik amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca sıvı 

hormonun çeliğin tüm yüzeyine (yaprak+gövde) veya yalnızca kök oluşumunun     

gerçekleştiği gövdenin dip kısmına pülverize edilmesi uygulamaları toz hormon 
uygulaması ile karşılaştırılmıştır. 

Tesadüf parselleri deneme deseninde yürütülen araştırma sonucunda , tüm çelik 

yüzeyine sprey uygulamasının köklenmeyi sağladığı ve toz hormon uygulaması kadar 

başarılı olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar  kelimeler: Hormon, Deneme, Kasımpatı, Köklenme, Oksin , Kök  
 

 

 

 

  

mailto:glckemre.35@gmail.com
mailto:m.ercan.ozzambak@ege.edu.tr


 

KASTAMONU YÖRESİNDE KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 
Enes Akçıl                                                      Prof. Dr. Adalet Mısırlı 

enesakcil1@gmail.com                                  adalet.misirli@ege.edu.tr 
 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, Kastamonu yöresinde ‘Hayward’ kivi çeşidinin yükseltiye bağlı olarak 

(50, 150, 250, 450 ve 650 m) değişen meyve kalite özelliklerinin ortaya konması 

amaçlanmıştır. Buna göre, yeme olumundaki meyvelerin meyve ağırlığı 96.15 gr (150 

m rakım) ile 67.37 gr (450 m rakım) arasında değişim göstermiştir. Meyve boyutları 

bakımından 50 m rakımda yüksek, 450 m rakımda ise düşük değerler elde edilmiştir. 

En yüksek kuru madde miktarı %16.83 ile 250 m, suda çözünür kuru madde miktarı 

ise %13.47 ile 150 m rakımda saptanmıştır. Ayrıca yüksek rakımda (650 m) 

diğerlerine göre yeşil ve mat renkli meyveler elde edilmiştir. Genel olarak, deniz 

seviyesine yakın rakımlarda (50-150 m) meyve kalite özelliklerinin yüksek rakımlara 
(450-650m) göre daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: kivi, rakım, meyve özellikleri 
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YÜZEN SU KÜLTÜRÜ İLE KIRMIZI RENKLİ KIVIRCIK 

SALATAYETİŞTİRİCİLİĞİNDE BESİN ÇÖZELTİSİNİN 

HAVALANDIRILMASI VE TUZLULUĞUNUN ETKİLERİ 

 
Tuğba Yamaç                                                        Prof. Dr. Ayşe Gül           

tugbayyamac@gmail.com                                       ayse.gul@ege.edu.tr 
 

ÖZET 

 
Bu çalışmada, yüzen su kültürü ile kırmızı renkli kıvırcık salata (Lollo rossa) 

(Lactuca sativa L. var. crispa cv. Bacchus) yetiştiriciliğinde besin çözeltisinin 

havalandırılması ve tuzluluğunun bitki gelişimi, verim ve kalite üzerine etkilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme polietilen örtülü ısıtmasız serada 15 Kasım 2021 

– 27 Aralık 2021 tarihleri arasında İzmir’de yürütülmüştür. Yüzen su kültüründe 

yetiştirme havuzu oluşturmak üzere 44×114×29.5 cm boyutlarındaki sert plastik 

(HDPE) tekneler kullanılmıştır. Bu teknelerin içine 100 L besin çözeltisi konmuştur. 

Bitkiler besin çözeltisinin üzerinde serbest şekilde duran köpük levhalarda açılan 
deliklere yerleştirilmiştir. Besin çözeltisinin havalandırılması kompresörle 

sağlanmıştır. Denemede 3 farklı tuzluluk (EC) seviyesi test edilmiştir. EC1 

uygulamasında besin çözeltisi kullanılmış, EC2 ve EC3 uygulamalarında ise bu 

çözeltiye NaCl ilave edilerek EC değerleri yükseltilmiştir. Deneme tesadüf parselleri 

deneme deseninde 3 tekerrürlü ve her parselde 12 adet bitki olacak şekilde 

düzenlenmiştir. Çalışmada bitki gelişimi ile ilgili olarak baş ağırlığı, pazarlanabilir 

baş ağırlığı, yaprak sayısı,atılan yaprak sayısı,kök yaş ağırlığı,yaprak ve kök kuru 

ağırlığı belirlenmiştir. Kalite ile ilgili olarak yaprak kalınlığı, yaprak rengi, vitamin C 

içeriği, antioksidan içeriği ve fenol içeriği belirlenmiştir. Sonuç olarak, besin çözeltisi 

havalandırıldığında toplam ve pazarlanabilir baş ağırlığının arttığı saptanmıştır. Besin 

çözeltisinin tuzluluğu yaprak kalınlığı üzerine etkili bulunmuş, tuzluluk arttığında 
yaprakların daha ince olduğu saptanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler:Yüzen su kültürü, besin çözeltisi, havalandırma, EC 
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ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ÜRETİCİLERİN 

GÖRÜŞLERİ 

 
Yakup Polat                                               Prof. Dr. M. Kadri Bozokalfa 

polatyakup015@gmail.com            mehmet.kadri.bozokalfa@ege.edu.tr 
 

ÖZET 

 

Bu çalışmada organik sebze yetiştiriciliği ve üreticilerin organik üretim hakkında 

görüşleri alınmıştır. Çalışmada öncelikle organik tarımın tanımı, dünya ve Türkiye’de 

organik tarım faaliyetleri değerlendirilmektedir. Bu konum açıklanırken birçok veri 

ve grafiklerden yararlanılmış, bu grafiklerin yıllara göre analizi yapılarak, son 

yıllardaki değişimi görmek amaçlanmıştır. Diğer yandan organik tarımın üreticiler ve 

tüketiciler nezdinde avantajları ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Çalışmanın 

ikinci kısmında ise organik tarım üreticilerin bu konudaki düşünceleri alınmış ve bu 

konuların daha anlaşılır kılmak için sorular yöneltilmiş, Bu sorular neticesinde ise 

neden organik üretim yaptıklarını, organik tarım ürünlerinin besleyicilik ve verimliliği 
hakkında görüşlerini ve ürünlerin üretiminden sonraki pazarlama konusundaki 

zorluklara değinilmiştir. Ayrıca burada sadece organik tarım yapan üreticilerin 

görüşleri değil aynı zamanda sorunlara da değinilmiştir. Sonuç olarak organik tarımın 

yaygınlaşmamasındaki temel etkenin; konvansiyonel tarımsal üretim yapan çiftçilerin 

organik tarım hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması ve hali hazırda üretim yapan 

üreticilerin ürünlerini pazar kısıtlılığı nedeniyle satışa sunamaması üretimin 

artmamasındaki önemli etkenlerden olduğu gözlemlenmiştir. Son olarak da 

konvansiyonel tarım sebzeleri ve organik tarım sebzelerinin fiyat analizleri 

mukayesesi yapılmış böylelikle tüketiciler için fiyat konusundaki ön yargı ortadan 

kaldırılmak istenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Organik tarım, organik sebze yetiştiriciliği, üretici görüşleri, 
üretici sorunları. 
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TOPRAKSIZ ÇİLEK TARIMI 
 

Yasin Tezcan                                                              Prof. Dr. Ayşe Gül  

tezcanysn@gmail.com                                             ayse.gul@ege.edu.tr 
 

ÖZET 

 

Çilek, dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilebilen bir meyvedir. Bu yüzden üretimi her 

geçen gün daha da artmaktadır. Yetiştiriciliği daha çok geleneksel yöntemlerle 

yapılmaktadır. Geleneksel yöntemlerle yapılan çilek yetiştiriciliğinde toprak kaynaklı 

hastalık ve zararlılar problem olmaktadır. Bu problemin önüne geçebilmek için 

solarizasyon, kimyasal mücadele gibi işlemler yapılabilir. Bu masraflı ve zor 

işlemlere gerek duyulmayan bir yetiştiricilik sistemi olan topraksız tarım sistemiyle 

de çilek yetiştiriciliği yapılabilir. Topraksız tarımla yapılan üretimde üretim sezonu 

uzatılabilir, hasat erkene çekilebilir. Birim alanda verim daha çoktur. Çevre şartları 
ayarlanabildiği için verim ve kalite olumlu etkilenir. Topraksız tarımın avantajları 

olduğu gibi dezavantajları da vardır. Türkiye’de farklı bölgelerde farklı ekolojik 

koşullara uygun çilek çeşitleriyle üretim yapılır. Üretimde hangi tip fideler kullanılır, 

bunların avantaj ve dezavantajları nelerdir? Genel olarak Türkiye’de topraksız çilek 

üretimi değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Çilek, Topraksız Tarım      
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YEREL ÇEŞİTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDAKİ 

YERİ 
 

 
ÖZET 

 

Türkiye coğrafi konumu ve iklim özellikleri bakımından tarımsal üretimde önemli bir 

merkez konumundadır. Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen Tarımsal üretimde 

gelişen teknoloji ve artan nüfus ile birlikte geliştirilen yeni uygulamalar tarımsal 

üretime entegre edilmiştir. Bu uygulamamlar ilk başlarda çevreye ve ekolojiye verdiği 

zarar göz ardı edilmiştir. Günümüzde ise bu zararı en aza indirebilmek için yeni 

sürdürülebilir tarım uygulamaları ile üretim yapılması, çeşitlerin hastalık, zararlı ve 
çevresel etkenlere dayanıklı olması büyük önem kazanmaktadır. Bu açıdan yerel 

çeşitler de uzun yıllar boyunca bulunduklar lokasyonlarda çiftçilerin tat, lezzet, irilik 

ve hastalık zararlılara karşı dayanımı göz önünde bulundurularak toplumsal 

isteklerine göre yapılan seleksiyonlar sonucu uzun yıllar bu bölgelerde yetiştiriciliği 

devam edilmiştir ve Bu çeşitler bulundukları lokasyonlarda sahip oldukları çevresel 

faktörler ve hastalık zararlılara karşı dayanıklılıkları ile daha az su , daha az kimyasal 

mücadele ve daha az gübre kullanımı ile yetiştiricilik yapılabilmektedir. Çeşitlerin 

sahip olduğu bu dayanıklılıklar yeni çeşit ıslahı çalışmalarında da önemli bir kaynak 

olarak ön plana çıkmaktadır 

 

Anahtar kelimeler: Yerel çeşit, Dayanıklılık, Sürdürülebilir tarım , Islah 

 

 

 

 

 

  

Yılmaz Kaan Gökçen            

 ykaangokcen@hotmail.com 

  Prof. Dr. Mehmet Kadri Bozokalfa 

mehmet.kadri.bozokalfa@ege.edu.tr 



MALATYA’DA FARKLI RAKIMLARDA YETİŞTİRİLEN 

FERRAGNES VE FERRADUEL BADEM ÇEŞİTLERİNİN 

ÖZELLİKLERİ 

 
Yunus Yıldırım        Prof. Dr. Adalet Mısırlı 

y_yildirim_44@hotmail.com   adalet.misirli@ege.edu.tr 

 
ÖZET 

 

Geniş bir alanda üretimi yapılan badem, ülkemiz açısından önemli sert kabuklu 

meyve türlerinden birisidir. Yükselti ve buna bağlı olarak değişen sıcaklık değerleri 
meyve kalitesi üzerine etki eden en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu 

bağlamda, Malatya’da üç farklı rakımda (770, 850, 910 m) gerçekleştirilen çalışmada, 

yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan Ferraduel ve Ferragnes badem çeşitlerin bazı 

meyve özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Buna göre, genel olarak, meyve 

boyutları bakımından Ferraduel çeşidi 910 m rakımda, Ferragnes çeşidi ise 850 m ve 

910 m rakımda daha yüksek değere ulaşmıştır. Ayrıca 910 m rakımda Ferraduel (4,83 

g) ve Ferragnes (4,53 g) çeşitlerinde diğer rakımlara göre meyve ağırlığı daha yüksek 

olmuştur. Ferraduel çeşidinin 850 m rakımda, buna karşılık, Ferragnes çeşidinde ise 

770 m rakımda meyve iç randımanının yüksek (%26,59 ve %32,49) olduğu 

hesaplanmıştır. Her iki çeşit yüksek rakımda daha doygun ve açık sarı iç rengine 

sahip olmuştur. Elde edilen sonucunda, badem çeşitlerinin genel olarak yüksek 

rakımda daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Badem, rakım, Malatya, meyve özellikleri, 

 

 

 

mailto:y_yildirim_44@hotmail.com
mailto:adalet.misirli@ege.edu.tr

	TOPRAKSIZ ÇİLEK TARIMI

