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Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen 12 Üzüm Çeşidinin 
Üretim ve Pazarlama Hakları Özel Sektöre Devredildi.
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Genel Müdürlüğümüz, Ar-Ge projelerinin 

çıktılarının uygulamaya aktarılması ve 

yaygınlaştırılması konusunda büyük gayret 

göstermektedir. Özellikle yeni geliştirilen çeşitlerin 

özel sektöre devri ile hızlı bir şekilde ekonomiye 

katkı sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. 

Bu doğrultuda, Tekirdağ Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü’nde geliştirilen 12 yeni üzüm çeşidinin 

üretim ve pazarlama hakkı ıslahçı hakları 

karşılığında özel sektöre devredildi.

Enstitü’de sektörün ihtiyacı dikkate alınarak 

yürütülen “Melezleme Islahı Yoluyla Erkenci 

ve Geççi Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi” 

projesi kapsamında, Bozbey, Cengizbey, 

Emirali, Gönülçelen, Gürnil, Kebeli, Özer Beyazı, 

Süleymanpaşa Beyazı, Tekirdağ Sultanı ve Tekirdağ 

Misketi sofralık üzüm çeşitleri 2011 ve 2016 

yıllarında ve seleksiyon ıslahı yoluyla geliştirilen 

Karamenüş ve Yayla şaraplık üzüm çeşitleri ise 

2018 yılında tescil ettirilmiştir. Sofralık üzüm 

çeşitleri sektörde talep edilen özellikle erken 

veya geç olgunlaşma, çekirdeksizlik, tane iriliği, 

muhafazaya uygunluk, misket aromalı olması 

ve yüksek verimlilik vb. özellikleri ile şaraplık 

üzüm çeşitleri ise yüksek şıra randımanı ve kalite 

özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. 

Enstitü tarafından geliştirilen ve Milli çeşit 

listesinde yer alan 12 üzüm çeşidinin fidan üretim 

ve pazarlama hakları 23 Kasım 2020 tarihinde 

gerçekleştirilen ihale sonucunda, 10 yıl süreyle, 

çeşit başına yılda enaz 2.000 fidan üretimi garanti 

YENİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİMİZİN SEKTÖRE 
KAZANDIRILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ ADIM:
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etmesi ve fidan başına 1 TL ıslahçı hakkı payı 

ödemesi karşılığında özel sektöre devredilmiştir.  

İhale sonrasında her iki kurum yetkilileri 

arasında imzalanan sözleşme ile üreticilerimiz 

üzüm çeşitlerinin fidanlarına, Tekirdağ Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü yanı sıra ilgili özel sektör 

kuruluşundan da ulaşabileceklerdir. 

Çeşitlerin özel sektöre devri ile 10 yıllık süreçte 

bağcılık sektörüne enaz 300.000 adet fidan 

üretimi ile 2 Milyon TL, bu fidanlarla tesis edilecek 

bağlardan da her yıl yaklaşık 2.400 ton üzüm 

üretimi ile ekonomiye 10 Milyon TL civarında katkı 

sağlanabilecektir.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Tarafından 

Geliştirilen Ve Özel Sektöre Devredilen Üzüm 

Çeşitlerinin Özellikleri

Sofralık Çeşitler

1. Bozbey: Taneleri sa-

rı-yeşil renkli, çekirdekli 

ve yaklaşık 7-8 g ağırlı-

ğındadır. Üzümleri orta 

dönemde olgunlaşmak-

tadır. Kendine has dik-

dörtgenimsi tane şekli-

ne sahip yüksek verimli 

bir çeşittir.

2. Cengizbey: Mavi–si-

yah renkli ve yumuşak 

çekirdekli tanelere sa-

hiptir. Orta dönemde 

olgunlaşmakta olup, ve-

rimli ve ortalama tane 

ağırlığı 4–5 g civarında-

dır.

3. Emirali: Çınarlı karası 

ile Tekirdağ çekirdeksizi 

çeşitlerinin melezlen-

mesiyle elde edilerek 

2016 yılında tescil edi-

len çeşittir.  Çekirdekli, 

mavi–siyah renkli, iri ve 

yuvarlak taneli, seyrek 

salkım yapısına sahiptir. Geç dönemde olgunlaş-

makta ve ortalama tane ağırlığı 9–10 g civarındadır.

4. Gönülçelen: Yuvarlak 

taneli, koyu kırmızı me-

nekşe renkli ve yumu-

şak çekirdekli tanelere 

sahiptir. Geç mevsimde 

olgunlaşma göstermek-

tedir. Verimli, misket 

aromalı, ortalama tane 

ağırlığı 4–4.5 g civarıdır. 

5. Gürnil: Tane eti sert, 

muhafazaya uygun olan 

ve çekirdekli bir çeşittir. 

Taneleri iri (ortalama 7-8 

g) ve koyu-kırmızı me-

nekşe renklidir. Üzüm-

leri orta–geç mevsimde 

olgunlaşmaktadır.

6. Kebeli: Sarı–yeşil tane 

renkli, 4–5 g tane ağırlı-

ğında ve çekirdeksiz bir 

çeşittir. Salkımları iri ve 

geç dönemde olgunlaş-

ma göstermektedir.
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7. Özer Beyazı: Çekir-

deksiz ve sarı–yeşil 

renkli tanelere sahiptir. 

Ayrıca taneleri yumur-

ta şeklinde ve ortala-

ma ağırlıkları 5-6 g’dır. 

Muhafazaya uygun olup, 

geç dönemde olgunlaş-

maktadır.

8. Süleymanpaşa Be-

yazı: Sarı–yeşil renkli 

ve çekirdeksiz taneleri 

olan, iri salkımlı, verim-

li bir çeşittir. Ortalama 

tane ağırlığı 3–3.5 g ve 

olgunlaşması geçtir.

9. Tekirdağ Misketi: Ta-

neleri sarı-yeşil renkli 

ve çekirdeksizdir. Or-

talama 3 g ağırlıkta 

olan taneleri orta er-

ken dönemde olgunlaş-

maktadır. Yoğun misket 

aromasına sahip olup 

verimli bir çeşittir.

10. Tekirdağ Sultanı: Ta-

neleri sarı-yeşil renkli, 

çekirdekli ve 8-9 g civa-

rı oldukça iri taneli bir 

çeşittir. Misket aromalı 

olan bu çeşidin üzümleri 

orta erken dönemde ol-

gunlaşmaktadır.

Şaraplık Çeşitler

1.Karamenüş: Taneleri siyah-mor renkte, yuvarlak, 

3-4 g ağırlığında ve 3-4 çekirdeklidir. Küçük (250-

300 gr.) ve konik salkım yapısına sahiptir. Kuvvetli 

gelişim gösteren çeşit orta mevsimde olgunlaşır ve 

kısa/karışık budanır. Şarabı morumsu-siyah renk-

te, genel kompozisyon açısından dengeli, yuvarlak 

ve yumuşak tanenli, yoğun siyah ve kırmızı mey-

veler, baharat ve siyah çikolata, kakao ile birlikte 

kompleks bir yapıya sahiptir.

2.Yayla: Taneleri kırmızı-mor renkte, eliptik, 2-3 g. 

ağırlığında ve 2-3 çekirdeklidir. Küçük (150-200 gr.) 

ve silindirik salkım yapısına sahiptir. Kuvvetli ge-

lişim gösteren çeşit orta mevsimde olgunlaşır ve 

kısa budanır. Tanen ve asit miktarı nispeten düşük, 

yakut renkli,  olgun kırmızı meyveler ile ağırlıklı ki-

raz aromalı ve gül, gül odunu ve karamel kokuları 

ile dengeli bir şarap karakterine sahiptir.
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Malatya Kayısı Araştırma 

Enstitüsü’nce kayısıdan kat-

ma değerli yeni ürünler ge-

liştirilmesi kapsamında  kayı-

sı çağlası turşusu geliştirildi.

Enstitü tarafından yürütülen  

“Kayısı Yetiştiriciliğinde Sey-

reltme İle Elde Edilen Çağ-

ladan Turşu Üretim Olanaklarının Araştırılması” 

araştırma projesinde; Malatya kayısısının olgun-

laşmamış, çekirdeği sertleşmemiş ham meyvesi 

olan çağladan direkt olarak tüketilen ya da sonba-

harda yapılmakta olan karışık turşulara çeşitlilik 

kazandırmak amacıyla katılarak ve/veya yemek-

lerde kullanılmak üzere yeni ürün “Kayısı Çağla 

Turşusu” geliştirilmiştir.  Modern kayısı yetiştirici-

liğinde tavsiye edilen ve iri ve kaliteli meyve elde 

etmenin en önemli kurallarından biri olan meyve 

seyreltmesi ile ortaya çıkan çağlaların değerlendi-

rilmesi ve ekonomiye kazandırılması açısından da 

proje büyük önem arz etmektedir. 

Çağla turşusu seyreltme yoluyla elde edilen çağla-

lardan üretildiğinden üreticilerimiz meyve seyrelt-

menin;

• Ağacın çok yoğun meyve vermesini ve erken 

meyve dökümünü engellemesi,

• Seyreltmeden sonra geriye kalan meyvelerin 

boyutlarının artması ve meyve renklenmesinin 

daha iyi olmasından dolayı kalite artışı,

• Fazla miktardaki meyvelerin ağırlık yaparak 

ağaç dallarına zarar vermesini engellenmesi gibi 

olumlu etkilerinden de faydalanırlar.

Bununla birlikte elde edilen çağlaların turşuya iş-

lenmesi de çiftçiye ekonomik açıdan katkı sağlaya-

caktır. Çağla turşusu üretimi, çok fazla maliyet ve 

ön işlem gerektirmemektedir. Bu yüzden turşunun 

ekonomik getirisi de o oranda yüksek olacaktır. 

Kayısı çağlası turşusuna talep artması durumunda 

tamamen çağla üretimine yönelik yetiştiricilik de 

gündeme gelebilecektir.

Kayısıda turşu yapımına uygun çekirdeği henüz 

sertleşmemiş çağla dönemi, mevsim koşullarına 

göre değişmekle birlikte mart ayı ortalarından ni-

san ayı ortalarına kadar yaklaşık bir aylık dönem 

içerisine denk gelmektedir. Hasat yoğunluğunun 

başlamadığı bu erken dönemde,  kayısı çiftçisinin 

çağla hasadını gerçekleştirip bunları turşuya iş-

lemesi, işgücü açısından kendisine fayda sağlaya-

caktır.

Üreticilerimize Alternatif Bir Gelir Kapısı,
Tüketicilerimize Yeni Bir Damak Tadı:

Mustafa KAPLAN

Gıda Mühendisi

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Malatya

KAYISI ÇAĞLASI TURŞUSU
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Gıda zincirinin her aşamasında çeşitli nedenlerle 

gıdalar kayba uğramakta ya da israf edilmektedir. 

FAO verilerine göre dünyada insani tüketim için 

üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri, küresel olarak 

kaybolmakta ya da israf edilmektedir.  

Kayıplar üretim, hasat, taşıma, depolama, işle-

me, pazarlama ve tüketim aşamalarında ger-

çekleşmektedir. Kayıpların dağılımı bölgeye 

ve ürüne göre değişiklik göstermektedir. 

Orta ve yüksek gelirli ülkelerde kaybın bü-

yük çoğunluğu dağıtım ve tüketim esna-

sında; düşük gelirli ülkelerde ise üretim 

ve hasat sonrasında yaşanmaktadır. İsraf 

edilen toplam gıda miktarını azaltmak için 

gıda tedarik zincirindeki tüm aktörlerin 

katılımıyla verimli çözümler üretilmeli-

dir. Hasat ve hasat sonrası sektörlerde 

çalışanların mesleki beceri ve yeterli-

liklerinin arttırılması kayıpların azal-

tılmasında oldukça önemlidir. 

“Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları 

Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” Projesi
Nurcan AYŞAR GÜZELSOY

Yüksek Gıda Mühendisi

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Bursa

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen 
“Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” 
isimli proje Genel Müdürlüğümüze bağlı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde dört ülkeden proje paydaşları ile 
birlikte yürütülmüştür.
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Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyo-

nu tarafından desteklenen “Gıda Zincirindeki Ha-

sat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yak-

laşımlar” isimli proje Genel Müdürlüğümüze bağlı 

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Ens-

titüsü koordinatörlüğünde dört ülkeden proje pay-

daşları ile birlikte yürütülmüştür. Projenin ulusal 

paydaşları; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü (TAGEM), Gaziantep Üniversitesi 

(GU), Bursa Büyükşehir Belediyesi (TARIM A.Ş.) ve 

Bursa Ticaret Borsası’dır (BTB); yurtdışı paydaş-

ları ise, İspanya’dan Gıda ve Konservecilik Ulusal 

Teknoloji Merkezi (CTC), Romanya’dan Dunarea De 

Jos Üniversitesi (UDJ) ve Avusturya’dan ISEKI Gıda 

Derneği (IFA)’dir.

Projede gıda kayıpları ve israfının sebepleri ve çö-

zümleri üzerine farkındalık yaratılması, tüketici-

lerin bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması, ayrıca 

kayıpların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik ye-

nilikçi mesleki eğitim materyalleri ve iş ortaklıkla-

rı geliştirilerek mesleki yeterliliklerin arttırılması 

hedeflenmiştir.

İlk olarak Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi & Ülke 

Analiz Raporu hazırlanmış olup, rapordan elde 

edilen verilere göre hasat sonrası sektörlerde çalı-

şan kişilerin mesleki eğitim ihtiyaçlarını giderme-

ye yönelik Türkçe, İngilizce, Almanca, Romence ve 

İspanyolca dillerinde altı adet eğitim materyali ha-

zırlanmıştır. Eğitim materyallerinde özellikle ülke-

miz açısından ihracat oranı yüksek ve en çok kayıp 

oranına sahip 4 ürün olan; incir, kiraz, domates ve 

üzüme ait ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

• İyi Hasat Teknikleri Eğitim Materyali

• Meyve ve Sebzelerin Depolama ve Nakliye Uygu-

lamaları Eğitim Materyali

• Paketleme Olanakları Eğitim Materyali

• Perakende ve Toptan Satış Koşulları Eğitim Ma-

teryali

• Gıda Kayıplarının Yeniden Değerlendirmesi Eği-

tim Materyali

• Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Mater-

yali

Video, animasyon, power point sunumları gibi es-

nek, kolay anlaşılır ve yenilikçi öğretim araçları 

kullanarak katılımcıların bilgi ve becerilerini art-

tırmak amacıyla; taze meyve ve sebze sektöründe 

hasat sonrası kayıplar, hasat yöntemlerinin ka-

yıpları azaltmadaki rolü, hasat sonrası kayıpların 

azaltılmasında taşıma ve depolamanın önemi gibi 

konuları içeren 8 haftalık bir müfredat progra-

mı hazırlanmıştır. Ayrıca proje ortağı olduğumuz 

Avusturya, İspanya, Romanya ve Türkiyè de doma-

tes, incir, üzüm ve kiraz gibi ürünlerde yaşanan ha-

sat sonrası kayıpların ekonomik açıdan incelendiği 

“Hasat Sonrası Kayıpların Ekonomik Analiz Rapo-

ru” hazırlanmıştır. 

Proje kapsamında https://elearning.posthar-

vestproject.com/ adresinde beş dilde hizmet ve-

ren web tabanlı bir e-öğrenme modülü hazırlan-

mıştır. Böylece 

hedef kitle ta-

rafından eğitim 

materyallerine 

kolayca ulaşım 

sağlanabilmek-

te ve herkes 

ücretsiz olarak 

y ar ar l anab i l-

mektedir.
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TÜRKİYE’NİN YERLİ VE MİLLİ İLK DAMIZLIK ETLİK TAVUĞU

ANADOLU-T

En güvenilir hayvansal ürünlerin başında gelen tavuk 

eti, çiftlikten sofraya kadar her aşamada sürekli olarak 

bakanlığımız tarafından tüm sektör denetlenmektedir. 

Tavuk eti, hijyenik ortamlarda el değmeden yapılan 

kesim, parçalama ve paketleme aşamaları ile yüksek 

protein kalitesi, düşük yağ miktarı, lezzetli ve çok çeşitli 

tüketim şekillerine sahiptir. Aynı zamanda en ucuz 

hayvansal et ürünüdür. Nüfusunun büyük çoğunluğu 

Müslüman olan ülkelerde et tüketiminin yaklaşık % 

60’lık kısmını oluşturan kanatlı eti, ülkemiz açısından 

da bu manada stratejik bir gıdadır. 

Türkiye, kanatlı hayvancılık sektörünün önemli bir 

üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısıdır. Kırmızı et üretimini 

destekleyen ve tamamlayıcısı konumunda olan sektör, 

yarattığı istihdam, modern entegre tesis yatırımları, 

uzman üretim, işleme ve pazarlama mekanizması, dış 

ticarette sahip olduğu yüksek pay, sağlıklı ürün arzı ile 

Türkiye için önemli bir sektördür. Kanatlı hayvancılık 

sektörü gıda ve tarım alanında en hızlı gelişen 

Tavuk eti, yüz yıla yakın bir süredir, 

bilimsel çalışmaların ışığında üzerinde yoğun 

ıslah faaliyetleri yürütülerek en yüksek 

canlı ağırlığa, en yüksek yem değerlendirme 

yeteneğine sahip ve hastalıklara dayanıklı 

damızlıkların tamamen doğal şartlarda 

birbirleri ile çiftleşmeleri sonucunda üretilen 

etlik piliçlerden elde edilir. Hızlı gelişen bu 

ırklar 40-42 günlük süreçte tamamen doğal 

olarak, hormon kullanmadan 2,5 – 3 kg canlı 

ağırlığa ulaşarak kesimhanelere 

sevk edilirler.



9

sektörlerden olup zaman içerisinde güçlü sektörlerden 

biri haline gelmiştir. Türkiye’de hem sektörde hem de 

yan dallarda yaklaşık 600 bin kişi istihdam edilmektedir. 

Üretici çiftçi, sektörle ilgili esnaf, yem, ilaç, yan sanayi, 

nakliye, pazarlama dâhil sektörden elde edilen gelirle 

hayatını sürdüren kişi sayısı yaklaşık 2,4 milyondur. 

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre tüm sektör 

bileşenleri ile birlikte beyaz et sektörü yaklaşık 7 

milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. 

Ancak, ülkemizdeki beyaz et sektörü, üretime devam 

edebilmek için her yıl yeniden temin etmek zorunda 

olduğu damızlık materyal konusunda, dünyanın pek 

çok ülkesindeki firmalar gibi  iki yabancı firmaya % 

100 bağımlı durumdadır. Ülkemiz açısından üretimi 

tamamen ithalata bağlı olan bu hayvansal protein 

kaynağının, önümüzdeki yıllarda adından sıklıkla 

bahsedilmesi muhtemel gıda savaşlarının da önemli 

bir parçası olması kaçınılmazdır. Bu anlamda Tarım 

ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen bu 

tip stratejik araştırmalar siyaset üstü, devlet politikası 

ve yüksek bir çalışma disiplini ile sürekli olarak devam 

ettirilmektedir.

Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi özellikle son 

yıllarda giderek artan bir hızla kendi kendine yetebilme 

refleksi ile ortaya çıkan çeşitli projeler olmuştur. 

Hayvancılık alanında bu projelerden birisi olan ve fikir 

aşaması 2011’lere kadar uzanan ancak gerçekleşmesi 

2013 yılından itibaren mümkün olan bu projede alt 

yapı ve inşaat çalışmalarının 2015 yılında bitirilmesi 

ile yetiştirme ve ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Etlik 

Damızlık Tavuk Islahı projesi kapsamında son 5 yılda 

yapılan yoğun çalışmalar neticesinde “Anadolu-T” isimli 

etlik damızlık tavuk ırkı geliştirilmiştir. “Anadolu-T” 

ismi Anadolu Tavuğu’nun kısaltması olarak Bakanlık 

tarafından uygun görülmüş ve 2019 yılında marka tescil 

belgesi, 2020 yılında ise ırk tescili yapılarak yerli ırklar 

arasında yerini almıştır.

Mevcut durumda 2020 yılının Ağustos ayında biten 

yeni kümesler ile birlikte 2021 yılı itibariyle tamamen 

yurt dışına bağımlı olduğumuz etlik damızlık tavuk 

ihtiyacının bir kısmının yerli imkânlarla karşılanması 

konusunda önemli bir adım atılmıştır. 

Yerli ve milli imkânlar ile elde edilen ilk damızlıklar, 

2021 yılında özel sektör ile paylaşılacak olup buradan 

üretilecek ticari etlik piliçler yerli ve milli olarak 

sofralardaki yerini alacaktır.
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CEVİZDE SU KULLANMADAN YEŞİL 
KABUK SOYMAK ARTIK MÜMKÜN

ÇEVRE DOSTU PROJEMİZE ÖDÜL

TAGEM desteği ile yürütülen proje sayesinde hem yeni çeşit cevizlerin seleksiyonu yapılmış hem de yeni bir sistem 

ile cevizlerin yeşil kabukları su kullanmadan soyulmuştur. Bu yöntem ile cevizlerin yeşil kabuğu su kullanılmadan 

soyulabilmektedir. Bu sayede hem atık su oluşmamakta hem de ceviz kabuğu içerisine su kaçma riski ortadan 

kalktığı için bozulma riski azalmakta ve ürün kalitesi olumlu etkilenmektedir. Bu nedenle yeşil dış kabuğun su 

kullanılmadan soyulması üreticilere tavsiye edilmektedir.

Bu proje ile ilk defa su tüketimi olmadan cevizin yeşil 
kabuğunun uzaklaştırılması için değiştirilmiş sebze soyma 
makinesi kullanılmıştır.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü



11

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü’nce su kullanmadan cevizlerin yeşil kabukları 

soyan sistem geliştirilmiştir.

TAGEM desteği ile yürütülen proje sayesinde hem yeni 

çeşit cevizlerin seleksiyonu yapılmış hem de yeni bir 

sistem ile cevizlerin yeşil kabukları su kullanmadan 

soyulmuştur. Bu sayede hem 1 kg yeşil ceviz soyarken 

klasik sulu makinelerde kullanılan 20 litre sudan 

tasarruf edilmekte, atık su oluşmamakta hem de ceviz 

kabuğu içerisine su kaçma riski ortadan kalktığı için 

bozulma riski azalmaktadır. Geliştirilen yeni makine, 

kabuk soyma başarısı bakımından mevcut endüstriyel 

kabuk soyma makinesiyle karşılaştırılmıştır. Kabuk 

soyma başarısı kuru ve sulu sistem (kontrol) için% 91-

95 ile% 97-98 arasında belirlenmiştir. Her iki sistemde 

de % 0,5’ten az ceviz hasar görmüştür. Bu hasarlanmış 

cevizlerin tamamına yakını içi boş, büzülmüş veya 

bozuk gibi sağlıksız cevizlerde tespit edilmiştir. Su 

tüketiminin olmaması yanında tarım, boya, ilaç ve 

kozmetik endüstrisi için değerli bir kaynak olan yeşil 

kabukların değerlendirilmesi imkanını da vermiştir. 

Yeşil kabuk, suda çözünür fenolik ve fitokimyasallar 

açısından zengindir.

Projemiz İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yıl 15.’si 

düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat 

KURUM’un katılımıyla gerçekleşen geleneksel “ISO-

Çevre Ödülleri” yarışmasında  ödüle layık görülen 

projelerden bir tanesi olmuştur.

Yeşil kabuğu su ile soyulması
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İnsanlık küresel çözüm gerektiren birçok zorluklarla 

karşı karşıyadır. Bu zorluklardan birisi de yaşadıkları 

ekosistemlerle hayvan ve insanlar arasındaki ara yüzden 

ortaya çıkan (veya yeniden ortaya çıkan) enfeksiyöz 

hastalıkların yayılmasıdır. Bu yayılma, insan ve hayvan 

popülasyonlarındaki artarak büyüme, hızlı şehirleşme, 

çiftçilik sistemlerindeki hızlı değişme, çiftlik hayvanları 

ve yaban hayatının daha yakın entegrasyonu, ormanlara 

zarar verilmesi, ekosistemlerdeki değişiklik ve hayvansal 

ürünlerin ticaretinin küreselleşmesini içeren birçok 

eğilimin sonucudur.

one health
TEK SAĞLIK
Tek Sağlık; Ortaya çıkan 
bulaşıcı hastalıklara odaklanan, 
insan, hayvan ve çevre 
ilişkileri bağlamında halk 
sağlığına hizmet eden bir 
yaklaşım olmasının yanı sıra, 
zoonotik hastalıklara yönelik 
multidisipliner veya disiplinler 
arası yaklaşımları destekleyen 
bir kavramdır.

Dr. Şahin ÇAKIR

Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı /TAGEM
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İşbirliğinin önemini ilk defa Alman kökenli tıp bilim 

insanı Prof. Dr. Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-

1902) 24 Haziran 1873 tarihinde yaptığı konuşma-

sında, Tek sağlık için; “Ben sadece şunu vurgula-

yabilirim ki veteriner tıbbı ile insan tıbbı arasında 

bir bariyer yoktur; olmamalıdır da zaten. Bir alan-

da elde edilen deneyim diğer alanın gelişmesini 

destekleyecektir” ifade etmiştir. Günümüzde, “Tek 

Tıp” kavramını, epidemiyolog Calvin W. Schwabe 

tekrar gündeme getirilmiş ve Virchow’un “Hayvan 

ve insan hekimliği arasında ayırıcı bir çizgi yok-

tur-olmamalıdır da” şeklindeki nakledilmiş fikrini 

yenileyerek insan, hayvan ve çevre sağlığına daha 

bütünsel bir yaklaşımda bulunmuştur. 

Beşeri hekimler, veteriner hekimler, epidemiyolog-

lar, matematikçiler, istatistikçiler, bilgisayar bilim-

cileri, halk sağlığı uzmanları, biyolog ve yöneylem 

araştırması analistlerinin vb. bilim dallarının en-

feksiyöz hastalıklarla mücadelede multidisipliner 

olarak tek sağlık şemsiyesi altında ortak çalışma-

ları ve ortak zeminleri paylaşmaları çalışmaların 

başarısına sinerji katacaktır.

Bulaşıcı karakterdeki enfeksiyon hastalıklarının 

önemli bir kısmı zoonotik karakterlidir. İnsanlarda 

görülen hastalıkların çoğundan zoonotik hastalık-

lar (% 60.3) sorumludur.  Ayrıca ortaya çıkan pa-

tojenlerin çoğu (% 71) yaban hayatı kökenlidir veya 

epidemiyolojik olarak önemli bir yaban hayatı ko-

nağına sahiptir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Gıda Tarım Ör-

gütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), 

Birleşmiş Milletler (UN) ve Dünya Bankası (WB) 

Tek Sağlık konusunda uluslararası düzeyde çalış-

malar yürütmektedir. 

Tek Sağlık; İnsan, hayvan ve çevre sağlığını koru-

mak ve geliştirmek için yerel, ulusal, bölgesel ve 

küresel olarak çalışan multidisipliner bir bütün-

leştirme çabasıdır. Son dönemde yaşamış olduğu-

muz Covid-19 salgını beşeri hekimlik ve veteriner 

hekimliği arasında işbirliğinin artarak devam et-

mesi gerektiğini göstermiştir.
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Yerli ve Brezilya Turunç Çeşitlerinden Turunç 

Ekşisi Üretimi ve Kimyasal Özelliklerinin 

Belirlenmesi Projesi ile bölgede 

yoğun olarak üretimi yapılan 

turunç meyvelerine değer 

kazandırabilmek; bölge 

üreticilerine, girişimcilere 

ve sanayicilere örnek olacak 

yeni bir ürün geliştirmek 

amacıyla turunç ekşisinin 

farklı koşullarda üretilmesi 

amaçlanmıştır. 

Projede Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü’nde üretimi yapılan yerli ve 

brezilya turunç çeşitlerinden geleneksel yöntem ile 

açık kazanda ve vakum evaporator kullanılarak turunç 

ekşisi elde edilmiştir. Üretimi yapılan turunç ekşisinin 

insan sağlığına etkilerini incelemek amacıyla sinefrin, 

hidroksimetil furfural (HMF), naringin, şeker ve 

askorbik asit içerikleri incelenmiştir.

Yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda 

şeker içeriği bakımından brezilya 

çeşidinin daha üstün olduğu, 

sinefrin içeriğinin yerli 

çeşitte daha fazla, naringin 

içeriğinin ise brezilya 

çeşitte daha fazla olduğu 

anlaşılmıştır. Geleneksel 

yöntemle üretilmiş 

turunç ekşisinde sakkaroz 

içeriklerinin tamamen 

tükendiği görülmüştür. İnsan 

sağlığına zararlı olduğu bilinen HMF 

bileşiğinin ise geleneksel yöntemde düşük sıcaklıktaki 

üretime göre yaklaşık 500 kat daha fazla olduğu 

belirlenmiştir.

Proje sonucunda üretimi yapılan turunç suyu ve 

turunç ekşisi ambalajlı olarak enstitü bünyesinde 

bulunan satış noktasında satışa sunulmuştur.

turunç ekşisi
“Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde üretimi yapılan yerli ve 

brezilya turunç çeşitlerinden geleneksel yöntem ile açık kazanda ve vakum evaporator 

kullanılarak turunç ekşisi elde edilmiştir.”

Vakum
Evaporasyon

ile Elde Edilen
Turunç Ekşisi

Açık
Evaporasyon

ile Elde Edilen
Turunç Ekşisi

Turunç
Suyu
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Natürel zeytinyağı, zeytin ağacı meyvesinden doğal niteliklerinde 

değişikliğe neden olmayacak bir ısıl ortamda, sadece yıkama, 

dekantasyon, santrifüj ve filtrasyon işlemleri ile mekanik ve fiziksel 

işlemler uygulanarak elde edilen; kendi kategorisindeki ürünlerin 

fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini taşıyan bir yağdır (Anonim, 

2010). 

Genellikle zeytinler ağaçlardan sırıkla, elle ya da hasat makineleriyle, 

bazı durumlarda da yere düşen zeytinler topraktan ya da ağaç altına 

serilen fileler yardımı ile toplanmaktadır. Her durumda zeytinler 

yaprak, dal parçacığı, toz, toprak, taş gibi bitkiden gelen veya 

topraktan gelen yabacı maddeleri içerebilmektedir. İklim 

koşullarına ve zeytin toplama yöntemine bağlı olarak bu 

yabancı maddeler hasat edilen zeytinlerin yaklaşık olarak 

% 5-15’i kadar olabilmektedir. Dışarıdan gelen bu yabancı 

maddeler, natürel sızma zeytinyağının kalitesinde neden 

olabilecek negatif etkileri önlemek ve ayrıca kontinü 

sistemde kullanılan kırıcı, dekantör ve separatör gibi 

yüksek devirle dönen ekipmanlara zarar vermemesi için 

uzaklaştırılmalıdır. 

YENİLİKÇİ ZEYTİN TEMİZLEME 
SİSTEMİ İLE ZEYTİNYAĞI 
KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

“Bu proje HAUS Makina Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bornova Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü işbirliği ile yürütülmüş olup Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 
desteklenmiştir.”

Didar SEVİM, Oya KÖSEOĞLU, Uğur ŞUMNULU, Mehmet ERDAN,

Mehmet TOSUN, Yiğit DURAK
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Son yıllarda sağlanan teşvik ve destekler ile 

Ülkemizdeki zeytin ağacı sayısında önemli artışlar 

kaydedilmiştir. Zeytin hasadının 3-4 ay gibi kısa 

zamanda tamamlanma zorunluluğu artan ağaç 

sayısı ile birlikte hasatta mekanizasyonu gerekli 

kılmaktadır. Zeytin hasadında mekanik cihazların 

kullanımı toplanan üründeki yaprak, filiz ve 

dal parçalarının miktarının artmasına sebep 

olmaktadır. Zeytin hasat mevsiminin genellikle 

yağışlı olması topraktan kaynaklanan kum, toprak, 

taş gibi yabancı unsurların zeytindeki miktarını 

artırmaktadır. Bu nedenle hem yağ kalitesini 

korumak hem de yabancı maddelerin makinelerde 

oluşturacağı zararı önlemek için, zeytinlerin etkin 

bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir.

Zeytinlerdeki yabancı maddelerin temizlenmesinde 

kullanılan yaprak ayırma sistemleri genellikle 

yeni nesil hasat makinelerinin kullanımı sonucu 

elde edilen ve yoğun yaprak içeren zeytinlerin 

temizlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu fanlar 

sık sık tıkanmakta ve verimsiz çalışmaktadır. Ayrıca 

dallarıyla birlikte gelen zeytinlerde neredeyse hiç 

temizleme yapamamakta, bu dallar zeytinyağının 

tadını ve aromasını olumsuz etkilemektedir.

Bu sebeple daha etkin bir temizleme sağlamak için 

yenilikçi ayıklama/temizleme prototipi geliştirmek; 

makinelerin etkinliğini, yağ verimini, zeytinyağı 

kalite ve kompozisyonunu belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bu proje HAUS Makina Sanayi 

Ticaret A.Ş. tarafından T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığı Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü 

işbirliği ile yürütülmüş olup Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 

desteklenmiştir.

Projemizin tasarım ayağında ilk olarak SolidWorks 

CAD yazılımı ile makinenin üç boyutlu tasarımı 

bilgisayar ortamında yapılmıştır ve üretime teslim 

edilmiştir. Üretim ayağında sac parçalar hassas 

lazer kesim cihazıyla kesilmiştir, kıvırma, bükme 

makineleriyle şekillendirilmiştir ve kaynaklanarak 

hazır hale getirilmiştir. Dolu malzemeler CNC 

torna makineleri ile işlenmiştir. Kalite kontrol 

CMM cihazlarıyla bilgisayar kontrollü olarak 

gerçekleştirilmiştir. Kalite kontrolden geçen tüm 

parçalar montaj biriminde bir araya getirilerek 

makine tamamlanmıştır. Tamamlanan makine test 

alanına alınarak ilgili ölçüm cihazlarıyla vibrasyon, 

ses ve sızdırmazlık testlerine tabi tutulmuştur.

Çalışmada Memecik zeytin çeşidi kullanılmış olup, 

fabrikaya gelen zeytinler ikiye bölünmüş, iki ayrı 

hatta hem geleneksel emme fanlı sistem hem de 

yeni nesil üflemeli ve tambur elekli sistem yardımı 

ile yapraklarından ayıklandıktan sonra 3 fazlı 

kontinü sistem ile zeytinyağına işlenmişlerdir. 

Geleneksel emme fanlı sistem ve yeni nesil üfleme-

li ve tambur elekli sistem uygulamaları sonrasında 

elde edilen yağlar kalite kriterle-

ri açısından karşılaştırıldığında, 

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve 

Pirina Yağı Tebliğine göre Natü-

rel Birinci Zeytinyağı sı-

nıfında oldukları tes-

pit edilmiştir.

Çift tamburlu üfleme fanlı zeytin dal yaprak ayıklama 
makinesi iki yönden görünüşü.
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Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında Genel Müdürlüğümüze sunulan 205 projeden 

arasından ön değerlendirmeleri geçen 37 proje önerisi, 15-16-17 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan 

Değerlendirme Kurulu Toplantısında görüşüldü. Toplantı sonucunda 37 proje arasından aşağıda isimleri 

verilen 27 proje önerisinin Sekretarya, Daire Başkanlığı, Uzman ve Değerlendirme Kurulu önerileri 

doğrultusunda projelerin içerikleri ile bütçelerinin uyumluluğu, teknik, format vb. yönlerden gerekli 

revizyonların yapılması şartıyla kabul edilmesine ve desteklenmesine karar verildi.

PROJE NUMARASI PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ KURUM

TAGEM-20/AR-GE/01 Piliç-Hindi Mekanik Ayırma İşlem Atıklarından Jelatin Üretimi 
ve Şekerleme Ürünlerinde Kullanımı

Selçuk Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/02 Migrasyon Analizlerinin Kalitesinin Kontrolünde Kullanılmak 
Üzere Referans Malzemelerin Geliştirilmesi

Bursa Teknik Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/03 ORGANOMİN-Organik Mineral ve Vitaminlerce 
Zenginleştirilmiş Maya Üretim Optimizasyonu ve Ürün 
Geliştirilmesi

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.

TAGEM-20/AR-GE/04 Zeytin Karasuyu ve Pirinasının Gıda Ambalaj Malzemesi 
Üretiminde Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/05 Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu ile Zeytin Karasuyu 
ve Pirinasından Değerli Maddelerin Kazanılması ve 
Değerlendirilme İmkanlarının Araştırılması Gıda Sektöründe

Konya Teknik Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/06 Zeytin Karasuyundan Fenolik Maddelerce Zengin Sürfaktan 
Üretimi ve Gıda Ürünlerinde Kullanılması

Yıldız Teknik Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/07 Derin Ötektik Çözgenler Kullanılarak “Yeşil” Teknolojilerle 
Karasu Fenolik Bileşiklerinin Ekstraksiyonu ve 
Mikroenkapsülasyonu

Ankara Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/08 Endüstriyel Vişne Çekirdeği Atığından Katma Değeri 
Yüksek Bitkisel Protein Tozu Üretimi, Protein Bar Üretim 
Formülasyonunda Kullanımı ve Ticarileştirilmesi

Harran Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/09 Kanatlı Hayvanlarda Newcastle Hastalığı İçin Ülkemizde 
Yaygın Olan Genotiplerine Karşı GMP Şartlarında İnaktif Aşı 
Geliştirilmesi: Pilot Üretim

Dollvet Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik 
Madde Üretimi San. Tic. A.Ş.

TAGEM-20/AR-GE/10 Gerze Tavuklarında Seleksiyon ile Canlı Ağırlık ve Besi 
Performansının Arttırılması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/11 Akbay Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Ar-Ge 
Kümes Şartlarında Karşılaştırılması

Çukurova Üniversitesi

16. Proje Çağrısı Kapsamında Desteklenecek 
Projeler Belli Oldu
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PROJE NUMARASI PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ KURUM

TAGEM-20/AR-GE/12 Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora chinensis, 
Coleoptera: Cerambycidae)’nin Mücadelesinde Etkili 
Entomopatojen Fungusların Belirlenmesi ve Mikoinsektisit 
Geliştirilmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/13 Yerli Kaynaklarla Fiziksel Etki Mekanizmasına Sahip Yeni Bir 
Bitki Koruma Ürününün Geliştirilmesi

Safa Tarım A.Ş.

TAGEM-20/AR-GE/14 Pestisitlerin Ürün Üzerindeki Kalıntı Miktarını Arazi 
Koşullarında Tespit Edebilen Aptamer Kaynaklı 
Biyosensörlerin Geliştirilmesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/15 Antepfıstığında Melezleme Islahı İle invitro Çoğaltmaya Uygun 
ve Toprak Kökenli Hastalıklara Dayanıklı Yeni Anaçların 
Geliştirilmesi

Çukurova Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/16 Antepfıstığında Marköre Dayalı Seleksiyon İle Yeni Çeşitlerin 
Geliştirilmesi (II. Dilim)

Çukurova Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/17 Selekte Edilmiş Zerdali (Prunus armeniaca) Anaç Tiplerinin 
in vitro Koşullarda Çoğaltma İmkânlarının ve Anaçlık 
Özelliklerinin Araştırılması

Selçuk Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/18 Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (TRA) Süt Sığırcılığı 
İşletmelerinde Buzağı Kayıpları ve Bölge Ekonomisi Üzerine 
Etkileri

Atatürk Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/19 Tarım Ürünleri Üretiminde Optimizasyon ve Optimizasyona 
Dayalı Politika Simülasyon Sisteminin Geliştirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/20 Kurağa Dayanıklı Hibrit Şekerpancarı Çeşit Geliştirme Erciyes Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/21 Ayçiçeğinde İleri Moleküler Yaklaşımlar Kullanılarak 
Kuraklığa Toleransı Yüksek Ebeveyn Hatların Geliştirilmesi

TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve 
Biyoteknoloji Enstitüsü

TAGEM-20/AR-GE/22 Taşınabilir Sera Gazı Analiz Sisteminin (CH4, N2O) 
Geliştirilmesi

Innosys Ar-Ge Müh. Mad. Enj. İnş. 
San. Tic. Ltd. Şti.

TAGEM-20/AR-GE/23 Sulama Sistem Malzemelerinde ve Drenaj Panellerinde 
Kullanılmak Üzere Karadeniz Lif Bitkilerinden Keten, Kenevir 
ve Isırgan Otu Takviyeli Polimerik Kompozit Malzemelerin 
Geliştirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/24 Hayvan Takip Sistemi STM Savunma Teknolojileri 
Mühendislik ve Tic. A.Ş.

TAGEM-20/AR-GE/25 Biyogaz Tesisi Kaynaklı Organomineral Gübrelerin Üretimi ve 
Buğdayda Agronomik Etkinliklerinin Araştırılması

Çukurova Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/26 Biyogaz Atığı ve Benzeri Kıvamlı Sıvı Gübre Formlarının 
Toprağa Uygulamasında Kullanılabilecek Enjeksiyon Sistemli 
Bir Makina Tasarımı, İmalatı ve Geliştirilmesi

Çukurova Üniversitesi

TAGEM-20/AR-GE/27 Fosfor Çözücü Mikrobiyal Kültür İçeren Biyogübre 
Formülasyonlarının Geliştirilmesi

Hektaş Ticaret T.A.Ş.
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Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü tarafından yapılan  gül ıslah çalışmaları 

sonucu geliştirilen Türkiye’nin ilk Yerli ve Milli Gül 

Çeşidi “GÜLBAĞ 1071” tescil edilmiştir. 

 “Yeni Gül Çeşitlerinin Geliştirilmesi” projesi ile 2013 

yılından itibaren yapılan çalışmalar kapsamında 

tescil edilen GÜLBAĞ 1071 şehir peyzajında 

kullanıma uygun dış mekân gül çeşidir.

TAGEM’e bağlı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş 

işbirliği ile kamu özel sektör ortaklığında yürütülen 

projeler ile milli gül çeşitlerimizin süs bitkileri 

sektörü vasıtasıyla ekonomiye kazandırılması için 

çalışmalara devam edilmektedir.

Çeşide ait bilgiler:

GÜLBAĞ 1071 gül çeşidimiz;

• Çalı büyüme tipinde, yarı dik gelişen

• Orta büyüklükte, yeşil ve parlak yapraklı

• Yan dallarda, çok sayıda ve uzun süre çiçeklenme 

• Katmerli ve pembe çiçek rengi

• Dış mekan kullanımına uygundur.

Ülkemizin İlk Yerli ve
Milli Gül Çeşidi

GÜLBAĞ 1071
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Viticulture Studies (VIS), Tekirdağ Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü’nün bilimsel yayım organı olup Kasım 2020 

itibariyle makale kabulüne başlamıştır. Asma (Vitis vinifera 

L.) bitkisinin anavatanı olan bir coğrafyada, bağcılık ve ilgili 

alanlarda bilimsel yayıncılık anlamında var olan boşluğu 

doldurmayı hedefleyen dergi, saygın dizin ve platformlarda 

taranarak, bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde 

paylaşımını ve yaygınlığının artırılmasını amaçlamaktadır. 

Derginin yayım dili İngilizce’dir.

asma yetiştirme teknikleri, asma fizyolojisi ve biyolojisi, asma 

moleküler biyolojisi, asma ıslahı, asma genetik kaynakları, 

asma hastalık ve zararlıları, üzüm ürünleri işlenmesi ve hasat 

sonrası fizyolojisi, bağcılıkta mekanizasyon, bağ toprak-su 

yönetimi ve beslenmesi, bağcılıkta ekonomi çalışmaları, 

önoloji ve ilgili alanlarda bilimsel ve teknolojik yenilikler ile 

yöntemleri açıklayan özgün araştırma makaleleri ve sınırlı 

sayıdaki derlemeleri yayımlar.

Dergi, bilginin paylaşıldıkça artan bir güç olduğu 

düşüncesiyle Açık Erişim Politikası yürütür ve Budapeşte 

Açık Erişim Girişimi (BOAI) tanımını kabul eder, herhangi 

bir makale işleme (gönderim ve/veya değerlendirme) ve 

abonelik ücreti talep etmez. 

Viticulture Studies, 24’ü yurtiçinden ve 16’sı dünyanın 

önde gelen bağcı ülkelerinden akademisyenler ve 

araştırmacılardan oluşan tanınmış ve etkin bir editör ekibine 

sahiptir. 

Viticulture Studies, evrensel yayım etiği normlarını sağlamayı 

amaçlayan bir düşünceyle, Committee on Publication Ethics 

(COPE) tarafından yayımlanan “COPE Code of Conduct and 

Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE 

Best Practice Guidelines for Journal Editors” tavsiyelerini 

uygulamakta ve suistimal davranışlarını değerlendirirken 

COPE süreçlerini dikkate almaktadır.

Dergi, yurtiçi ve yurtdışından kendi alanlarında uzman 

hakemlerle yürütülecek çift kör hakemli değerlendirme 

süreçlerinin net, şeffaf ve olabildiğince hızlı şekilde 

sonuçlandırmayı amaçlamaktadır.

Yılda iki sayı çıkarmayı planlayan Viticulture Studies, ilk 

sayısını Temmuz 2021’de yayımlamayı hedeflenmektedir. 

VITICULTURE STUDIES
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