
T a r ı m s a l  A r a ş t ı r m a l a r  v e  P o l i t i k a l a r  G e n e l  M ü d ü r l ü ğ ü

YIL : 2021    SAYI : 12

8. Tarımsal Araştırma Danışma 
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Gerçekleştirildi.
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8. Tarimsal Araştırma Danışma Kurulu Toplantısı 

(TADAK ) Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde Bakan 

Yardımcımız Mehmet Hadi TUNÇ Başkanlığında 

gerçekleştirildi. Ankara’da yapılan programda 

Bakanlık Yetkilileri, Üniversiteler, TÜBITAK, Özel 

Sektör ve STK’lar bir araya geldi. Toplantıda sektörel 

AR-GE öncelikleri değerlendirildi.

TADAK Toplantısı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mastır Plan 

Çerçevesinde belirlenen tarımsal araştırma öncelikleri 

ile ilgili konularda; kurumlar arası işbirliğinin 

güçlendirilmesi, sektör ihtiyaçlarının karşılanması, 

araştırma sonuçlarının karar vericilere, kullanıcılara, 

sanayicilere aktarılması ve tanıtımına ilişkin önerilerin 

alınması amacıyla her yıl yapılmaktadır.

TADAK Amacı Paydaşların görüş ve önerileri dikkate 

alınarak, sektörün öncellikli ihtiyaçlarının karşılanması 

için kaynakların etkin ve yerinde kullanılması için yeni 

proje konuları belirlemektir.

TADAK Toplantısı, Bakanlığımız ana hizmet ve ilgili 

birimlerinin, üniversitelerin ilgili fakültelerin, TÜBITAK, 

sektördeki meslek kuruluşlarının ve ilgili sivil toplum 

kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının üst düzey 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

1. Bahçe Bitkileri

2. Bitki sağlığı

3. Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar

4. Gıda ve Yem

5. Hayvancılık

6. Hayvan Sağlığı 

7. Su Ürünleri

8. Tarım Ekonomisi ve Politikaları 

9. Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri

10. Tarla Bitkileri

11. Toprak ve Su Kaynakları
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Genel Müdürlüğümüz ve bağlı Araştırma 

Kuruluşlarınca 2021-2025 yılları arasında 

uygulanacak olan; 5.Tarımsal Araştırma Master 

Plan Revizyon Toplantısı 22-23 Aralık 2021 

tarihleri arasında yaklaşık 350 katılımcıyla 

çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda, Genel Müdürlüğümüze bağlı 

araştırma kuruluşlarında yürütülen araştırma 

faaliyetlerinin sektörel ihtiyaç doğrultusunda; 

kaynakların etkili kullanılması, uygulama 

birlikteliğinin sağlanması amacıyla iki gün süren 

toplantıda, her bir AFA (Araştırma Fırsat Alanı)için 

tüm paydaşların görüşleri alınarak önümüzdeki 

5 yıl için Tarımsal Araştırma önceliklerimiz 

belirlenmiştir.

Mastır Plan Çalışmaları

1991 Yılında Dünya Bankası ile yapılan ikraz 

anlaşması ile yürürlüğe giren Tarımsal Araştırma 

Projesinin (TAP) bir parçası olarak başlatılmış ve 

ilk mastır plan 1995 yılında yapılmıştır. Ilk mastır 

plandan sonra her 5 yıl da bir; araştırma öncelikleri 

değerlendirilerek, araştırma programlarının kısa, 

orta ve uzun vadeli stratejileri hazırlanmıştır. 

1995 yılından bu yana dört mastır plan revizyonu 

yapılmış olup, beşinci mastır plan revizyon 

çalışması 20-21 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi 

olarak gerçekleştirilmiştir.

5.TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER 
PLAN REVİZYON TOPLANTISI
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Master Planda Amaç

Ihtiyaçlar Doğrultusunda öncelikli araştırma 

alanları, araştırma programları ve konuların 

tespit edilmesi, Ar-Ge için ayrılan kaynakların 

verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, Araştırma 

kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi, 

Özel sektör yatırımlarının araştırmalara ilgisinin 

arttırılmasıdır.

Mastır Plan önceliklerini  belirlemek için 

kullanılan metodoloji, günümüz şatlarına bağlı 

olarak dinamik bir değişiklik gereksinimini de 

beraberinde getirmiştir. Çevrimiçi iletişimin 

yaygınlaşması, uzaktaki farklı disiplinlere kolay 

erişim sağlanabilme kolaylığı sayesinde, daha 

uygulanabilir ve katlımcı bir formata bürünmüştür. 

Özel firma tarafından gerçekleştirilen yazılım 

programı sayesinde bir ana ve 11 farklı AFA 

(Araştırma Fırsat Alanı) grupları ile toplam 12 

salon üzerinden interaktif olarak gerçekleştirilen 

toplantılara, STK, Üniversite ve diğer Bakanlık 

ile Kamu Kurum/Kuruluş temsilcilerinden oluşan 

yaklaşık 350 davetli misafir katılmıştır. Sunumların 

gerçekleştirildiği, karşılıklı tartışmaların ve 

hatta oylamaların yapıldığı toplantı, tüm 

davetlilerce çağdaş, modern bir dönüşüm olarak 

değerlendirilmiştir.

Önümüzdeki beş yıl içerisinde kullanacağımız 

Tarımsal Araştırma Stratejilerimize yön verecek 

olan Tarımsal Önceliklerinizi belirlendiği bu 

kapsamlı çalışmada;
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1. “Mastır Plan” çalışmalarında “Tarımsal 

Araştırma Önceliklerinin” belirlenmesi 

hedeflenmiştir.

2. Yeni format göre; AFA sayısı ve isimleri yeniden 

belirlenmiş olup, her AFA altında farklı sayı ve 

konu da çalışma grupları oluşturulmuştur. Mastır 

Plan Revizyonu kapsamında AFA’ların kendi 

arasında önceliklendirilme işlemi kaldırılmış 

bunun yerine çalışma grupları altındaki spesifik 

çalışma konularının önceliklendirilmesi yoluna 

gidilmiştir.

3. Yeni bir “Tarımsal Araştırma Öncelikleri 

Hazırlama Formatı” oluşturulmuştur. Bu 

formata göre kısa orta ve uzun vadede 

yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilmesi 

planlanan performans kriterleri ve yapılması 

hedeflenen çalışmalara yönelik önemli konu 

başlıkları tespit edilmiştir.

4. Çalışılacak konuların kendi içeresinde öncelik 

sıralaması, STK, Üniversite ve diğer Bakanlık 

Kamu Kurum/Kuruluş temsilcilerinden 

oluşan paydaşlar ile tartışılması ve 

değerlendirilmesinden sonra oy çokluğu ile 

gerçekleştirilmiştir.

5. AFA içerisindeki tüm çalışma gruplarının 

sunum ve değerlendirmeleri tamamlandıktan 

sonra ayrıca çalışma gruplarının kendi içlerinde 

yapılan oylama ile de önceliklendirilmesi 

sağlanmıştır. 

6. Her AFA salonunda yer alan katılımcılar, AFA 

programına göre 9+1 olacak şekilde önceden 

belirlenerek davet edilmiştir. 

7. Katılımcılara firma tarafından gönderilen 

şifreler gündemle birlikte gönderilerek, sadece 

davetli olanların sisteme giriş yapmaları 

sağlanarak güvenlik gereklilikleri de sağlanmış 

ve adil bir oylama gerçekleştirilmiştir.

8. Toplantı sonunda tartışılan ve nihai sonuca 

ulaşılan Tarımsal Araştırma Önceliklerine 
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yönelik dokümanlar, dijital baskı halinde ilgili 

birimlere ve tüm paydaşlara gönderilecektir.

9. Mastır Plan Çalışmaları sonucunda yeni 

AFA başlık ve programları aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir.

AFA BAŞLIKLARI VE PROGRAM ADLARI

1. Bahçe Bitkileri

• Meyvecilik ve Organik Tarım

• Bağcılık

• Sebzecilik ve Süs Bitkileri 

2. Bitki sağlığı

a. Bitki Zararlıları

b. Bitki Hastalıkları 

c. Yabancı Ot

d. Ilaç  ve Toksikoloji

3. Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar

• Bitki Genetik Kaynakları

• Hayvan Genetik Kaynakları

• Su Ürünleri genetik Kaynakları

• Mikroorganizma ve Omurgasızlar Genetik 
Kaynakları (Hayvan Sağlığı, Gıda ve Bitki 
Sağlığı)

4. Gıda ve Yem

• Bitkisel Gıda

• Hayvansal Gıda

• Hayvan Besleme ve Yem

5. Hayvancılık

• Kanatlı ve Diğer Küçük Evcil Hayvanlar

• Büyükbaş Hayvancılık

• Küçükbaş Hayvancılık

6. Hayvan Sağlığı 

• Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan sağlığı 
Araştırma Programı

• Veteriner Sağlık Ürünleri Araştırma Programı

• Kanatlı Hayvan ve Arı Sağlığı Araştırma 
Programı

• Su, Ev, Süs, Deney, Yabani ve Diğer Hayvan 
Sağlığı 

• Yeni Teknolojiler ve Veri Analizi      

7. Su Ürünleri

a. Balıkçılık Yönetimi Araştırma programı

b. Su Ürünleri Islah Ve Yetiştiriciliği Araştırma 
Programı

c. Kaynak Yönetimi Ve Çevre Araştırma 
Programı

8. Tarım Ekonomisi ve Politikaları 

a. Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları 
Programı

b. Tarım Piyasaları ve Tüketim Araştırmaları 
Programı

c. Kırsal Kalkınma, Iklim ve Çevre Araştırmaları 
Programı

9. Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri

a. Tarım Makineleri ve Teknolojileri

b. Tarımsal Üretimde Bilgi ve Iletişim Teknolojileri 
ve Dijitalleşme Araştırmaları

c. Tarımsal Enerji ve Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Araştırmaları

10. Tarla Bitkileri

a. Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller

b. Endüstri Bitkileri 

c. Çayır Mera ve Yem Bitkileri

d. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

11. Toprak ve Su Kaynakları

a. Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları 

b. Iklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji 
Araştırmaları

c. Toprak ve Bitki Besleme Yönetimi 
Araştırmaları 
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AR-GE Destek Programı 
17. Çağrısı Kapsamında 2021 Yılında 

Desteklenecek Projeler Belirlendi

Ülkemizin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesi, 

sınırlı tarımsal kaynaklarla artan nüfusunun yeterli 

ve güvenli şekilde gıdaya erişimini sağlayabilmesi, 

gelişen dünya ülkeleriyle rekabet edebilmesi için 

araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları büyük 

önem arz etmektedir.

Gelişmiş ülkeler Ar-Ge harcamaları için bütçelerinden, 

Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) ortalama % 

2’si oranında pay ayırmaktadırlar. Türkiye’nin Ar-Ge 

harcamalarının GSYH’ye oranı 2003 yılında % 0.48 

iken 2020 yılında % 1.09’a yükselmiştir.

 5488 sayılı Tarım Kanunu’na göre, “tarım sektörünün 

ihtiyaç duyduğu tarımsal bilgi ve teknolojilerin yurt 

içinde geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin yurt 

dışından transfer edilerek denenmesi ve adaptasyonu 

ile yayımını sağlamak için, kamu ve özel sektörün 

tarımsal araştırma faaliyetlerini verimli ve etkin kılacak 

tedbirleri almak”, Bakanlığımızın görevleri arasında 
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yer almaktadır. Bu kapsamda, Bakanlığımızca 

uygulanan Ar-Ge Destek Programında başvuruların 

alınması, projelerin değerlendirilmesi ve kabul 

edilen projelerin izlenmesi ile ilgili görevler TAGEM 

tarafından koordine edilerek yürütülmektedir.

TAGEM ileri teknolojilere sahip laboratuvar altyapısı 

ve donanımlı personeli ile ülke çapında yayılmış 

48 araştırma Enstitüsü bünyesinde Tarımsal Ar-Ge 

faaliyetleri yürütürken aynı zamanda da Özel sektör, 

Üniversite, TÜBITAK ve STK’lar tarafından hazırlanan 

Ar-Ge Projelerinin bütçelerini destekleyerek te Ar-Ge 

faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Ar-Ge Destek Programının başladığı 2007 yılından 

2021 yılına kadar toplam 16 proje çağrısına 

çıkılmış olup; bu çağrılarda toplam 

2.101 proje başvurusu yapılmış 

ve bu proje başvurularından 

454’ü desteklemeye uygun 

bulunmuştur. Desteklenen 

projelerden 373’ü 

sonuçlanmış, 81’i ise devam 

etmektedir. 

Bakanlık Ar-Ge 

Destek Programının 

başlamasından bu yana 

desteklenen Ar-Ge projeleri 

için 111,8 Milyon TL destekleme 

ödemesi yapılmıştır. 2022 

yılı için Bakanlığımızın Ar-Ge 

desteklerine ayırdığı bütçe 24 

Milyon TL olarak belirlenmiştir. 

Genel Müdürlüğümüzce 

2021 yılında 17. proje 

çağrısına çıkılarak, 

24 Ağustos-08 Ekim 2021 başvuru tarihleri arasında 

134 proje başvurusu alınmıştır. Projelerin sekretarya, 

teknik daire ve uzmanlar tarafından yapılan format ve 

teknik değerlendirmeler sonucunda 37 projenin nihai 

aşama olan Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi 

uygun bulunmuştur. Bu projeler Bakan yardımcısı 

başkanlığında genel müdürlüklerden 6, üniversitelerin 

farklı disiplinlerinden 11 ve TÜBITAK’tan 1 temsilci 

olmak üzere 19 üyeden oluşan Değerlendirme kurulu 

tarafından 20-21 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan 

toplantıda proje yürütücülerinin yaptığı sunular 

ve proje içerikleri değerlendirilerek 70 puan almış 

25 proje önerisinin desteklenmesine karar 

verilmiştir. 

2021 yılında desteklenmesine 

karar verilen 25 projenin 

toplam bütçesi 

20,5 Milyon TL ve 

Bakanlığımızdan talep 

edilen destek tutarı 

15,8 Milyon TL’dir.

D e s t e k l e n e c e k 

projelerle ilgili olarak, 

sözleşme öncesi 

yapılması gereken 

işlemler ve revizyonlar 

ilgili daire başkanlıklarınca 

yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce, 

2022 yılında çıkılması 

planlanan 18. Proje 

çağrısına ilişkin hazırlıklar 

devam etmektedir.



10

Midye bir deniz yumuşakçası ve çift kabuklu 

türüdür. Suyu süzerek beslenen bir canlı türü 

olup inorganik maddeler, fitoplankton, organik 

detritus ve deniz bakterileriyle beslenir. Midyelerin 

maksimum 15 cm’ye kadar büyüyebildiği 

kaydedilmiştir.

Midyelerin bağışıklık sistemi; su asitlenmesi, 

sıcaklık değişimi ve tuzluluk değişimleri gibi 

çevresel parametrelerden etkilendiği için, içinde 

yaşadıkları ekosistemin biyoindikatörleri olarak 

kabul edilirler. Dünyanın birçok bölgesini işgal 

etmiş olup aynı zamanda lezzeti ve kültürünün 

Midye yetiştiriciliği hakkında ülkemizde Marmara Denizi, Karadeniz, Akdeniz gibi farklı bölgelerde 

bilimsel çalışmalar yapılmış olup ayrıca Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Wageningen Imares 

Araştırma Enstitüsü ile birlikte bir çalışma yapmıştır. Bu denemenin sonucunda Karadeniz’de spat 

tutunma miktarının ticari üretim için uygun olduğu ve midye büyüme oranının umut vaat edici 

olduğu görülmüştür.

DENIZLERIMIZIN MÜHENDISI 
MİDYELER

Esin BATIR / Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Trabzon



11

görece kolaylığı nedeniyle yaygın olarak 

yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Tuzlu su midyesi Mytilus, Mytilidae ailesine 

mensup olup şu anda dünya geneline yayılmış 

olan 3 türü içermektedir. Bunlar; Mytilus edulis, 

Mytilus trossulus ve Mytilus galloprovincialis dir. 

M. galloprovincialis (Akdeniz midyesi) en yaygın 

dağılım gösteren türdür.

M. galloprovincialis doğal olarak Akdeniz ve 

Karadeniz’de ve onlara kıyısı olan tüm ülkelerde 

ayrıca Güney Irlanda’da görülmektedir. Hollanda 

ve Fransa da doğal aralığa dahildir. Batı Amerika 

kıyıları, Şili, Afrika’nın güneyi, Yeni Zelanda 

ve Avustralya’nın doğusu, Rusya, Kore ve Çin 

kıyılarında da dağılım göstermektedir. 

Midyeler, planktonik larval evrelerinde ticari 

gemilerin balast suyunda pasif olarak, yavru 

ve yetişkin evrelerinde ise sahip oldukları bisus 

iplikleri sayesinde gemi gövdelerine tutunarak 

çok uzak mesafelere taşınırlar Bu iplikler ayrıca 

birbirlerine tutunup koloniler oluşturmalarını, 

savunma yapmalarını ve hareket etmelerini de 

sağlar.

Beslenme ve Üreme

Midye suyu süzerek beslenen bir canlı türü 

olduğundan, ortalama 7-8 cm boyundaki bir 

midye saatte 10-15 litre suyu süzme özelliğine 

sahiptir. Sıcaklığın 8-10°C civarında olduğu kış 

aylarında ise midyeler, partikül organik madde 

içerisinde yer alan ve canlı olmayan kısmı besin 

olarak kullanmaktadır. 

Midyelerde en yoğun döl verimi Eylül-Ekim ve 

Mart-Nisan aylarında olmaktadır. Midyeler ayrı 

eşeyli olup döllerini bıraktıktan sonraki 1 ay içinde 

yeni döl üretebilmektedir.

Kabuklarının içinde bulunan mantodaki dokularda 

gelişen sperm ve yumurtalar olgunlaşınca genital 

kanallardaki siller vasıtası ile dışarı atılırlar. 

Üreme hücrelerinin bırakılması bazen devamlı 
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olarak 2-3 saat ve bazen de aralıklı olarak 2-3 

gün devam edebilir. Suyun hareketleri, yumurta 

ve spermlerin birbirine karışarak ve döllenmenin 

tamamlanmasını sağlar. Ortalama bir dişi 5-12 

milyon arası yumurta üretebilir.

Dünya ve Türkiye’de Üretimi ve Tüketimi

Midye kültürünün Fransa’da ağaç kütükler ile 

yüklenen bir geminin 1235 yılında kaza yapması 

ve denize dağılan kütüklere midyelerin tutunması 

sonucu başladığı bilinmektedir. Ancak 1960’tan 

itibaren yoğun üretim çalışmalarına geçilmiştir. 

1980 lerde çift kabuklu yetiştiriciliği, su ürünleri 

üretiminin %50’sini oluşturmakta iken şu anda 

balıkçılığın daha popüler oluşundan dolayı bu 

rakam %30 lara düşmüştür.  

Midye, yemlerle beslenmeye ihtiyaç 

duymamaktadır, yetiştiriciliği için özel bir çevre 

düzenlemesine gerek olmayıp bulunduğu alanda 

kirlilik oluşturmaz. Istilacılık ihtimali düşük olan 

bir türdür.  

Türkiye’de ise midye üretimi 1990’ların başında 

Çanakkale Boğazı’nda başlamış olup, bugün 

ülkemizde kayıtlı midye çiftliklerinin sayısı 7’dir. 

Iç piyasadaki talebin toplayıcılıkla karşılanması, 

üretiminin artmamasının en önemli nedenlerinden 

biridir.

Bugün dünyada en çok midye üreten ülkeler 

sırasıyla Çin (845.038 ton), Ispanya (225.308 

ton) ve Italya (63.700 ton) dır Türkiye midye 

yetiştiriciliği üretimi 907, avcılık üretimi ise 

603 tondur. Dünya geneline bakıldığında ise 

yetiştiricilik üretimi 2.007.507, avcılık üretimi de 

128.453 tondur.

FAO verilerine göre 2018’de mali değeri 351.701 bin 

dolar olan 186.844 ton midye ithalatı yapılmıştır. 

Özellikle Ispanya, Fransa ve Belçika olmak üzere 

Avrupa midye için en büyük pazardır. Hollanda 

ve Almanya da ithalatta başı çekmektedir, geri 

kalan ülkeler ise ithalat i.im büyük bir potansiyele 

sahiptir.  Dünya genelinde ise Kanada, Meksika 

ve Yeni Zelanda midye ithalatında ön sıralardadır. 

Tüketim düzeyi ülkelere göre değişmekte olup 

Ispanya, Danimarka, Belçika ve Fransa yılda kişi 

başı 3,08 kg ile ortalamanın oldukça üzerinde 

kişi başına tüketime sahipken, geri kalan nüfusun 

tüketimi yılda maksimum 200 g’dır.

Yetiştiriciliği

 Midye yetiştiriciliği tam kontrollü bir yetiştiricilik 

sayılamaz çünkü yetiştiricilik için gerekli olan 

yavrular doğadan toplanmaktadır. Midye 

üreticileri için yavru toplama işlemi kültürün 

önemli bir bölümünü oluşturur. Yetiştiriciler 

midye stoklarının olduğu bölgelere midye 

spatlarının yapışmaları için kollektörler bırakırlar. 

Bunlar doğal materyaller ile sentetik halat ve 

ağlardır.
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Sonrasında, bir yere tutunması sağlanan midyeler 

büyümeleri için denizlere bırakılır ve diğer 

birçok yetiştiricilikten farklı olarak yemleme 

yapılmaz. Midyeler denizde serbest olarak 

dolaşan planktonlar ile beslenirler. Bu nedenle 

midye yetiştiriciliğinin yapılacağı denizlerde 

doğal plankton üremesi ne kadar fazla olur ise 

yetiştirme çalışmalarının başarı şansı da o kadar 

fazla olur. Fakat ani plankton patlamaları veya 

bazı planktonların çok fazla üremesi midye 

yetiştiriciliğinde zararlı olabilir. Endüstriyel ve 

lağım atıklarının fazla olduğu denizler de midye 

yetiştiriciliği için uygun değildir. Öte yandan 

son yıllarda bu tür problemlerin yaşandığı sucul 

ortamları temizlemek amacıyla midyelerin 

kullanımı tartışılmaktadır. Fransa ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalarda 

midyelerin besin arayışında suyu süzerken 

mikroplastikleri, pestisitleri, bazı kimyasal ve 

patojenleri de süzerek suyu temizledikleri 

gözlemlenmiştir.  Ayrıca, su akıntısının yeterli 

olduğu sakin denizlerin seçilmesi midyelerin 

tutunması açısından daha kullanışlı olmaktadır.

Kültür yöntemlerini dip kültürü, kazık veya 

kütüklerde kültür, raf kültürü, sal kültürü, 

halatlarda kültür olarak sınıflamak mümkündür. 

Bugün en yaygın olarak kullanılan çeşit halat 

kültürüdür.

Suyu süzerek beslenen midye gibi kabuklu 

su canlıları için son yıllarda deniz balıkları 

ile birlikte kültür uygulamaları artmıştır. Bu 

sistemde ağ kafeslerin yakınına yerleştirilen halat 

veya sal kültür sistemlerinde midye kültürleri 

yapılmaktadır. Balık besleme esnasında suda 

çözünen yemler değerlendirildiği gibi, yemlerin 

çözünmesi ile suya karışan azotlu bileşikler 

ile beslenerek çoğalan fitoplankton hücreleri 

de kullanılmaktadır. Böylece ağ kafeslerin 

bulunduğu bölge kabuklular tarafından filtre 

edilip temizlenirken, yeni bir ürünün üretimi hiçbir 

yemleme yapmadan söz konusu olmaktadır. 

Ayrıca balık ve su yosunuyla birlikte kültür 

(integrated multi-trophic aquaculture, IMTA) için 

de uygundurlar.

Bir bölgede midye kültürü yapılabilmesi için; su 

sıcaklığı, tuzluluk, pH, klorofil-a ve seston miktarı 

gibi çevresel faktörlerin uygun olması çok 

önemlidir. Özellikle su sıcaklığı ve besin temininin, 

midyelerin büyümesi üzerine çok önemli etkileri 

vardır. Su sıcaklığı 10–20°C arasında olduğunda 

midyelerde büyüme oranları artar.

Midye yetiştiriciliği hakkında ülkemizde Marmara 

Denizi, Karadeniz, Akdeniz gibi farklı bölgelerde 

bilimsel çalışmalar yapılmış olup ayrıca Su 

Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Wageningen 

Imares Araştırma Enstitüsü ile birlikte bir çalışma 

yapmıştır. Bu denemenin sonucunda Karadeniz’de 

spat tutunma miktarının ticari üretim için uygun 

olduğu ve midye büyüme oranının umut vaat edici 

olduğu görülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda 

ülkemizde midye yetiştiriciliği potansiyelinin 

yüksek olduğu saptanmıştır ancak bu alanda 

daha çok pazar araştırmasına ihtiyaç vardır. 

Ülkemizin 100 bin tona yakın midye yetiştiricilik 

potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Ispanya’da 

ve Italya’daki örneklere göre zemini görebilen 

teknelerle midye hasadına gidilirken turistler 

midyeleri kendileri toplayıp tüketmekte ve 

turizme de bir katkı sağlamaktadırlar. Denizleri 

temizlemesi ve önemli bir ihracat kaynağı olması 

nedeniyle devletimiz de midye üreticilerine 

destekler sağlamaktadır.
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Zeytinyağı, iyi kalitede, taze, olgun meyveden fiziksel 

yöntemlerle elde edilen, oda sıcaklığında (20–25 

°C) sıvı olan ve yemeklik olarak kullanılan yağdır. 

Bu özellik zeytinyağına, tüm bitkisel yağlar arasında 

ham halinde yani rafinasyona tabi tutulmaksızın 

yenilebilen bir yağ özelliği vermektedir. Kalori değeri 

yüksek, temel yağ asitlerinin kaynağı olan zeytinyağı 

kendine has güzel tadı ve kokusu ile diğer bitkisel 

yağlara tercih edilen, hazım olma derecesi yüksek 

olan ve natürel olarak tüketilebilen önemli bir yağ 

kaynağıdır. Zeytinyağının kalitesini etkileyen birçok 

etken vardır. Bu etkenler, zeytinyağının kaynağını 

teşkil eden zeytin çeşitlerinin daha toprakta 

yetiştirilme safhasında başlamaktadır. Zeytinin çeşidi, 

toprak ve iklim koşulları, zeytin bitkisi zararlıları 

gibi hususlar daha başlangıçta zeytinyağı kalitesini 

Naturel Sızma Zeytinyağının Fizikokimyasal 
ve Duyusal Özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine 

Ambalaj Materyalinin Etkisi

Dr. Pervin UZUN

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü / Bursa
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doğrudan etkiler. Zeytinin hasat yöntemleri, hasat 

zamanı, zeytinin yağ olarak islenme sekli, islemede 

kullanılan makine ve ekipmanların cinsi ve işleme 

yöntemleri ile depolanması ve ambalajlanması kalite 

üzerindeki diğer değişkenlerdir (Keçeli, 2008).

Renk, tüketiciyi etkileyen zeytinyağının en önemli 

kalite kriteridir (Criado ve ark.., 2008). Zeytinyağında 

renk veren pigmentlerin varlığı zeytin çeşidi, toprak 

ve iklim Şartları, zeytinin olgunluğu ve işleme 

teknikleri gibi unsurlara bağlıdır (Göğüş ve ark., 

2009). Zeytin meyvesi 2 temel pigment içerir: yeşil 

rengi veren klorofiller, sarı ve turuncu rengi veren de 

karotenoidlerdir. Bu pigmentler naturel zeytinyağının 

rengini veren temel pigmentlerdir. Renk gıdaların 

kalitesinin belirlenmesinde temel kriterlerden 

olduğu gibi tüketiciler tarafından beğenilen gıdaların 

en önemli duyusal özelliklerinden birini oluşturur 

(Cerretani ve ark.., 2008).

Zeytinyağı elde edildikten sonra tüketiciye 

sunulmayı beklerken kalitesinde meydana 

gelebilecek bozulmaların önlenmesi için uygun 

Şartlarda muhafaza edilmesi gerekir. Zeytinyağının 

uzun süre depolanması esnasında asitliğin artması, 

oksidasyonlar, peroksit sayısı değerinin artması ve 

duyusal kalitenin bozulması gibi çeşitli değişiklikler 

oluşur. Depolama sırasında dikkat edilmesi gereken 

önemli bir faktör ışıktır. Işık, depolama esnasında 

sıcaklık gibi rol oynar (Keçeli, 2008).

Bu çalışmada memecik, gemlik ve memecik+gemlik 

karışımı erken ve olgun hasat döneminde 

toplanan zeytinlerden elde edilen natürel sızma 

zeytinyağlarının çeşit, ambalaj materyalleri, hasat 

dönemleri ve depolama sürelerinin (24 ay) naturel 

sızma zeytinyağlarının fizikokimyasal özelliklerindeki 

değişim incelenmiştir ve veriler duyusal analizlerle 

desteklenerek açıklanmıştır.

Piyasada hali hazırda natürel sızma zeytinyağlarının 

raf ömrü 2 yıl olarak belirtilmektedir. Ancak yapmış 

olduğumuz çalışma ile piyasada satılmakta olan 

ambalajlarda beyan edilen raf ömründen farklı olarak  

açık ve koyu renk plastik ambalajlarda depolanan 

zeytinyağlarında duyusal özelliklerin açık cam, 

açık renk plastik ve koyu renk plastik ambalajlarda 

12. Aydan, teneke ve koyu renk cam ambalajlarda 

20.aydan itibaren;  peroksit değerlerinin 20. aydan, 

K270 uv absorbans değerlerinin 12.aydan, K232 özgül 

absorbans değerlerinin açık renk plastik ambalajlar 

için 12.ay; diğer ambalaj türlerinde ise 16. aydan 

itibaren TGK Zeytinyağı ve Prina yağı tebliğinde yer 

alan limit değerleri aşarak naturel sızma zeytinyağı 

özelliklerini kaybettikleri sonucu elde edilmiştir. 

Zeytinyağının depolanmasında raf ömrü açısından 

olumlu özellik gösterdiğinden teneke ve koyu renk 

ambalajlarının kullanımı önerilmektedir. Ancak 

sözkonusu ambalajlarda dahi ömrünün duyusal 

olarak ve özgül absorbans değerlerinin 20. Aydan 

itibaren natürel sızma özelliğini kaybettiği tespit 

edilmiştir.
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Örtüaltı domates ve biber yetiştiriciliği, üreticiye 

yüksek verim ve gelir getirmesi, aynı zamanda yılın 

her mevsiminde bitkisel üretim yapılması ve düzenli 

bir iş gücü kullanımına olanak sağlaması nedeniyle 

tarım sektöründe önemli bir yere sahiptir.

Domates ve biber, dünyada ve ülkemizde en çok 

üretilen ve farklı şekillerde tüketilen önemli sebzeler 

içerisinde yer almaktadır. Domates ve biber dünyada 

en çok Çin’de üretilmektedir. Ülkemiz, dünya 

domates üretiminin %6,6’sını, biber üretiminin ise 

%6,9’unu karşılamaktadır. Bu oranlar ile Türkiye, 

domates üretiminde dünyada dördüncü sırada, biber 

üretiminde ise üçüncü sırada yer almaktadır. Dünya 

toplam domates ve biber ihracatında da ülkemizin 

önemli bir yeri vardır. UN-Comtrade’in 2019 yılı 

verilerine göre dünya domates ihracatında Meksika 

ÖRTÜALTI DOMATES VE BİBER 
ALANLARINDA YENİ BİR VİRAL ETMEN

Tomato Brown Rugose Fruit Virus
Dr. Pelin KELEŞ ÖZTÜRK

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
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birinci sırada yer alırken bunu Hollanda ve Ispanya 

izlemektedir. Dünya domates ihracatında beşinci 

sırada yer alan Türkiye’nin 2019 yılında ihracattaki 

payı ise 525 bin tondan %1 artarak 535 bin tona 

yükselmiştir. 

Domates dış ticarette sadece taze ürün olarak 

değil dondurulmuş, kurutulmuş, konserve ve salça 

ürünleri olarak da yer almaktadır. Akdeniz Yaş Meyve 

Sebze Ihracatçıları Birliği’nin 2021 yılı verilerine göre, 

Türkiye’nin 2021 yılı Nisan ayındaki yaş meyve ve 

sebze ihracatı, geçen yılın aynı ayına (Nisan-2020) 

göre %70 artışla 201,7 milyon dolara ulaşmıştır. 

Toplam 41,9 milyon dolarlık ihracat ile domates birinci 

sırada yer alan ürün olmuştur. Domates ihracatını, 

27,1 milyon dolar ile biber ihracatı izlemiştir. En fazla 

ihracat yapılan ülke %85 artış ve 57,5 milyon dolar 

ihracat payı ile Rusya olmuştur. Biber ihracatımız 

Nisan 2021 tarihinde, Hindistan, Libya, Suriye, 

Kosova ve Beyaz Rusya pazarlarında 5 katına varan 

oranlarda artışla gerçekleştirilmiştir.

Dünyada domates ve biber üretimini tehdit eden en 

önemli etmenler arasında virüsler yer almaktadır. 

Virüsler içerisinde de Tobamovirüslerin önemli 

bir yeri vardır. Domatesi enfekte eden en önemli 

tobamovirüsler Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato 

mosaic virus (ToMV) ve Tomato mild mottle virus 

(ToMMoV)’dır. Tobamovirüsler tohumla, rutin kültürel 

işlemler sırasında bitkiden bitkiye mekanik olarak ve 

topraksız tarım yapılması durumunda dolaşımdaki 

su yoluyla taşınmaktadır. 

Son yıllarda örtüaltı domates üretimini etkileyen 

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), 

Tobamovirus cinsi içerisinde yer alan önemli bir viral 

etmendir. Virüsün ana konukçusu domates (Solanum 

lycopersicum) ve biber (Capsicum sp.) bitkileridir. 

ToBRFV küçük yaralanmalar ile bitkiye giriş yapar 

ve bitki dokusunda çoğalır, herhangi bir konukçu 

bitki olmadan kıyafetlerde, bitki artıklarında, besin 

solüsyonlarında, toprakta, taşıma materyallerinde 

uzun süre virülensliğini kaybetmeden kalabilir. 

ToBRFV etmeni bombus arıları (Bombus terrestris) 

ile sağlıklı domates bitkilerine tozlaşma döneminde 

mekanik olarak taşınabilmektedir. ToBRFV ile 

enfekteli tohumlar, meyve ve yapraklar, bitki kalıntıları 

ve yabancı otlar inokulum kaynağıdır. 

Virüsün domates bitkisinde oluşturduğu belirtiler 

çeşide göre değişmekle birlikte yapraklarda 

kloroz, mozaik (hafif veya şiddetli), beneklenme 

ve buruşma meydana getirmektedir. Bitkinin sap, 

yaprak sapı ve çanak yapraklarında nekrotik lekeler 

görülebilmektedir. Enfekteli domates meyvelerinde 

sarı veya kahverengi lekeler oluşmakta ve buruşuk 

meyve pazarlanamaz hale gelmektedir (Şekil 1). 

Meyvelerde şekil bozukluğu ve düzensiz olgunlaşma 

olabilmektedir. ToBRFV biber bitkisinin yapraklarında 

deformasyon, sararma ve mozaik şeklinde belirtiler 

gösterirken biber meyvelerinde sarı veya kahverengi 

alanlar oluşmakta ve meyveler deforme olmaktadır 

(Şekil 2). 

ToBRFV’nin ilk olarak 2014 yılında Israil’in güneyindeki 

6 adet domates serasında Ekim-Kasım aylarında 

görüldüğü ve 2015 yılı Şubat ayında ise tüm domates 

üretim alanlarına yayıldığı bildirilmiştir. Etmen ilk 

olarak 2016 yılında Ürdün’de rapor edilmiştir. Ayrıca 

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Italya, 

Türkiye, Çin, Filistin, Çekya, Yunanistan, Macaristan, 
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Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Ingiltere ve 

Bulgaristan gibi bazı ülkelerde de etmenin varlığı 

bildirilmiştir. Yayılmanın bu kadar hızlı olması; 

virüsün stabil bir yapıya sahip olup, enfekteli tohum 

ve bitki materyali ile kolay bir şekilde taşınması ve 

rutin tarım uygulamaları nedeniyle olmaktadır. 

Tobamovirüsler içerisinde yeni bir virüs olarak 

adlandırılan ToBRFV, tobamovirüslere dayanıklılık 

sağlayan Tm22 genini taşıyan domates çeşitlerini 

dahi enfekte edebilen virülensliği yüksek bir virüs 

olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Bu durum, 

TMV ve ToMV’ye dayanıklı domates çeşitlerinin 

ToBRFV ile enfeksiyona duyarlı olacağı anlamına 

gelmektedir. ToBRFV ayrıca tobamovirüslere 

dayanıklılık genlerini taşıyan biber bitkilerini de 

enfekte etmektedir. Yapılan konukçu aralığı belirleme 

çalışmalarında patates (Solanum tuberosum cv 

Nicola) ve patlıcan (Solanum melongena cv Classic, 

cv 206) bitkisine ToBRFV inokule edilmiş ve bu 

ürünlerin enfekte olmadığı belirlenmiştir. Petunya 

(Petunia hybrida)  bitkisinin ise belirti vermeyen 

konukçu olduğu bildirilmiştir. Inokule edilen tütün 

türlerinden Nicotiana benthamiana, N. glutinosa ve 

N. sylvestris’de inokulasyondan 7-14 gün sonra çökme 

görüldüğü belirtilmiştir. Yabancı ot türlerinden 

Solanum nigrum ve Chenopodium murale etmen için 

inokulum kaynağı olarak belirlenmiştir.

ToBRFV ülkemizde ilk defa Antalya ili Demre 

ilçesinde rapor edilmiştir. Ülkemizde mevcut zararlı 

organizmaların takibi ve ilk kez tespit edilenlere 

yönelik gerekli bitki sağlığı tedbirlerinin alınması 

kapsamında, Bakanlığımız talimatı ile ToBRFV için 

“Hızlı Zararlı Risk Analizi” dokümanı ve “ToBRFV 

Survey Talimatı Formu” hazırlanarak kullanıma 

sunulmuştur. Etmenin ülkemize girişinin önlenmesi 

amacıyla, ülkemize giriş yapan domates ve 

biber tohum ve bitki materyallerinde moleküler 

analiz yapılması kararlaştırılmış ve 15.03.2019 

tarihinden itibaren domates ve biber tohum ve bitki 

materyallerinin ithalinde ToBRFV etmeni için analiz 

yapılmaya başlanılmıştır.

Şekil 1. ToBRFV etmeninin domates meyvesinde 

meydana getirdiği kahverengi lekeler (A). ToBRFV 

etmeninin domates bitkisinin sap, yaprak sapı ve 

çanak yapraklarında oluşturduğu nekrotik lekeler 

(B). (Fotoğraflar: Dr. Pelin KELEŞ ÖZTÜRK)

Şekil 2. ToBRFV ile enfekteli biber bitkisinin meyve ve 

gövdesinde oluşan kahverengi lekeler. (Fotoğraflar: 

Dr. Pelin KELEŞ ÖZTÜRK)

A B
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ÜLKESEL TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS 

(ToBRFV) PROJESİ

Ülkemizde ToBRFV etmeninin yayılmasını önlemek 

ve sınırlandırmak amacıyla “Ülkesel Tomato brown 

rugose fruit virus (ToBRFV) projesi” yürütülmektedir. 

Proje çalışmaları 01/01/2021 tarihinde başlamıştır. 

Toplam 36 ay sürecek projenin 31/12/2023 tarihinde 

tamamlanması planlanmıştır.

Ülkesel Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 

projesi, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Koordinatörlüğünde, Ankara Zirai Mücadele Merkez 

Araştırma Enstitüsü, Bornova Zirai Mücadele 

Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır Zirai Mücadele 

Araştırma Enstitüsü ve Atatürk Bahçe Kültürleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinden 

oluşan beş farklı Enstitü Müdürlüğü liderliğinde 

yürütülmektedir.  Türkiye’de toplam 30 ilde (Adana, 

Antalya, Mersin, Amasya, Ankara, Bartın, Eskişehir, 

Samsun, Tokat, Zonguldak, Aydın, Denizli, Izmir, 

Kütahya, Manisa, Muğla, Adıyaman, Diyarbakır, 

Elazığ, Erzincan, Erzurum, Mardin, Şanlıurfa, Van, 

Bilecik, Bursa, Kocaeli, Istanbul, Sakarya ve Yalova) 

örtüaltı domates ve biber üretim alanlarında ve 

fideliklerde çalışma yapılmaktadır.

Ülkesel Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 
projesi ile:

• Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Ankara 

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, 

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, 

Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlükleri ile birlikte halka test 

çalışması (ortak test performans çalışması) 

yapılacaktır. Bu amaçla ToBRFV etmeninin varlığını 

rapor eden araştırmacıların ve Uluslararası Tohum 

Federasyonu (International Seed Federation)’nun 

kullanmakta olduğu yöntemler ile bu proje 

kapsamında tasarlanacak spesifik primerler 

kullanılarak tekrarlanabilirliği yüksek ve güvenilir 

teşhis protokolleri belirlenecektir. Belirlenen 

teşhis protokolleri hem bu proje çalışmalarında 

kullanılacak, hem de karantina analizleri yapan 

laboratuvarlar ile paylaşılacaktır.

• Türkiye’de toplam 30 ilde, önemli miktarda 

örtüaltı domates ve biber yetiştirilen alanlarda, 

2021 ve 2022 yıllarında yapılacak arazi çalışmaları 

ile ToBRFV etmeninin varlığı, bulunma ve zarar 

durumları belirlenecektir. Hastalığın yayılması 

engellenerek sınırlandırılacaktır.

• Elde edilen ve tanılaması yapılan yerel ToBRFV 

izolatları canlı materyal ve -80 oC derin dondurucuda 

muhafaza edilerek, daha sonraki çalışmalarda bu 

etmene dayanıklı genotiplerin klasik yöntemlerle 

belirlenmesinde materyal olarak kullanılacaktır. 

Bu şekilde ToBRFV etmenine dayanıklı ebeveyn/

genotip/çeşit geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

• ToBRFV etmeninin, çalışma alanını oluşturan 

illerde en çok tercih edilen ticari domates ve 

biber çeşitlerine olan etkisi incelenecektir. Ürün 

çeşitlerinin etmene gösterdikleri reaksiyon 

sonuçları hakkında teknik personele ve üreticilere 

bilgi verilecektir.

• Etmenin hem konukçu aralığı hem de farklı ürün 

gruplarında (patlıcan, patates, hıyar ve kabak) 

hastalık oluşturma potansiyeli belirlenecektir. 

Etmenin konukçusu olmayan ürün çeşitlerinin 

belirlenmesi durumunda, üreticiye ürün rotasyonu 

alternatifleri tavsiye edilecektir.

• Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilecek arazi 

çalışmalarında virüs kaynağı olabilecek virüs 

belirtisi gösteren ve/veya göstermeyen yabancı 

ot türleri belirlenecektir.

• Etmenin yayılma şekli ve korunma yolları hakkında 

eğitimler yapılarak üretici ve teknik personel 

bilgilendirilecektir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar

• Ülkesel Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) 

Projesine bağlı “Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Domates 

ve Biber Alanlarında Tomato Brown Rugose Fruit 

Virus (ToBRFV)’ın Durumu, Moleküler Teşhis 

Protokollerinin Geliştirilmesi, Genetik Çeşitliliğinin 
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ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi ile Iç 

Anadolu ve Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Doğu-

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesi 

Örtüaltı Domates ve Biber Alanlarında Tomato 

Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)’ın Durumu,  

Moleküler Teşhis Protokollerinin Geliştirilmesi”  

başlıklı 5 adet alt projede kapsamında 2020 

yılında arazi çalışmalarına başlanılmıştır. Örtüaltı 

domates ve biber üretim alanları ile fideliklerde 

survey çalışmaları yapılmıştır. Çalışma alanından 

alınan örneklerin analizleri yapılarak ToBRFV 

enfekteli bulunan seralarda ilgili yasal mevzuatlar 

kapsamında eradikasyon yapılması için Tarım ve 

Orman Il Müdürlüklerine bilgi verilmiş ve takibi 

yapılmıştır. 

• Moleküler teşhis protokollerinin belirlenmesi 

çalışmaları kapsamında virülensliği en yüksek 

olan ToBRFV izolatı, mekanik inokulasyon 

yöntemi ile hassas olduğu bilinen S. lycopersicum 

cv. Moneymaker domates çeşidine bulaştırılarak 

çoğaltılmıştır. Bu örneklerden RNA izolasyonu 

yapılmıştır. Virüsün tanılanmasına yönelik primer 

prob tasarımları gerçekleştirilmiştir. Halka test 

çalışmasında kullanılacak yöntemlerin laboratuvar 

optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. 

• Survey çalışmalarında alınan örneklerin teşhisi 

için ilk olarak Real Time Reverse Transcription 

Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR) (ISF, 2020) 

metodu ile Reverse transcription polymerase chain 

reaction (RT-PCR) (Alkowni ve ark., 2019) metot 

protokollerinin optimizasyonu yapılarak proje 

paydaşı Enstitü Müdürlükleri ile paylaşılmıştır.

• Proje yürüten her Enstitü Müdürlüğü, çalışma 

alanı olan Il Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik 

personellerine ToBRFV etmeninin tespiti, zarar 

şekli, belirtileri, örnekleme yöntemi, surveyi, 

mücadelesi ve korunma tedbirleri hakkında 

yüz yüze ve online bilgilendirme toplantıları 

düzenlemiştir.

Proje çalışmaları devam etmektedir. 

Sonuç

Tomato brown rugose fruit virus etmeni, gerek 

dünyada gerekse ülkemizde örtüaltı domates ve biber 

yetiştirilen alanlarda tehdit oluşturma potansiyeline 

sahiptir. Virüs domates üretim alanındaki bitkilerin 

yaklaşık %100’üne bulaşabilir ve bitkilerde %30-

70 arasında verim kaybına neden olabilir. ToBRFV 

enfeksiyonu ayrıca bitkinin canlılığını önemli ölçüde 

azaltarak, domates meyvelerinin hasat edildiği 

üretim periyodunun kısalmasına neden olur. Virüs 

çevresel olarak stabil, kalıcılığı yüksek ve nispeten 

ısıya toleranslıdır. Bu durum patojenin kontrolünü 

zorlaştırmaktadır. Etmenin enfekteli tohum ile 

taşınması nedeniyle dünya tohum ticarinin önemi 

de ortaya çıkmaktadır. Etmenin üretim alanlarında 

yayılması, gerek meyve üretimini gerekse tohum 

üretimini olumsuz etkileyecek ve ülkemiz ihracatında 

önemli ekonomik kayıplara neden olabilecektir. Bu 

nedenle ithal edilen domates ve biber tohumu ile 

bitki materyali olarak ülkemize giren tüm domates ve 

biber bitkileri ToBRFV için analiz edilmektedir. Ayrıca 

yurt dışı seyahatleri (turizm amaçlı) ile etmenin 

konukçusu olan tohum ve bitki materyallerinin 

ülkeye girişi engellenmelidir. Domates ve biber 

üretim alanlarında virüsten korunma amaçlı hijyen 

ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması, hastalığın 

düzenli olarak yapılacak kontroller ile erken tespiti 

ve belirlendiği alanlarda ilgili yasal uygulamalar 

kapsamında eradike edilmesi ile etmen kaynaklı 

olası kayıpların önüne geçilecektir. Bu amaçla 

Bakanlığımızca yürütülen “Ülkesel Tomato Brown 

Rugose Fruit Virus (ToBRFV) Projesi” kapsamında 

etmenin tespiti ve mücadelesine esas korunma 

yolları hakkında eğitim toplantıları yapılarak, gerek 

teknik personel gerekse üreticiler bilgilendirilmiş ve 

bu konuda farkındalık oluşturulmuştur. 
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Zeytinin ilk ehlileştirildiği yer olarak kabul edilen 

ülkemiz oldukça zengin bir zeytin çeşitliliğine sahiptir. 

Özellikle son yıllarda devlet tarafından sağlanan 

destek ve teşviklerle zeytin ağacı sayısında önemli 

artışlar meydana gelmiştir. Bu artışlar sonucunda 

gelecekte Ülkemizin gerek sofralık zeytin, gerekse 

zeytinyağı üretiminde dünya sıralamasında daha üst 

sıralarda yer alacağı öngörülmektedir. 

Zeytin Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası 

ve Karakterizasyonu Projesi kapsamında, ülkemizde 

şimdiye kadar değişik bölge çeşitlerini içeren 94 adet 

zeytin çeşidi tescil ettirilmiş ve bunlar Enstitümüzün 

Kemalpaşa Üretim ve Uygulama Sahası’nda bulunan 

Zeytin Arazi Gen Bankası’nda koruma altına alınmıştır. 

Bu çalışma, Zeytin Arazi Gen Bankası’nda bulunan 

tescilli 89 adet zeytin çeşidimizin tamamının bazı 

meyve ve zeytinyağı özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu amaçla zeytin çeşitleri 4 hasat yılında (2 var-

2 yok yıl) hasat edilerek meyve örneklerinde ve 

meyvelerden elde edilen zeytinyağı örneklerinde 

analizler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca zeytinyağlarının 

duyusal analizleri yapılarak lezzet profilleri 

oluşturulmuştur. 

Zeytin Arazi Gen Bankasındaki Zeytin 
Çeşitlerimizin ve Bu Çeşitlerden Elde 

Edilen Zeytinyağlarının Özellikleri
Didar SEVİM,  Oya KÖSEOĞLU, Elif B. BÜYÜKGÖK, Hanife TELLİ KARAMAN, Yeşim ALTUNOĞLU, Şenay YAMAN, Şahnur IRMAK, 

Erkan SUSAMCI, Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR, Ayşen YILDIRIM, Melek GÜRBÜZ, Hülya KAYA, Mehmet HAKAN, Özlem ASKER

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Bornova
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Zeytinin olgunluk derecesi hasat zamanının 

belirlenmesinde önemli bir faktördür. Hasat 

olgunluğu meyve kabuğu ve meyve etinin rengine 

bağlıdır. Olgunluğun belirlenmesinde renk 

skalasından karşılaştırma yoluyla hesaplanan 

olgunluk indeksi kullanılır. Çalışmamızda olgunluk 

indeksi en düşük 1,53 ile Yuvarlak Halhalı çeşidinde, 

en yüksek 3,81 ile Dilmit çeşidinde tespit edilmiştir. 

Zeytinin olgunlaşması süresince meyvede yağ 

ve nem içeriği değişiklik göstermektedir. Zeytin 

meyvesinde yağ birikimi Temmuz-Ağustos aylarında 

başlayıp sonbahar ve kış mevsimlerinde en üst 

seviyeye ulaşmaktadır (Boskou 1996). Olgunlaşma 

aşamasında nem kaybıyla birlikte yağ yüzdesinde 

sürekli bir artış gözlense de, yağ oluşum devresi 

sona erdiğinde zeytindeki toplam yağ miktarı 

aslında sabit kalmaktadır (Bravo 1991). Zeytinlerdeki 

yağ miktarının yetiştirme koşulları, çevre faktörleri 

(Günç Ergönül ve Nergiz, 2006), çeşit ve zeytinlerin 

olgunluk indeksine (Akpınar ve Başoğlu, 1994) bağlı 

olarak değişebildiği rapor edilmiştir. Çalışmamızda 

en düşük yağ miktarı %8,95 ile Iri Yuvarlak zeytin 

çeşidinde, en yüksek yağ miktarı %26,86 ile Ayvalık 

Yağlık zeytin çeşidinde tespit edilmiştir.

Fenolik bileşikler zeytinlerde bulunan en önemli 

ikincil metabolitlerdendir ve taze meyvenin yaklaşık 

%1-2’sini oluştururlar. Olgunlaşma ile birlikte 

azalmaktadırlar. Zeytin işleme sırasında kimyasal 

dönüşümlere uğrarlar ve genellikle zeytinlerdeki 

konsantrasyonları azalır (Othman ve ark., 2009). 

Fenolik bileşikler zeytin duyusal özellikleri için çok 

önemlidir ve insan sağlığı üzerine çok önemli etkileri 

bulunmaktadır (Bianchi, 2003). Zeytin meyvesinin 

fenol içeriğini; zeytin çeşidi ve olgunluk düzeyi, 

yetiştirildiği bölge, mevsimsel iklim değişiklikleri ve 

tarımsal uygulamalar gibi faktörler etkilemektedir 

(Marsilio ve ark., 2005). Araştırmalar zeytindeki 

fenolik maddelerin meyvenin olgunlaşması ile 

miktarının azaldığını göstermektedir (Boskou, 1996; 

Günç Ergönül ve Nergiz, 2006). Çalışmamızda 

en düşük toplam fenolik madde miktarı 152,7 

mgCAE/100g ile Hırhalı Çelebi zeytin çeşidinde, en 

yüksek 417 mgCAE/100g ile Ak Zeytin ve Yağ Zeytini 

çeşitlerinde tespit edilmiştir. 

Natürel zeytinyağlarının fenolik bileşik içeriğinin 

zeytin çeşidi, zeytinlerin işlendiği üretim sistemi, tarım 

teknikleri ve meyve olgunluğu gibi parametrelerden 

önemli düzeyde etkilenmektedir (Martínez Nieto et 

al., 2010; Ramón-Morelló et al., 2004). Ayrıca fenolik 

bileşikler zeytinyağının duyusal özelliklerinden acılık 

ve yakıcılık şiddeti için de çok önemlidir. Çalışmamızda 

elde edilen zeytinyağlarının toplam fenol miktarına 

bakıldığında en düşük toplam fenol miktarı 125,5 

mg CAE/kg yağ ile Iri Yuvarlak çeşidinde, en yüksek 

738,9 mg CAE/kg yağ ile Hurma Kaba çeşidinde 

tespit edildiği görülmüştür. 

Şekil 1. Erkence zeytin çeşidi Şekil 2. Gemlik zeytin çeşidi Şekil 3. Domat zeytin çeşidi 
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Zeytinyağında tokoferoller çeşide bağlı olarak 

değişmekle birlikte yapılan çalışmalarda don gibi 

olumsuz hava koşullarından zeytin meyvesinin 

bozulmasına bağlı olarak azaldığı, hasadın ilk 

dönemlerinde alfa tokoferol miktarının fazla geç 

hasatlarda ise azaldığı, genellikle yüksek rakımdan 

elde edilen yağlarda daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Yapılan araştırmalarda alfa tokoferol içeriği 

100-300 mg/kg arasında olan yağların iyi kaliteli 

yağlar olduğu belirtilmektedir (Baldioli ve ark., 

1996). Çalışmamızda en düşük a-tokoferol miktarı 

129,5 mg/kg ile Ağaç No 7 çeşidinde, en yüksek 555 

mg/kg ile Edincik Su çeşidinde tespit edilmiştir.            

Zeytinyağlarındaki oksidatif stabilite değişimleri 

üzerine zeytin çeşidi, yetiştirildiği bölge ve ona 

bağlı ekolojik faktörler, hasat yılı ve hasat zamanı, 

zeytinlerin içerdiği antioksidan bileşenlerin miktarları 

(özellikle fenolik bileşenler, karotenoitler, klorofiller, 

tokoferoller ve uçucu aroma bileşenleri) gibi çeşitli 

faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir (Tawalbeh ve 

ark., 2006; Laroussi ve ark., 2006; Dıraman, 2007).  

Çalışmamızda en düşük oksidatif stabilite değeri 

2,91 s ile Iri Yuvarlak çeşidinde, en yüksek 20,8 s ile 

Memeli çeşidinde tespit edilmiştir.

Zeytinyağının yağ asitleri bileşimi, çeşit, yükseklik, 

iklim ve meyvenin olgunluk düzeyine göre değişiklik 

göstermektedir. Sıcaklık düştükçe ve yükseklik 

arttıkça, doymamış yağ asitleri düzeyinin de arttığı 

bilinmektedir. Soğuk bölgelerden elde edilen 

zeytinyağlarında oleik asit seviyesinin yüksek, 

linoleik asit seviyesinin düşük olduğu tespit 

edilmiştir (Giovacchino ve ark., 2002; Bıyıklı, 2009). 

Çalışmamızda oleik asit içeriği en düşük %51,99  ile 

Iri Yuvarlak çeşidinde, en yüksek % 80,61 ile Butko 

çeşidinde, linoleik asit içeriği en düşük %3,76  ile 

Samanlı çeşidin, en yüksek %28,40 ile Iri Yuvarlak 

çeşidinde, linolenik asit içeriği en düşük %0,55  ile 

Görvele çeşidinde, en yüksek %1,33 ile Edincik Su 

çeşidinde tespit edilmiştir.

Trigliserit kompozisyonu bitkisel yağların kalite 

ve saflığının belirlenmesinde yoğun bir şekilde 

kullanılmaktadır. Farklı türdeki katı ve sıvı yağların 

bileşimindeki özgüllüklerinden dolayı gıda sanayiinde 

yağların doğruluğunun (gerçekliğinin) tespitinde 

triaçilgliserol (TAG ve trigliserit) kompozisyonu analizi 

yapılmaktadır. Zeytinyağlarının karakterizasyonu ve 

farklılığının belirlenmesi için TAG kompozisyonu son 

derece önemlidir. Günümüzde zeytinyağlarındaki 

tağşişin tespiti ulusal ve uluslararası standartlarda 

yer alan “Gerçek Ve Teorik ECN 42 Trigliserid 

Içeriği Arasındaki Maksimum Fark” (teorik ECN 

42 hesaplaması- gerçek HPLC ECN 42) analizi ile 

yapılmaktadır. Çalışmamızda LLL miktarı en düşük 

%0,04 ile Samanlı çeşidinde, en yüksek % 3,22 ile Iri 

Yuvarlak çeşidinde, OOO miktarı en düşük %15,45 ile 

Iri yuvarlak çeşidinde, en yüksek %54,25 ile Samsun 

yağlık çeşidinde, gerçek ve teorik ECN 42 trigliserid 

içeriği arasındaki maksimum fark en düşük %0,01 ile 

Küçük Topak Ulak, Ağaç No 1 ve Saurani çeşitlerinde, 

en yüksek %0,59 ile Iri Yuvarlak çeşidinde tespit 

edilmiştir.
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Zeytinyağının sabunlaşmayan kısmının ağırlıklı 

bileşeni olan sterollerin yağdaki kompozisyonu ve 

içeriği agronomik ve iklimsel koşullara, meyvenin 

kalitesine, uygulanan ekstraksiyon ve rafinasyon 

tekniğine ve depolama şartlarına bağlı olarak 

değişmektedir (Şahin ve ark., 2008; Ilyasoğlu, 2009). 

Zeytinyağının sterol kompozisyonu iklim koşulları, 

çeşit ve zeytinlerin kalitesi gibi pek çok faktörden 

etkilenmektedir. Serbest asitliği yüksek yağların 

sterol içerikleri de yüksek olmaktadır. Çalışmamızda 

delta-7-stigmastenol değeri en düşük %0,15 ile 

Ağaç No 5 çeşidinde, en yüksek %1,19 ile Marantelli 

çeşidinde tespit edilmiştir. 

Angerosa ve ark. (2004) ile Kalua ve ark. (2007) 

yaptıkları çalışmalarda, natürel sızma zeytinyağının 

kimyasal kompozisyonunu ve duyusal özelliklerini 

çeşitli değişkenlerin etkilediğini rapor etmişlerdir. 

Bu değişkenler çevresel faktörleri, yetiştirme 

ve tarım tekniklerini, genetik faktörleri (çeşit), 

meyvenin olgunluk derecesini, zeytinlerin hasat-

taşıma ve depolama sistemlerini, üretim tekniklerini, 

yağın depolama ve ambalajlama şartlarını içerir. 

Çalışmamızda zeytinyağlarının meyvemsilik 

şiddeti 4,6-5,6 arasında değişmiş olup çalışılan 

zeytinyağlarımız meyvemsilik şiddetleri bakımından 

“Orta Meyvemsi” grubunda (3,0< medyan ≤ 6) yer 

almıştır, acılık şiddeti en düşük 1,9 ile Iri Yuvarlak 

çeşidinde, en yüksek zeytinyağı acılık şiddeti 4,9 ile 

Erkence ve Hurma Kaba çeşitlerinde tespit edilmiş 

olup çalışılan 54 çeşit zeytinyağı acılık şiddetleri 

bakımından “Orta Acı” grubunda (3,0< medyan ≤ 6) 

ve 27 çeşit “Hafif Acı” grubunda (medyan ≤ 3) yer 

almıştır, yakıcılık şiddeti en düşük 2,6 ile Iri Yuvarlak 

çeşidinde, en yüksek 5,1 ile Saurani çeşidinde tespit 

edilmiş olup çalışılan 77 çeşit zeytinyağı yakıcılık 

şiddetleri bakımından “Orta Yakıcı” grubunda (3,0< 

medyan ≤ 6) ve 4 çeşit “Hafif Yakıcı” grubunda 

(medyan ≤ 3) yer almıştır.

Şekil 4. Memecik zeytin çeşidi Şekil 5. Ayvalık zeytin çeşidi
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Zeytinyağı, taşıdığı eşsiz antioksidan maddeler, 

içerdiği yüksek düzeydeki tekli doymamış yağ asidi 

(oleik asit), sahip olduğu yüksek oksidatif stabilitesi 

ve sadece fiziksel yöntemlerle elde edilen doğal bir 

meyve yağıdır. Bu özellikleri nedeniyle ısıl ve kimyasal 

işlemler içeren rafinasyon yöntemleri ile üretilen 

diğer yemeklik bitkisel yağlardan çok daha farklı 

özelliklere sahiptir. Beslenme fizyolojisi açısından 

sağlıklı bir yağ kaynağı olarak taşıdığı önem ve üstün 

duyusal nitelikleri, natürel zeytinyağına uluslararası 

ticarette de son derece artan bir talep ile ekonomik 

bakımdan büyük bir değer kazandırmaktadır. 

Yağlık zeytin çeşitlerinde, meyvenin yağ miktarı ve 

elde edilen yağların kalite özellikleri çok önemlidir. 

Yağ veriminin ve kalite özelliklerinin belirlenmesinde 

etkili faktörler arasında genetik yapı en önemlisidir. 

Melezleme ile Elde Edilmiş Zeytin Çeşit 
Adaylarının Yağ Özelliklerinin Belirlenmesi 

(3. Kombinasyon)

Şenay YAMAN, Hanife TELLİ KARAMAN, Doç. Dr. Harun DIRAMAN,

Dr. Filiz SEFER, Mehmet HAKAN, Uğur GÜLOĞLU

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Bornova
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Bu nedenle zeytinde, birçok özellikte olduğu gibi 

yağ özelliklerinin iyileştirilmesi de ıslah çalışmaları ile 

mümkün olabilmektedir (Lavee ve ark., 2003, 2014; 

Rugini ve ark.,2016; Rallo ve ark.,2018). ). Insan gücü 

yetersizliği ve pahallılığı ile diğer yağ bitkilerinin 

rekabeti, ileri teknik ekipmanların en iyi şekilde 

kullanılmasına imkan verecek bitki materyalinin 

seçimini gerekli kılmaktadır. Bu konuda en çok kullanılan 

yöntemlerden biri melezleme ile farklı karakter 

kombinasyonları meydana getirilmektir. Nitekim 

çağımızın değişen şartlarına uygun yeni çeşitlerin 

elde edilmesi zorunluluğu son yıllarda zeytinde 

melezleme çalışmalarını yaygınlaştırmıştır (Doveri 

ve Baldoni, 2007; Ranalli ve ark. 2008). Ülkemizde 

1994 yılında Uluslararası Zeytin Konseyi’nin desteği 

ile ‘Zeytinde Melezleme ile Çeşit Geliştirme’ projesi 

başlatılmıştır. Adı geçen bu projenin uluslararası 

düzeyde ele alınış amacı katılımcı ülkelerin kendi 

yerli çeşitlerindeki eksik yönlerin genetik açıdan 

iyileştirilmesi ve böylece verimliliğin kalite ve kantite 

bakımından artırılmasıdır. Konunun önemi dikkate 

alınarak, sözkonusu program kapsamında; Araştırma 

Enstitümüzün Islah Bölümünce yeni zeytin çeşitleri 

elde etmek amacıyla elde edilmiş 13 melezleme 

kombinasyonundan oluşan 2700 melez fertte 

çalışmalar sürdürülmektedir. (Arsel ve Sefer, 2010).

Bu çalışma, ekonomik açıdan önem taşıyan yerli 

zeytin çeşitlerinden Ayvalık (yağlık + sofralık) ve Uslu 

(sofralık) ’nun tek resmi tescilli yabancı çeşit olan 

Manzanilla (sofralık)  ile melezlemesinden ayrıca yerli 

Gemlik (sofralık + yağlık) ve Ispanyol Gordal (sofralık)  

çeşitlerinin melezlemesinden elde edilmiş toplam 9 

melez fert ile yürütülmüştür. Melez fertlerden elde 

edilen zeytinler, bu amaçla 4 hasat yılında hasat 

edilerek meyve örneklerinde ve meyvelerden elde 

edilen zeytinyağı örneklerinde kimyasal ve duyusal 

analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan 

Manzanilla x Ayvalık, Manzanilla x Uslu ve Gemlik x 

Gordal kombinasyonlarına ait melez fertlerden elde 

edilen dört hasat yılına ait  zeytinyağı örneklerinin 

kalite analizleri (serbest yağ asidi miktarı, peroksit 

sayısı ve UV’de  özgül absorbans değerleri) Türk 

Gıda Kodeksi ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi 

normlarına uygun bulunmuştur. Ebeveynlere ve 

tüm melez fertlere ait zeytinyağı örneklerinde 

tespit edilen kalite kriterleri ortalama değerlerine 

Şekil 1. Zeytin Hasadı
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göre incelendiğinde, tüm zeytinyağlarının Türk Gıda 

Kodeksi’nde belirlenen limitlere göre “Naturel Sızma” 

sınıfında olduğu belirlenmiştir. Manzanilla x Ayvalık,  

Manzanilla x Uslu ve Gemlik Gordal kombinasyonları 

melez fertlerin ve ebeveynlerin (Ayvalık, Uslu, Gemlik, 

Gordal, Manzanilla)  sağlam olarak hasat edilmesi 

ve bekletilmeden yağa işlenmesi bu duruma katkı 

sağlamıştır. 

Manzanilla x Ayvalık 3           Manzanilla x Ayvalık 5       Manzanilla x Uslu 53

Şekil 3. Melez fertler

Şekil 2. Abencor Sisteminde zeytin sıkımı ve zeytinyağı eldesi

Tüm melez fertler ve ebeveynlerin SYA içerikleri % 

0.8’den düşüktür. Manzanilla x Ayvalık, Manzanilla 

x Uslu, ve Gemlik x Gordal kombinasyonlarına ait 

melez fertlerden elde edilen zeytinyağı örneklerinin 

PS değerlerinin bulunmasına izin verilen en çok 

20 meq O2/kg’ den  (UZK 2003 ve TGK 2010) çok 

düşük olması, örneklerin Natürel Sızma grubunda 

olduğunu göstermektedir. Natürel zeytinyağın kalite 

analizlerinden olan SYA ve PS değerleri çeşide 

bağlı olmaksızın meyvenin sağlamlığı ve kullanılan 

yağ çıkarma sistemi ile ilgilidir. Zeytin örneklerinin 

bekletilmeden ve lipaz enzimin açığa çıkmasına 

neden olan meyve doku zedelenmesine yol açmadan 

Abencor yağ çıkarma düzeneği ile taze olarak 

işlenmesi SYA ile birlikte PS değerlerinin tavsiye 

edilen sınırlar içinde kalmasını sağlamıştır. 

Klorofil içerikleri açısından melez fertler 

değerlendirildiğinde, hasat döneminde nispeten 

daha geri olgunluk (veya erken hasat / düşük 
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olgunluk indeksi) düzeyinde olanların genellikle 

daha yüksek klorofile sahip olduğu belirlenmiştir. 

Geç hasadın doğal bir sonucu olarak değerlendirilen 

bu durum, Ma x Ay 11, Ge x Go 10, Ge x Go 26, Ge x Go 

42, Ma x Us 53 no’lu yüksek olgunluk indeksine sahip 

melez bireylerdeki düşük toplam klorofil miktarı ile 

açıkça görülmüştür. Ebeveyn çeşitlerden Manzanilla, 

Gemlik, Ayvalık çeşidinin, erken olgunlaşma eğilimi 

gösteren Uslu çeşidinden ve Gordal çeşidinden 

ortalama değer olarak daha yüksek düzeyde klorofil 

içerdiği belirlenmiştir.

Montedero ve ark (1992), Natürel zeytinyağlarındaki 

toplam fenolik madde miktarına göre Italyan 

yağlarını üç grupta sınıflandırmışlardır. Buna göre 

50-200 mg/kg (düşük), 200-500 mg/kg (orta) ve 

500-1000 mg/kg (yüksek). Araştırmada analiz edilen 

ebeveynler ve melez fertlerin tamamı içerdikleri 

ortalama toplam fenolik madde düzeylerine göre 

orta düzeyde sınıflanmıştır.

Uluslararası zeytinyağı konseyinin (UZK) yaş 

maddeye dayalı yağ oranı ile ilgili norm değeri 

(Anonymous,2000) % 22’dir. Bu değerin üzerinde 

yağ içeriği bulunan yağlar yüksek yağ verimi grubuna 

girmektedir. %22 değeri baz alındığında Manzanilla x 

Ayvalık kombinasyonundan MaxAy 3 nolu melez fert 

yüksek yağ verimi grubunda yer almaktadır.

Ransimat (OSI) değeri dikkate alındığında; 

Manzanilla x Ayvalık kombinasyonundan MaxAy 3 

(16,75 saat), Ma x Ay 5 (12,65 saat); Manzanilla x Uslu 

kombinasyonundan Ma x Us 32 (15,11 saat) ve 53 (14,35 

saat), Gemlik x Gordal kombinasyonundan Ge x Go 

10 (10,37) nolu melez ferdin yağ teknolojisi açısından 

ümitvar melez fertler olarak değerlendirilebileceği 

düşünülmektedir.

Beslenme fizyolojisi ve oksidatif duyarlılık yönünden 

içerdiği yüksek oleik asit - MUFA ve düşük linoleik 

asit - PUFA değerleri bakımından Manzanilla x 

Ayvalık kombinasyonuna ait Ma x Ay 3; Manzanilla 
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x Uslu kombinasyonuna ait Ma x U 53 ile Ma x Us 32 

(düşük LO) ve Gemlik x Gordal kombinasyonuna ait 

Ge x Go 42 nolu fertler  zeytinyağı üretim teknolojisi 

açısından ümitvar fertler olarak kabul etmek mümkün 

görülmektedir. 

Zeytinyağları için  oksidatif stabilitenin tahmin 

edilmesinde bir ön bilgi olacak C18:1/ C 18:2 (oleik asit / 

linoleik asit) oranının minimum 7’nin üzerinde olması 

gerektiği vurgulanmaktadır (Kiritsakis ve ark.1998). 

Buna göre Manzanilla x Ayvalık kombinasyonuna ait 

Ma x Ay 3; Manzanilla x Uslu kombinasyonuna ait 

Ma xUs 53 ve Gemlik x Gordal kombinasyonuna ait 

GexGo 42 nolu melez fertte bu oran 7’nin üzerinde 

değer göstermiştir. 

Esansiyel yağ asidi olarak önem taşıyan linolenik asit (C 

18:3) % 1’den düşük olması istenilirken ebeveynlerden 

Uslu ve Gordal’ın % 1’den yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca melez kombinasyonlarından Ma x Us 6 ve Ge 

x Go 42 fertlerinin de linolenik asit düzeylerinin % 

1’den büyük bulunması da dikkat çekmiştir.

Natürel zeytinyağına yapılabilecek muhtemel 

tağşişlerin belirlenmesinde tipik bir ölçüt olan 

Trilinolein (LLL) düzeyi natürel zeytinyağlarında % 0 

ile 1.5 arasında değişmekte olup, tüm melez fertlerin 

verilen LLL kriterine uygun olduğu görülmüştür.

Manzanilla x Ayvalık kombinasyonuna ait Ma x Ay 3, 

Manzanilla x Uslu kombinasyonuna ait Ma x Us 53 

ve Gemlik x Gordal kombinasyonundan Ge x Go 42 

nolu fertler içerdiği yüksek triolein (OOO) değerleri 

bakımından yağ teknolojisinde kullanılabilecek 

ümitvar fertler olarak görülmüştür. Triolein bulguları 

yağ asitleri (oleik asit) sonuçları ile benzer uyumlu 

olmuştur.

Duyusal özellikler açısından değerlendirdiğimizde; 

Manzanilla x Ayvalık, Manzanilla x Uslu ve Gemlik 

x Gordal kombinasyonuna ait tüm melez fertlerin 

olumlu bir nitelik olarak meyvemsilik özelliğinin 5 

civarında olduğu görülmüştür.  Araştırma örnekleri 

içinde yüksek toplam fenolik madde (340 - 468 mg 

KA/kg)  içeriğine sahip olan Ma x Us 32, Ma x Us 53 

ve Ma x Ay 5, Ma x Ay 11 ve Ge x Go 10 nolu melez 

fertlerin pozitif duyusal (acılık ve yakıcılık) özelliklere 

sahip olduğu ayrıca düşük fenolik madde içeriğine 

rağmen Ma x Us 6 örneğinin de dikkate değer 

düzeyde yakıcılık gösterdiği duyusal olarak tespit 

edilmiştir. Pozitif duyusal özellikler bakımından iyi 

sonuçlar veren bu melez bireylerin, yağlarının toplam 

fenol içeriğinin yüksek olması bu duyusal zenginliğin 

ana nedeni olarak yorumlanabilir.

Sonuç olarak araştırmada incelenen kriterlerin 

birçoğunda ortak yer alan Manzanilla x Ayvalık 

kombinasyonuna ait Ma x Ay 3, Manzanilla x Uslu 

kombinasyonuna ait Ma x Us 53 ve Gemlik x Gordal 

kombinasyonundan Ge x Go 42 nolu fertler dikkate 

değer düzeyde iyi ve ümitvar sonuçlar vermişlerdir.

Şekil 4. Zeytinyağında duyusal analiz
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TAGEM-SuET
(Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi)

Tarımsal Su Tasarrufuna
Yeni Bir Bakış
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miktarında yapılacak tasarruf, sürdürülebilir gıda 

güvenliği için stratejik önem taşırken, bu kapsamda 

bugünden alınacak tedbirler ile ileriki dönemde 

gerek tarımda daha fazla alanın sulanması, gerekse 

diğer sektörlerdeki su sıkıntısının hafiflemesine 

olanak sağlayacaktır.

TAGEM tarımda su tasarrufu sağlayan Ar-Ge 

projeleriyle ülke tarımına katkı sağlamaktadır.

“Türkiye’ de Sulanan Bitkilerin Su Tüketim Rehberi” 

TAGEM, DSI ve Üniversite iş birliği ile hazırlanmış 

ve 2017 yılında basılı ve web ortamında kullanıma 

sunulmuştur. Rehber tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. 

256 meteoroloji istasyonundan alınan 1980 – 

2010 yılları arasında günlük meteoroloji verileri 

ve tüm bölgelerde yetişen tüm bitkilerin sulama 

ve su tüketimi bakımından bitki özelliklerine 

dayanmaktadır. Bu Rehber, 2021 yılında daha geniş 

kullanıcı profiline ulaşması için sektörden gelen talep 

ve öneriler doğrultusunda, çok paydaşlı katılımcı bir 

yaklaşımla hazırlanarak”bir karar Sulama destek 

sistemi aracı” olarak Sulama Yönetimi ve Bitki Su 

Tüketimi Sistemi (TAGEM-SuET) adıyla geliştirilmiş 

ve dijital ortama taşınmıştır. TAGEM-SuET programı 

tanıtım film, eğitim videoları ve kullanım kılavuzuna 

Ülkemiz, özellikle kuraklık, verimsiz kullanım gibi 

etkenlerle su kaynaklarının azalması tehlikesiyle 

karşı karşıya kalmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde 

iklim değişikliğinin etkilerinin devamı ve nüfus artışı 

gibi etkenler sebebiyle kişi başına kullanılabilir su 

miktarımızın Su Fakiri olarak nitelendirilen ülkelerin 

seviyesine düşmesi kaçınılmazdır. 

Değişen iklim koşullarıyla beraber yerkürenin aşırı 

ısınması ve kuraklık, su kaynaklarını doğrudan, 

dolayısıyla da en fazla tarım sektörünü etkilemektedir. 

Özellikle tarımda kullanılan su kaynakları üzerindeki 

baskının azaltılması ve suyun daha etkin ve verimli 

kullanılması ulusal olarak öncelikli konularımız 

arasında yer almaktadır. Tarımda kullanılan su 
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https://tagemsuet.tarimorman.gov.tr/pages/login 

adresinden ulaşılabilmektedir.

Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Hesaplama 

Sistemi (TAGEM-SuET) Nedir?

• TAGEM SuET Tüm Türkiye’yi kapsayan bir sulama 

yönetimi bilgi sistemidir.

• TAGEM SuET sistemi Türkiye’ de yerli ve milli 

dijital sulama yönetimi sisteminin en önemli ve ilk 

adımıdır.

• Sistem TAGEM, Üniversite ve özel sektör işbirliği ile 

geliştirilmiştir. Sistem bu haliyle akademisyenler, 

araştırmacılar, proje ve işletme mühendisleri ve 

çiftçiler için kolay ve etkili çözümler sunmaktadır.

• Sistem basınçlı sulama hibe destek programına 

entegre edildiği takdirde sulama politikalarına ve 

hibe destek programına önemli katkı sağlayabilir.

Sistem ile amaçlanan;

• Türkiye’ de su kaynakları yönetimine katkı 

sağlanması,

• Türkiye’ de tarımda su yönetimi için üniversite, 

kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 

arasında ortak bir sulama dili oluşturulması/ 

tarımsal sulama hesaplamaları ile ilgili standart 

oluşturması

• Sulama sistemleri tasarımı ve işletmesinde gerekli 

bitki su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı, sulama 

programlama, sulama modülü, debi ve su kaynağı 

ihtiyacı hesaplamalarının esnek, kolay ve doğru 

bir şekilde gerçekleştirilmesi,

• Türkiye’ de tarımda su kullanım etkinliğinin 

arttırılması; sulama sistemlerinin doğru 

planlanması ve işletilmesi, aşırı sulamanın 

azaltılması, su kaynağı yeterli olduğunda doğru 

zamanda yeterli miktarda sulama yapılması, su 

kaynağı kıt olduğunda mümkün olan en fazla 

verim için en kritik zamanda en uygun miktarda 

sulama yapılması,

• Kuraklıkla mücadelede etkili bir araç geliştirilmesi 

(su kısıtı koşullarına uygun programlama)

• Bireysel çiftliklerde, sezon öncesinde bitki deseni 

tabanlı su kaynağı varlığına göre planlama için 

araç geliştirilmesi,

• Sulama şebekelerinin yönetiminde sulama 

birlikleri, sulama kooperatifleri gibi kurumların 

sezon öncesinde ve sezon sırasında planlama 

yapmaları için bir sistem geliştirilmesi,

Sistemin içeriği;

SuET Veri tabanında;

• Türkiye’nin tüm bölgelerine ilişkin uzun yıllar 

meteorolojik veriler,

• Türkiye’nin tüm bölgelerinde yetiştirilen bitkilere 

ilişkin fenoloji ve sulamaya esas verileri,

• Genel fiziksel toprak verileri,

• Damla, yağmurlama ve yüzey sulama gibi 

yöntemlere ilişkin bilgiler yer almaktadır.

• Kullanıcılar gerekirse veri tabanında bulunan 

tüm verileri düzenleyerek, kendi hesaplarında 

kişiselleştirerek saklayabilir ve gerek duyduğunda 

kullanılabilir,

• Kullanıcılar kendi meteoroloji, bitki, toprak, 

sulama sistemi ve bitki deseni verilerini kullanarak 

7 farklı yönteme göre bitki su tüketimi, sulama 

programlama, sulama modülü, debi ve su kaynağı 

ihtiyacı hesaplamalarını yapabilirler.

• Kullanıcılar 7 farklı yaklaşıma göre sulama 

programlama yapabilirler. 
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Kaynağından bardağa,
soframızdaki aşa kadar her damlası yarınlara olan su hayattır, su vatandır.

Sistemin Yaygın Etkisi;

Türkiye’ de kontrol altındaki su kaynaklarının yaklaşık 

%77’ si tarımda sulama amacıyla kullanılmaktadır. Bu 

su kaynağı yaklaşık 40 milyar metreküptür. Türkiye’ de 

sulama randımanında sağlanacak %2,5’ luk iyileşme 

ile her yıl 1 milyar metreküp su israfı önlenebilir. 

Bu miktar bir çok sulama göletinin kapasitesinden 

büyüktür. Tasarruf edilen bu su kaynağı ile hiçbir ek 

yatırım yapılmadan her yıl en az 100 bin hektar ek 

alanda sulu tarım yapılabilir.

TAGEM SuET,  sürekli geliştirilmeye ve güncellenmeye 

açık bir karar destek sistemi olarak, Türkiye’ de 

sulama randımanının artmasına, aşağıda verilen 

faaliyetlerde sağlayacağı desteklerle, önemli 

katkılarda bulunacaktır.

• Yeni sulama sistemlerinin (bireysel tarla veya ova 

bazlı büyük sistemler) tasarımı ve planlaması

• Mevcut sulama sistemlerinin doğru işletilmesi,

• Tarlada-bahçede sulamanın doğru yönetilmesi,

• Türkiye’de ve dünyada yapılan sulama 

araştırmalardan elde edilen sonuçların doğrudan 

kullanılabilir bilgi olarak uygulamaya aktarılmasına 

ve daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırılmasdına 

katkıda bulunacaktır.

TAGEM-SuET sahip olduğu tüm bu işlevselliği ile  

çok kısa sürede bir çok kullanıcıdan olumlu dönütler 

almış olup, şu anda sistemin kullanımına ilişkin farklı 

kullanıcı profillerinden, bilgilendirme ve eğitim 

talepleri yer almaktadır.

Özellikle Tarım Orman Il ve Ilçe Müdürlükleri, 

Sulama Birlik ve Kooperatifleri ile Üniversitelerin 

akademisyen ve öğrencileri sistemi kullanmaya 

başlayarak, sistemin daha işlevsel olması adına 

geliştirilmeye açık mimarisine katkı sağlamaktadırlar.
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