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Dünyada yetiştiriciliği yapılan üzüm çeşitlerinin büyük 

bir bölümü saf veya melez olarak Vitis vinifera L. asma 

türüne aittir. Bu türün gen merkezleri arasında yer alan 

ülkemiz, milattan 6000 yıl öncesine uzanan bağcılık 

kültürüne ve çok zengin bir asma gen potansiyeline 

sahiptir. Ülkemiz, yabani asma (Vitis vinifera ssp. 

Sylvestris)’in doğal yayılma alanlarına sahip olmasının 

yanı sıra asmanın kültüre alındığı coğrafyada en eski 

kültür merkezlerinden biridir. Tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizi de tehdit altına alan küresel ısınma ve 

iklim değişikliğine karşı asma genetik kaynaklarımızın 

ortaya çıkarılması, ampelografik ve moleküler 

karakterizasyonun yapılması, muhafaza altına 

alınması ve ümitvar genotiplerin çeşit geliştirme/

ıslah çalışmalarında materyal olarak kullanılması 

önem arz etmektedir. Bu kapsamda, asma genetik 

kaynaklarımızın yok olmaması ve kayıt altına alınması 

amacıyla 1965 yılında Genel Müdürlüğümüzce 

desteklenen Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 

tarafından “Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının 

Belirlenmesi, Muhafazası ve Tanımlanması Üzerinde 

Araştırmalar (Milli Koleksiyon Bağı Tesisi)” projesi 

başlatılmıştır. Proje ile, Türkiye’nin tamamı taranarak 

2021 yılı itibariyle 1.439 yerli üzüm genotipi yaklaşık 

90 dekarlık “Milli Koleksiyon Bağı (Asma Arazi 

Gen Bankası)”nda koruma altına alınmıştır. Asma 

genetik kaynaklarının toplanması ve muhafazası 

konusunda 1. derece sorumlu kuruluş olan Tekirdağ 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün yanı sıra 2. 

derecede sorumlu olan Manisa Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü’nde duplikasyon bağı oluşturulmuştur. 

Bağcılık Araştırma Enstitülerimizin yanı sıra bağcılık 

faaliyetlerini sürdüren 5 Araştırma Enstitüsü de 

çalışma bölgelerinden sorumlu olacak şekilde 

taramalar yaparak koleksiyonlarını oluşturmaktadır. 

2012 yılında 883 genotipin fotoğrafları, envanter ve 

ampelografi bilgilerini içeren “Türkiye Asma Genetik 

Kaynakları Kataloğu” basılmıştır. Projenin amaçları 

doğrultusunda ağırlıklı TAGEM ve TÜBİTAK destekli 

projeler ile birçok doktora ve yüksek lisans tezlerine 

Milli Hazinemiz ‘Yerli Üzüm 
Çeşitlerimizi’ Hem Milli Koleksiyon 
Bağı'nda Koruyor Hem de Yeni 
Çeşitler Geliştiriyoruz

Tekirdağ Bağcılık Araştırma 
Enstitüsü'nde 1965 yılında 
başlanan “Türkiye Asma Genetik 
Kaynaklarının Belirlenmesi, 
Muhafazası ve Tanımlanması  
Üzerinde Araştırmalar” isimli proje 
ile Türkiye’nin tamamı  taranarak  
2021 yılı itibariyle 1.439 yerli üzüm 
çeşidi Milli Koleksiyon Bağı’na 
aktarılıp koruma altına alınmıştır.
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Milli Koleksiyon Bağı’ndan materyal temin edilmiştir. 

Bu çalışmaların bazı önemli çıktıları;

• Melezleme Islahı ile Çekirdeksiz Erkenci ve Geçci 

Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi projesinde 

melezleme çalışmaları ile geliştirilerek  tescil 

edilen Güzgülü, Emirali ve Süleymanpaşa Beyazı 

sofralık üzüm çeşitlerinin ebeveynleri arasında 

yerel çeşitlerimiz bulunmaktadır. Melezleme ıslahı 

projelerinde yerel çeşitlerimizin kullanımı gittikçe 

artmaktadır.

• Melezleme Yolu ile Külleme ve Mildiyö Hastalıklarına 

Dayanıklı ve Standart Özelliklere Sahip Yeni Üzüm 

Çeşitlerinin Elde Edilmesi projesinde ebeveyn 

olarak hastalıklara toleranslı olduğu bilinen yerel 

çeşitler kullanılmış, şaraplık özellikleri ve külleme 

hastalığına toleranslı olması yönüyle ön plana çıkan 

Özer Karası çeşidi geliştirilerek tescil edilmiştir.

• “Milli Koleksiyon Bağı”ndaki çeşitlerin şaraplık 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan projenin 

çıktıları olarak Karamenüş ve Yayla üzüm çeşitleri 

tescil edilmiştir. 2020 yılında 3 çeşidin daha tescil 

başvurusu yapılmıştır.

• Bazı üzüm çeşitlerinin üzüm suyuna uygunluk 

derecelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 

çalışmada 39 çeşit üzüm suyuna işlenmiş, en yüksek 

puanları Mis Üzümü, Narince, Zile Narincesi, Göğ 

üzüm (beyaz), Siyah Sıdağan, Adakarası, Gürcü, 

Öküzgözü (siyah) çeşitleri almıştır. Aynı zamanda 

bu projenin bir çıktısı olarak Enstitüde bir üretim 

tesisi kurulmuş ve bu tesiste ‘Tekirbağ’ markası 

ile üzüm suyu, pekmez, salamura asma yaprağı, 

üzüm çekirdeği, elma ve üzüm sirkesi üretimleri 

yapılmaktadır.

• 2006-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi 

Biyoteknoloji Enstitüsü’nün liderliğinde birlikte 

yürütülen “Asma Gen Kaynaklarının High-

Throughput Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması” 

TÜBİTAK projesi ile toplam 1115 genotipte yapılan 

çalışma neticesinde 276 sinonim, 163 homonim 

üzüm çeşidi olup koleksiyondaki toplam üzüm çeşidi 

sayısı 854 olarak tespit edilmiştir.
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Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Karabağ 

topraklarının Bakanlığımız desteği ile yeniden 

tarıma elverişli hale getirilmesi için  imzalanan 

"Türkiye  Cumhuriyeti Tarım  ve Orman Bakanlığı 

ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında  

Tarımda  Modern  Teknolojilerin  Paylaşımı  ve 

Tarımsal  Eğitim  Konusunda  İşbirliği  Niyet  

Beyanı" çerçevesinde oluşturulan  çalışma  

grubu, Karabağ  'ın  inşası  ve ihyası  çalışmaları  

kapsamında,  tarım,  hayvancılık,  gıda, orman,  su  

gibi  Bakanlığımız  görev  alanına  giren  konularda 

"Karabağ  Tarım  ve  Kırsal  Kalkına  Eylem  

Planı” hazırlanmak amacıyla, Azerbaycanda 

incelemelerde ve görüşmelerde bulundu. Çalışma 

grubunda Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. İlhan 

AYDIN yer almıştır.

TAGEM KARABAĞ'DA
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ÇEKİRDEKSİZ VE İRİ TANELİ SOFRALIK 
ÜZÜM ÇEŞİTLERİ GELİŞTİRİYORUZ 

Dünyada ve ülkemizde sofralık üzüm ıslahı 
programlarında en güncel hedeflerden birisi 
çekirdeksiz ve iri taneli çeşit elde edilmesidir. Son 
yıllarda ticarete konu olan çeşitlerin en önemli 
özelliklerinin bu yönde olması dikkat çekmektedir. 
İri taneli ve çekirdeksiz sofralık üzüm elde 
etmenin önemli tekniklerinden birisi, triploid 
üzüm çeşitlerini geliştirmek amacıyla yürütülen 
ploidi ıslahıdır. 

Dünyada üretilen üzümlerin tamamına yakını 
diploid (2n) kromozom yapısına sahiptir. Çok az 
sayıda triploid (3n) ve tetraploid (4n) kromozom 
yapısına sahip üzüm bulunmaktadır.

Triploid üzümlerin 3n kromozom yapısında, 
çekirdeksiz ve iri taneli olduğu bilinmektedir. 3n 
kromozom yapısında olan triploid üzüm çeşitlerini 
geliştirmek için tetraploid çeşitler ile diploid 
çeşitlerin melezlenmesi gerekmektedir. Ancak bu 
tür melezlemelerden bitki elde etme şansı oldukça 
düşük olmaktadır. Bu nedenle triploid üzüm 
ıslahı oldukça zordur.  Islah çalışmalarında bitki 
elde etme şansını arttırmak amacıyla embriyo 
kültürü uygulamaları, ıslah çalışmalarına entegre 
edilmektedir.

Bitkilerde uygulanan doku kültürü tekniklerinden 
olan embriyo kültürü, çekirdeksiz çeşit ıslahında 

kullanılan bir teknik olmakla birlikte triploid 
bitki eldesine yönelik çalışmaların etkinliğini 
yükseltmede de başarıyla kullanılmaktadır.

TAGEM Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
tarafından Yeni Triploid Üzüm Çeşidi Elde Edilmesi 
amacıyla yürütülen proje kapsamında;

• Öncelikle bağda 2n kromozom yapısındaki 
Yalova İncisi ve Trakya İlkeren ile 4n kromozom 
yapısındaki Kyoho üzüm çeşitlerinde klasik 
melezleme yapılmıştır.

• Klasik melezleme yapılan salkımlardan elde 
edilen çekirdeklerden laboratuvar ortamında 
doku kültürü çalışmaları (Embriyo kültürü) ile 
yeni üzüm çeşit adayları elde edilmiştir.  

• Melezleme kombinasyonlarına göre % 25 ile % 
75 arasında değişen oranda triploid bitki eldesi 
belirlenmiştir.

Türkiye’de ilk defa elde edilen triploid üzüm çeşit 
adaylarının önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde ürünleri 
görülerek gerekli değerlendirmeler yapılacak 
ve bu boşluğun doldurulmasına katkı yapılmaya 
çalışılacaktır. Hem dünyada hem ülkemizde 
çekirdeksiz iri taneli üzüm çeşitlerinin oldukça 
kısıtlı olması sebebiyle projenin sonuçları oldukça 
yüksek bir öneme sahiptir.
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Karaerik üzümü, Erzincan’ın Üzümlü (Cimin) 

ilçesinde yetişen ve bu il ile adeta bütünleşmiş, 

siyah renkli, şekli basık oval, ortalama 4-5 gr tane 

ağırlığında, çekirdek sayısı ortalama 1-3 adet, orta 

kabuk kalınlığında, konik şeklinde, dolgun sıklıkta 

ve ortalama 450-550 gr salkım ağırlığında olan 

sofralık tüketilen bir üzüm çeşididir. Üzüm tanelerin 

üzerinde çok ince bir mumsu (buğu) tabaka vardır.  

Tat olarak mayhoş ile tatlı arasında çok ince 

bir noktada buluşan ve diğer üzüm çeşitlerinde 

olmayan kendine has bir aroması vardır. Karaerik 

Üzüm çeşidi; 13.06.2001 tarih ve 37 tescil numarası 

ile “Cimin üzümü” olarak Türk Patent Enstitüsü’nün 

“Tescilli Coğrafi İşaretler” listesine girmiş ilk çeşit 

özelliği taşımaktadır. 

Bu üzüm çeşidi üzerinde yürütülen çalışmalarda; 

Karaerik üzümünün bazı antioksidan ve 

antikanserojen özelliklerinin diğer üzüm 

çeşitlerinden çok daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Hatta kabuğunun ilaç sanayisinde doğal renklendirici 

olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir. Şeker 

oranının düşük olması sebebiyle özellikle diyabet 

hastalarınca tercih edildiği de bilinmektedir. Siyah 

ve iri taneli olduğu için Karaerik adı verilen bu üzüm 

çeşidi; her ne kadar sofralık olarak değerlendirilse 

de bunun dışında yöre insanı üzümün şırasından 

geleneksel olarak pekmez, köme ve pestil 

üretmektedir. Yine, çok eskiden beri özellikle 

Karaerik üzümünün yarılarak kurutulduktan sonra 

içine ceviz konularak, basmaca veya saruç adı 

verilen geleneksel bir ürün elde edilmektedir.

‘Karaerik’
ERZINCAN BAĞLARININ INCISI 
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Erzincan ili, 2020 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 

verilerine göre 6.272 ton çekirdekli sofralık üzüm 

üretimine ve 9.453 dekar bağ alanına sahiptir. Bölgenin 

Bağ Filokserası (Viteus vitifolii) zararlısından 

ari olmasından dolayı kendi kökleri üzerinde 

yetiştirilen Karaerik üzüm çeşidi bağ alanlarının 

yaklaşık % 95’ini oluşturmaktadır. Karaerik üzüm 

çeşidi destek sistemi olarak uzun ve geniş toprak 

tümseklerin kullanıldığı, yöresel olarak “Baran” 

adı verilen sistemde yetiştirilmektedir. Baran 

sistemi ile yetiştiricilikte dekara verim 600-700 

kg iken, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü’nde yapılan Ar-Ge çalışmaları ile telli 

terbiye sistemleri ile yetiştiricilikte verim 1200-

1600 kg’lara ulaşılabilmektedir. Karaerik bazal 

gözleri verimli olduğu için kısa budamaya uygun 

bir çeşit olup, Eylül ayının ilk haftasından Ekim 

ayının son haftasına kadar süren uzun bir hasat 

periyoduna sahiptir. Öte yandan, Karaerik üzüm 

çeşidi hem iç piyasada hem de çevre illerde 

yoğun talep görmekte olup, diğer üzüm fiyatları 

ile karşılaştırıldığında en iyi fiyatla satılan ilk on 

üzüm çeşidinden biri olduğu söylenebilir. 

Mevcut çeşitte verim ve kalitenin artırılmasına 

yönelik hem farklı araştırmacılar hem de 

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 

uzmanları tarafından depolama, tane çatlaması, 

klon seçimi, tane sıklığı, antioksidan içeriği, 

yapraklık özelliği, soğuğa tolerans derecesi ve 

terbiye sistemleri gibi konularda pek çok çalışma 

yürütülmüştür. ''Karaerik Üzüm Çeşidinde 

Klon Seleksiyonu'' projesi sonucunda üstün 

performans gösteren sofralık amaçlı 6 klon 

seçilmiş, ''Karaerik Üzüm Çeşidinde Farklı Katı 

SO2 Generatörlerinin Muhafaza Süresi Ve Kalite 

Kayıpları Üzerine Etkilerinin Araştırılması'' 

projesi sonucunda kükürt jeneratörleri ile çeşidin 

105 güne kadar depolanabileceği belirlenmiş, 

''Karaerik Üzüm Çeşidi İçin Uygun Terbiye 

Şekli Ve Gövde Yüksekliğinin Belirlenmesi'' 

projesi sonucunda 3 farklı gövde yüksekliği ve 

2 farklı terbiye sistemi denenmiş 125 cm gövde 

yüksekliğine sahip Y sistemi tavsiye edilebilir 

nitelikte bulunmuştur. 

Karaerik Üzüm çeşidi; “Cimin 
üzümü” olarak Türk Patent 
Enstitüsü’nün “Tescilli Coğrafi 
İşaretler” listesine girmiş ilk 
çeşit özelliği taşımaktadır 



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
BAĞCILIĞA ETKİLERİ

Sanayi devriminden itibaren artan insan faaliyetleri ve 

şehirleşme, sera gazlarının birikimine ve doğal sera 

etkisine yol açarak atmosferin alt katmanlarındaki 

sıcaklığın yükselmesine neden olmaktadır. Örneğin 

1901-2012 dönemi için küresel ortalama yüzey 

sıcaklığı verileri incelendiğinde, 0.89°C’lik doğrusal bir 

artış tespit edilmiş olup bu artışın 0.6°C’lik kısmının 

1950’den sonra gerçekleştiği belirtilmiştir (Türkeş, 

2020). Dolayısıyla dünya nüfusunun hızlı artışı ve 

sanayileşmedeki gelişim ile birlikte küresel ısınmanın 

etkileri hissedilir derecede artmıştır. Buna bağlı 

olarak meydana gelen iklimsel değişimlerin, hassas ve 

sulamaya dayalı olan Akdeniz tarımını önemli ölçüde 

etkileyeceği öngörülmektedir (IPCC, 2014). 

Özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz 

Havzası’nın küresel iklim değişikliğinden daha fazla 

etkileneceği ve bu etkileşimin sıcaklık artışı (Şekil 1) ile 

birlikte yağış rejimindeki azalmalar (Şekil 2) şeklinde 

karşımıza çıkacağı ifade edilmektedir. Son dönemde 

iklim değişikliğinin oluşturduğu etkiler incelendiğinde 

Türkiye’nin risk grubu ülkeler arasında yer aldığı 

belirlenmiştir (Davarcıoğlu ve Lelik, 2018).

Tarımın önemli bir kolu olan bağcılığın iklimsel 

değişimlerden farklı şekillerde ve seviyelerde 

etkileneceği tahmin edilmektedir (Fraga et al., 2013; 

Schultz, 2016). Bu doğrultuda iklim değişikliğinin 

bağcılık üzerindeki etkileri şöyle sıralanabilir:

• Küresel ısınmaya bağlı olarak sıcaklık artışı ile bağ 

bölgelerinin değişeceği ve kutup bölgelerine doğru 

enlemsel kaymaların olacağı tahmin edilmektedir 

(Jones et al., 2012).

• Sıcaklık artışına bağlı olarak yakın gelecekte 

asmanın fenolojik dönemlerinde tarihsel değişimlerin 

olması beklenmektedir. Uyanma, çiçeklenme, tane 

tutumu, ben düşme ve hasat dönemlerinin ülkemizin 

de içinde bulunduğu coğrafyada daha erken dönemde 

gerçekleşeceği bildirilmiştir (Fraga et al., 2016).

• İklim değişikliği ile birlikte beklenen sıcaklık 

artışı ve su kaynaklarındaki azalış asmanın strese 

girmesine neden olacağı gibi vejetatif gelişmesini de 

kısıtlayacaktır (Buesa et al., 2017).

•  Asmaların optimum düzeyde fotosentez yapabilmeleri 

için gereksinim duyulan sıcaklık aralığı 20°-35°C’dir. 

Ancak küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte 

sıcaklıkların artması ve mevcut su potansiyelinin 

azalmasına bağlı olarak fotosentetik aktivitenin de 

azalması kaçınılmazdır (Hochberg et al., 2015).

Dr. Oğuzhan SOLTEKİN / Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

8



9

• İklim değişikliği ile ilgili gelecek senaryoları, özellikle 

Akdeniz Havzası’nda yaz kuraklığının giderek artacağını 

ve buna bağlı olarak verim kayıplarının oluşacağını 

işaret etmektedir (Fraga et al., 2016). Örneğin olası 

su stresi nedeniyle tane ve salkımların yeterince 

gelişememesi ve çeşide özgü iriliğe ulaşamaması 

verim kaybına neden olacaktır (Gambetta, 2016). 

• Öte yandan iklim kaynaklı değişimlerin bitki, 

zararlı ve hastalık etmeni üzerindeki etkileri farklılık 

gösterebilmektedir (Moschos et al., 2004). Ayrıca 

sıcaklık artışı ile birlikte bağ alanlarında salkım 

güvesine ve külleme hastalığına duyarlılığın artacağı 

belirtilmiştir (Caffarra et al., 2012). Bununla birlikte iklim 

değişikliği ile beraber biyoçeşitliliğin de etkileneceği 

ve buna bağlı olarak faydalı böcek popülasyonunun 

giderek azalacağı tahmin edilmektedir. 

Yapılan birçok çalışmada hava ve çevre faktörlerinin 

asmada vejetatif ve generatif gelişmeyi etkilediği 

bildirilmiştir. Özellikle ülkemizin içinde yer aldığı 

Akdeniz Havzası’nda iklimsel değişikliklerin daha 

hissedilir olması beklenmektedir. Projeksiyon 

çalışmalarına göre bu değişikliklerin genellikle sıcaklık 

artışı, yağış miktarlarındaki azalış ve yağış dağılımının 

değişmesi şeklinde meydana geleceği belirtilmiştir. 

Dolayısıyla bağ bölgeleri, asmanın fenolojisi, fizyolojisi, 

morfolojisi, vejetatif ve generatif gelişmesi, verim ve 

kalite dengesi, üzüm tane bileşimi gibi çok sayıda kriter 

değişik şekillerde etkilenecektir. Ayrıca ekstrem hava 

olaylarının ve yaşanma sıklığının da artacağı tahmin 

edilmektedir. Bununla birlikte küresel ısınma ile sıcaklık 

değerlerindeki artışın sadece üretim ve kaliteyi değil 

aynı zamanda biyoçeşitlilik ve gıda güvenliği konularını 

da etkileyecektir. Son yıllarda iklim değişikliğine uyum 

çalışmaları kapsamında yeni bağ alanlarının oluşması, 

yeni çeşitlerin geliştirilmesi, asma fizyolojisi ve 

fenolojisindeki değişimin takibi, üretim ve kaliteyi arttırıcı 

yenilikçi uygulamalar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Fakat bu çalışmaların halen yetersiz olduğu ortadadır. 

Bağcılık açısından bölgesel iklim değişikliğinin 

değerlendirilmesi ve bu kapsamda modelleme 

çalışmalarının arttırılması ile gerekli 

tedbirlerin alınması mevcut bağcılık 

faaliyetlerinin sürdürülebilirliği 

olumlu etkileyecektir.
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Kuru kayısı üretiminde % 76’lık payla dünyada lider 

olan ülkemizde, kuru kayısı ihracatından yılda 300 

milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlanmaktadır. 

Ancak, ülkemizde kuru kayısı üretimi halen kontrolsüz 

koşullarda geleneksel yöntemler kullanılarak 

kükürtlenmesi nedeni ile ihracat sonrası alarm 

sistemi (RASSF) ile geri dönen ürünler olmaktadır.  

Kükürtlenmiş kuru kayısı ihracatının % 83’ünün 

yapıldığı AB ülkelerinde ve Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinde kükürt içeriği için 2000 mg/kg üst 

sınır olarak kabul edilmektedir. Üretimin büyük 

çoğunluğunun yapıldığı Malatya ilinde geleneksel 

yöntemlerle üretilen kuru kayısı üretim sürecinin 

uzun olması,  çok fazla işçilik gerektirmesi, istenilen 

kükürt seviyesinde kükürtleme yapılamaması ve buna 

bağlı olarak ihracatta limit aşımı nedeni ile ürünlerin 

geri gönderilmesi veya imha edilmesi, açık havada 

yapılan üretim nedeni ile hijyenik olmayan koşullarda 

çalışılması ve bu uygun olmayan koşullarda üretim 

nedeni ile ürünlerin yüksek mikrobiyal yük taşıması 

önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.  Kayısı 

işletmeleri kayısıları tüketime sunmadan önce seçme, 

ayıklama ve yıkama, sonra tekrar kurutma gibi ilave 

işlemlerle bu problemleri azaltma yoluna gitmektedir. 

Bu durum, verimlilikte, enerji kullanımında ve iş 

gücünde önemli düzeyde kayba, besin öğelerinde ve 

kalitede de düşüşlere neden olmaktadır.      

Yukarıda belirtilen problemleri çözmek adına TÜBİTAK 

Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini 

Destekleme Programı kapsamında, Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın müşteri, TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi Gıda Enstitüsü, Kayısı Araştırma Enstitüsü, 

İnönü Üniversitesi ve Gökser Makine işbirliğinde 

“Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme, 

Kurutma ve Depolama Sistemlerinin Geliştirilmesi” 

başlıklı proje 2014 yılında başlamış ve 2017 yılında 

tamamlanmıştır. 

Projede geliştirilen kükürtleme sistemi ile homojen ve 

istenilen düzeyde kükürt içeriğine sahip kuru kayısıların 

MODERN KAYISI KÜKÜRTLEME VE 
KURUTMA SİSTEMİNE GEÇİYORUZ

"Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için, Kurutma ve Depolama 
Sistemlerinin Geliştirilmesi" Projesi



üretilmesi mümkün olup bu kükürtleme sistemi ile 

kükürt içeriğinden dolayı geri dönüşler engellenebilir.  

Dünya kayısı pazarının toplam değerinin 6 milyar 

ABD Doları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

kayısıdan elde ettiğimiz yaklaşık 300 milyon $ gelirin 

en az 5 kat daha fazla olması gerekmektedir. 

Proje ile kuru kayısı üretiminin standardize edilip, 

yüksek kaliteli ve sağlıklı kuru kayısı üretimi pilot 

ölçekte gerçekleşmiştir. Bu kapsamda kullanımı kolay 

ve çevre dostu Otomatik Kükürtleme Ünitesi (OKÜ) 

ve Güneş Enerjisi Destekli Hibrid Kurutma Sistemi 

geliştirilmiştir. Projede, geliştirilen sistemlerle 

standart kalitede, homojen kükürt ve nem içeriğinde 

kuru kayısı üretilebilmektedir.

Projede geliştirilen kullanımı kolay, güneş enerjisi 

destekli ve çevre dostu kükürtleme ve kurutma 

sistemlerinin kullanımı ve belirlenen ambalajlama ve 

depolama koşullarının uygulanması ile;  

• Sağlıklı üretim koşullarında daha güvenilir, sağlıklı,  

yüksek kaliteli ve besleyici ürün 

• Homojen nem ve kükürt düzeyi 

• İstenilen düzeyde kükürt ve nem içeriği 

• Kısa sürede kükürtleme ve kurutma 

yapılabilmektedir.

• Kükürtleme işlemi sonrasında sistemden atmosfere 

kükürt gazı salımı olmamakta, 

Böylece; 

• İlave işlemlere gerek duyulmamakta, 

• Güneş enerjisi desteği sayesinde daha az işletme 

maliyeti ile kurutma yapılmakta,

• İhracatta kükürt limit aşımından kaynaklı geri 

dönüşler azaltılmakta 

• Kuru kayısının dünya pazarındaki rekabet gücü 

arttırılırken,

• Çevre dostu bir sistem geliştirilmiştir.

Proje sonuçlarının uygulamaya aktarılması 

aşamasında; Standart Kalitede Kuru Kayısı Üretme 

Teknikleri Eğitimleri üretici, teknik personel ve 

girişimcilere periyodik olarak yapılmaktadır. Projede 

geliştirilen sistemlerin en önemli dezavantajı ilk 

yatırım maliyetidir. Sistemlerin yatırım maliyeti 

hedef kapasiteye göre artmakta olup ortalama kayısı 

işletmeleri için ciddi boyuttadır. Bu olumsuzluğu 

ortadan kaldırmak amacıyla üretilecek olan 

Kükürtleme ve Güneş Enerjisi Destekli Hibrid Kurutma 

Sistemleri Bakanlığımızın desteği ile kayısı üretiminin 

yoğun olduğu Malatya ili Akçadağ, Battalgazi ve 

Yeşilyurt ilçeleri ile Elazığ Baskil ilçesine kurulmuştur. 

2021 yılında Doğanşehir, Darende ilçelerine de 

Bakanlığımızın desteği ile kurulacaktır. 

Geliştirilen kurutma sisteminde aynı zamanda diğer 

sebze ve meyvelerde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

11
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Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün kurucu 

müdürü, Ziraat Yüksek Mühendisi Reşat İDİL 1894 yılında 

İzmir’de dünyaya gelmiş olup babası Tevfik Bey annesi 

Kamile hanımdır. Reşat İDİL, babasının Haydarpaşa-Hicaz 

demiryolunun inşasını yapan şirkette muhasebe müdürlüğü 

yaptığı yıllarda Hayfa’ da bir İngiliz okulunda eğitim hayatına 

başlamıştır. Ortaokul ve liseyi İzmir’de tamamladıktan sonra 

İstanbul’da Halkalı Ziraat Yüksek Okuluna kaydolmuş ve 1919 

yılında buradan mezun olmuştur. Eşi Nuriye İdil, TBMM'nin 

11 kurucu milletvekilinden olan savcı Sıtkı Gür'ün kızı olup, 

1922 yılında küçük bir çocukken Atatürk'ün kucağında çekilen 

Reşat İDİL (1894-1980)
fotoğrafıyla hafızalarda yer edinmiştir. Evliliklerinden 

Doğan ve Filiz isimlerinde iki çocukları olmuştur.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Memur Sicil Defteri kayıtlarına göre Reşat İDİL, 01 Mart 

1915 (331 Kanunisani) de Manisa Mekteb-i İdadi’ sinde 

Tabiiye Hikemiye Kimyeviye Malumat Sınaiye ve Makine 

Muallim vekili olarak memuriyete başlamıştır. Manisa 

Sultanisinde riaziye ve terbiyeyi bedeniye (matematik ve 

beden eğitimi), Manisa imam hatip mektebinde ulum-u 

tabiiye (fen bilimleri) muallimlikleri yapmıştır. 15 Ocak 

1923 tarihinde Manisa merkez fidanlık memurluğu 

görevine atanmıştır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün emirleriyle 

ziraat eğitimi almış beş başarılı öğrenciden biri olarak 

yurtdışında eğitim görmek için Amerika Birleşik 

Devletlerinin Kaliforniya Eyaletine gönderilerek 3 yıl 

süreyle bağcılık eğitimi almıştır. 18.10.1930 tarihinde 

“Amerika Asma Fidanlığı Mütehassısı” görevine 

getirilerek Manisa Horozköy’de Türkiye’nin ilk ve en 

büyük Bağcılık Araştırma Enstitüsünü kurulması 

yönünde faaliyetlerine başlamıştır. Tahsis edilen 

3.000 dönüm arazideki bataklığı kurutarak sıtmanın 
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(malaria) önüne geçmiş, asma fidancılığının ve bağcılığın 

gelişmesi için çalışmalar yürütmüştür. Yurtiçinden ve 

yurtdışından temin edilen anaçlar ve yüzlerce üzüm 

çeşidinden oluşan koleksiyon ve fidan üretimi için 

damızlık bağlarını tesis ettirmiştir. Bağcılığın yanı sıra 

şeftali, çilek gibi farklı türlerin fidan üretimlerini de 

gerçekleştirmiş olup ayrıca bahçe ve peyzaj konularına 

da eğilmiştir. Bu sayede bölgede bağcılık ve meyvecilik 

başta olmak üzere tarımın gelişmesi yönünde büyük 

katkılar sağlamıştır.

Mesleğe 39 yıl hizmet veren Ziraat Yüksek Mühendisi 

Reşat İDİL, Manisa, Amasya ve Konya Ziraat Müdürlüğü 

görevlerini yürütmüştür. 1948 yılının sonunda İzmir’e 

yerleşmiş ve Bornova Bağcılık İstasyonu’nda araştırma 

çalışmalarını sürdürmüştür. Bornova’daki bu istasyon 

daha sonra 1955 yılında kurulacak olan Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi’nin de temelini oluşturmuştur. Buradaki 

hizmetinden sonra emeklilik hayatına geçen Reşat İDİL 

12 Haziran 1980 tarihinde İzmir’de 86 yaşında vefat 

etmiştir. Reşat İDİL’ in hayatının önemli bölümleri TRT 

arşivleri “Cumhuriyete Kanat Gerenler” belgeselinde 

(https://www.youtube.com/watch?v=vuNPpgDQmxU) 

yer almaktadır.
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Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından 

yürütülmeye devam eden “Topraksız Tarımda 

Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Üretim 

Modellerinin Etkileri” projesi kapsamında 

ülkemizde ilk defa topraksız tarım koşullarında 

sera içerisinde bir yılda iki kez üzüm hasadı yapma 

olanakları araştırılmaktadır. 

Topraksız sofralık üzüm yetiştiriciliği ile; tarıma 

elverişli olmayan arazilerde ve toprak kaynaklı 

patojenlerden dolayı bağcılığa uygun olmayan 

alanlarda üretime imkân vermesi, tam kontrollü 

yetiştiricilik ile sürdürülebilirliğin sağlanması, 

topraksız tarımda steril ortamlar kullanıldığı için 

anaç kullanımına gerek olmaması ile aşılama 

gereksinimi ortadan kaldırması ve böylelikle aşılı 

asma fidanı üretiminde sorun olan anaç çeşit 

uyumsuzluğu giderilmektedir. Ayrıca bir yıl içinde 

birden fazla üretim döngüsüne olanak sağlaması, 

pazarda ürünün olmadığı erken ve geç dönemde 

piyasaya ürün çıkararak üretim periyodunun 

genişlemesi, piyasa taleplerine göre hızlı çeşit 

değişimini sağlaması, işgücü gereksinimi ve 

pestisit uygulamalarının azalmasıyla birlikte 

yüksek kaliteli üzüm üretimine imkân sağlaması 

ile birim alana düşen verim miktarının artışı elde 

edilen başlıca avantajları arasında yer almaktadır. 

Topraksız tarım, sofralık üzüm üretiminin ve mevcut 

bağ üretim sisteminin çeşitli sorunlarının üstesinden 

gelmek için iyi bir teknik olabilir. Ancak farklı 

çeşitlerin tekniğe uyarlanabilirliği, besin çözeltisi 

bileşimi ve yetiştirme döngülerinin gelenekselden 

farklı bir dönemde gerçekleştirilmesi araştırılması 

gereken konular arasında yer almaktadır. 

Sofralık Üzümde Bir Yılda İki 
Hasat Mümkün (mü ?) 
“Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzde ülkemizde ilk defa 
topraksız tarım koşullarında sera içerisinde bir yılda iki kez üzüm hasadı 
yapma olanakları araştırılıyor.”
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Ülkemiz ve özellikle de Ege Bölgemiz için oldukça 

önemli bir ürün olan üzümün sağlıklı ve kaliteli bir 

şekilde üretilmesinde topraksız tarım yöntemleri 

kullanılarak sofralık üzüm yetiştiriciliğinde farklı 

üretim modellerinin etkilerini ortaya koymak 

amaçlanmaktadır.

Topraksız sofralık üzüm yetiştiriciliğinde 

geleneksel tek ürün yetiştiriciliğinin yanı sıra, 

erken yapılan ilk hasattan sonra budama ile 

asmaların tekrar uyandırılıp gelişmesi sağlanarak 

aynı yıl içinde ikinci bir ürünün elde edilme 

olanakları araştırılmaktadır. Ayrıca erkenci üç 

çeşidin farklı yetiştiricilik modellerinde gelişim 

performansları izlenerek verim ve kalite üzerine 

etkileri değerlendirilmektedir.  

Araştırma, proje için kurulumu gerçekleştirilen 

tam otomasyonlu araştırma serasında 

yürütülmektedir. Bitkisel materyal olarak 

Türkiye’de erkencilik amaçlı üzüm yetiştiriciliğinde 

kullanılan çeşitlerden Trakya İlkeren, dünyada 

topraksız tarım çalışmalarında en çok kullanılan 

çeşit olan Victoria ile Manisa Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 

tescil ettirilen erkenci çeşit olan Spil Karası üzüm 

çeşitleri ile substrat olarak perlit (%70) + Hindistan 

cevizi torfu (%30) karışımı harç kullanılmaktadır.  

Proje topraksız tarımda substrat kültürü 

şekillerinden biri olan “saksı kültürü ”nde açık 

sistemde gerçekleştirilmektedir. Asmaların 

besin ihtiyaçları topraksız tarım çalışmalarında 

tercih edilen standart Hoagland çözeltisi ile 

karşılanmaktadır. Araştırmanın ikinci yılından 

itibaren asmalarda iki farklı yetiştiricilik modeli 

uygulanmaktadır:

1) Tek ürün yetiştiriciliği: I. Döngü (Ocak-Haziran)

2) Çift ürün yetiştiriciliği: I. Döngü (Ocak-Haziran) 

+ II. Döngü (Haziran-Aralık)



Geleneksel tek ürün yetiştiriciliğinde Mayıs-

Haziran ayında tek hasat gerçekleştirilerek, 

çift ürün yetiştiriciliğinde Mayıs-Haziran ayında 

yapılan ilk hasattan sonra budama ile asmaların 

tekrar uyandırılıp gelişmesi sağlanarak, aynı yıl 

içinde aynı asmalardan Kasım-Aralık ayında ikinci 

bir hasat daha gerçekleştirilmektedir.

Bu sayede, tek ürün ve çift ürün yetiştiriciliği yapılan 

asmaların yıllar içindeki gelişimleri izlenirken, tek 

ürün yetiştiriciliği ile erken dönemde ve kaliteli, 

çift ürün yetiştiriciliği ile de daha geniş periyotta 

farklı dönemlerde (Mayıs-Haziran ve Ekim-Kasım)   

ürün elde edilmesi sağlanarak, üretim periyodunun 

tüm yıla yayılması ve birim alandan alınan verimin 

artırılmasıyla, daha fazla gelir elde edilmesi 

hedeflenmektedir. 

Bu proje ile elde edilmek istenen başlıca çıktılar ve 

kullanım alanları:

• Topraksız tarımda sofralık üzüm yetiştiriciliğinin 

performansının belirlenerek, elde edilen veriler ve 

sonuçların pratiğe aktarılması,

• Topraksız tarımda tek ürün yetiştiriciliği ile pazara 

erkenci ve kaliteli üzümlerin sunulması,

• Aynı yıl içinde iki ürün elde edilerek, tüketiciye 

farklı dönemlerde ürün sunulmasının sağlanması,

• Daha geniş bir üretim planlaması ile 

birim alandan daha fazla gelir elde 

edilmesi,

• Her iki yetiştiricilik modeli ile de 

birim alandan elde edilen verim 

miktarını artırarak, üretimde 

karlılığın sağlanması,

• Sofralık üzüm yetiştiriciliğinde pazar kalite 

standartlarına uygun, kaliteli üzüm üretimine 

imkân sağlanması,

• Sürdürülebilir tarım teknikleri ile kaynakların 

etkin kullanımı

Ayrıca bu proje ülkemizde topraksız tarımda 

sofralık üzümde çift ürün yetiştiriciliği konusunda 

yapılacak ilk çalışma olup, literatüre önemli katkı 

sağlayacak olmasının yanında ortaya çıkacak 

sonuçların bundan sonra yapılacak çalışmalara 

yön vereceği düşünülmektedir.
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1. ASMA FİZYOLOJİSİNE YÖNELİK BAZI 
BAĞCILIK ARAŞTIRMA PROJELERİ
Projenin Adı: Ege Bölgesi Bağcılığında Verim 

ve Kalitenin Geliştirilmesine Yönelik Fizyolojik 

çalışmalar

Alt Proje Adı: Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Su 

Stresinin Omca Gelişimi, Verimi Ve Üzüm Kalitesi 

Üzerine Etkileri

Yürütücü Kuruluş: Bağcılık Araştırma Enstitüsü/

MANİSA 

Proje Çıktıları: Bu araştırma Manisa koşullarında 

toprak altı damla sulama tekniğiyle sulanan 

sofralık üzüm çeşitlerinde su stresinin omca 

gelişimi, fizyolojik faaliyetleri, verimi ve üzüm 

kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. Asmanın fizyolojisi, vejetatif 

gelişimi, tane kompozisyonu ve renklenmesi 

dikkate alındığında optimum verim ve kalite için 

%35 düzeyinde su kısıtının yeterli olduğu tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte toprak altı damla 

sulama sisteminin bağ alanlarında yabancı ot 

ile mücadeleyi kolaylaştırdığı ve su tasarrufu 

sağladığı gözlenmiştir.

Projenin Adı: Ege Bölgesi Bağcılığında Verim 

ve Kalitenin Geliştirilmesine Yönelik Fizyolojik 

Çalışmalar

Alt Proje Adı: Ürün Yükü ve Yaprak Almanın 

Fizyolojik-Anatomik Etkilerinin, Salkım Ucu 

Kuruması İle İlişkilerinin İncelenmesi

Yürütücü Kuruluş: Bağcılık Araştırma Enstitüsü/

MANİSA 

Proje Çıktıları : Asmalarda fizyolojik bir sorun 

olarak değerlendirilen salkım uç kurumasının, 

yetiştiricilikte ana sorunlardan biri olma haline 

gelmesinden dolayı geçmişten günümüze konuyla 

ilgili şikâyetlerin sayısı artış göstermiştir.  Konu 

hakkında ülkemizde yapılan çalışmaların yetersiz 

olduğu, uç kurumasının nedeni ve mekanizması 

hakkında fizyolojik ve anatomik çalışmaların 

yapılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle yapılan 

çalışmada, Ege Bölgesi’nde çekirdeksiz üzüm 

yetiştiriciliğinde yanlış uygulamalar olarak bilinen 

asma üzerinde aşırı yük bırakılması ve hatalı yaprak 

alma uygulamalarının asma gelişimi, üzüm kalitesi 

ve uç kuruması oluşumuna etkisi belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bölgede sorun olan salkım ucu 

kurumasına neden olan pörsüyen taneler, aşırı yük 

uygulamalarından elde edilmiş ve sağlıklı taneler 

ile birçok yönden karşılaştırılması yapılmıştır. 

Proje çıktıları ile doğru budama ve yaprak alma 

uygulamaları konusunda üretici bilgilendirilmiştir.

BAĞCILIK 
PROJELERİMİZDEN...
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2. YETİŞTİRME TEKNİĞİNE YÖNELİK 
BAZI BAĞCILIK ARAŞTIRMA PROJELERİ
Projenin Adı: Bağcılıkta Çoğaltma Tekniklerinin 

Geliştirilmesi

Alt Proje Adı: Asmaların Çoğaltılmasında 

Hidroponik Kültürden Yararlanılması

Yürütücü Kuruluş: Bağcılık Araştırma Enstitüsü/

TEKİRDAĞ

Proje Çıktıları: Bu çalışmada; topraksız tarım 

koşullarında kitlesel ve hızlı çoğaltım için 

üretim modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Hidroponik sistem tesisi ve sisteme ait özgün 

yazılımı oluşturulmuştur.  Asma materyallerinin 

hızlı çoğaltılmasına imkân sağlanmıştır. Bu proje 

sonunda oluşturulan sistem daha sonraki bitki 

besleme, aşılı asma fidanı üretimi, farklı yetiştirme 

ortamlarının denenmesi gibi çalışmalara alt yapı 

oluşturacaktır. Asma materyallerinin hızlı ve 

sağlıklı çoğaltımı sağlanmıştır.

 

Projenin Adı: Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde 

Kalitenin Arttırılması Üzerine Salkım Ucu Kesme, 

GA3 ve Bazı Kimyasal Madde Uygulamalarının 

Etkileri

Yürütücü Kuruluş: Bağcılık Araştırma Enstitüsü/

TEKİRDAĞ

Proje Çıktıları: Bu projede Tekirdağ Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme 

ıslahı sonucu geliştirilen, 1991 ve 2011 yılında 

tescil edilmiş 3 adet sofralık üzüm çeşidinin 

(Tekirdağ Çekirdeksizi, Tekirdağ Misketi ve Güz 

Gülü) kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. 

Güz Gülü çeşidinde kaliteyi arttırmaya yönelik 

yapılan uygulamalar neticesinde renklenmeye 

katkısı nedeniyle potasyum humat uygulaması 

önerilmektedir. Tekirdağ Misketi çeşidinde iri tane 

sağladığı için GA3 uygulaması önerilmektedir. 

Tekirdağ Çekirdeksizi çeşidinde ise Potasyum 

Humat + Aktivatör/Kalsiyum + Potasyum 

Humat + Aktivatör kombinasyonları uygulaması 

önerilmektedir. 

Projenin Adı: Karaerik Üzüm Çeşidi İçin Uygun 

Terbiye Şekli Ve Gövde Yüksekliğinin Belirlenmesi 

(II.aşama)

Yürütücü Kuruluş: Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü/ERZİNCAN 

Proje Çıktıları: Erzincan ilinde bağcılık yöresel 

yetiştirme tekniği olan baran sistemi ile 

yapılmaktadır. Üründe gerek nitelik gerekse nicelik 

bakımından önemli problemlere neden olan bu 

sistemden dolayı modern yetiştirme tekniklerinin 

il bağcılığına kazandırılması zorunluluk haline 

gelmiştir.  Bu kapsamda, geleneksel sistem ile 

modern terbiye sistemi karşılaştırılarak ekonomik 

analiz yapılmış,  modern sistemlerden 125 cm 

gövde yüksekliğine sahip Y terbiye sistemi hem 
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çalışma kolaylığı hem de ekonomik açıdan ön 

plana çıkmıştır.  

Proje Adı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bağcılığının 

Geliştirilmesi

Alt Proje Adı: Gaziantep İlinde Bazı Sofralık 

Üzüm Çeşitlerinin Çardak Terbiye Sisteminde 

Performanslarının Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma 

Enstitüsü/GAZİANTEP

Proje Çıktıları: Bu çalışmada çardak terbiye 

sisteminin bazı sofralık üzüm çeşitlerinde verim 

ve kalite özellikleri incelenmiştir. Çardak terbiye 

sisteminde verim ve kalite açısından öne çıkan 

çeşitler Barış, Horoz Karası, Helvani, İtalia, Ata 

sarısı, Hönüsü çeşitleridir. Bu çalışmada ürünlerin 

toprakla teması engellendiğinden %20-30’lara 

varan ürün kaybı azalması engellenmiştir. Çalışma 

içerisinde don olaylarının olduğu bölgelerde 

omcaların ve sürgünlerin zarar görmesi 

engellenebilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

için en önemli ekolojik zararlardan olan güneş 

yanıklığı ortadan kalkmıştır.

Projenin Adı: Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tokat 

Ekolojisindeki Adaptasyonlarının Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş: Orta Karadeniz Geçit Kuşağı 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü /TOKAT

Proje Çıktıları: Bu araştırma ile iç ve dış piyasa 

tarafından arzu edilen; yöreye uygun olabilecek 

erkenci, orta mevsim ve geççi; renkli, beyaz, 

çekirdekli ve çekirdeksiz 18 sofralık üzüm çeşidinin 

Tokat Merkez ekolojik koşullarına adaptasyon 

yeteneklerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu 

çalışmada en önemli özelliklerden biri olan 

pazarlanabilir verim açısından Bilecik İrikarası, 

Prima, İtalia, Horoz Karası, Victoria, Trakya 

İlkeren, Royal ve Alphonse Lavallèe çeşitleri ön 

plana çıkmıştır. Salkım ve tane iriliği açısından Red 

Globe, Horoz Karası, Victoria, M. Palieri ve İtalia 

çeşitleri ilk sırada yer almıştır. Çalışmada Tokat 

ili için Prima ve Trakya İlkeren çeşitleri erkenci, 

Cardinal, Victoria, Lival çeşitleri orta mevsim, 

Bilecik İrikarası, Horoz Karası ve İtalia çeşitleri 

orta geç, M. Palieri, Tekirdağ Çekirdeksizi, Royal, 

Alphonse Lavallèe, Mevlana ve Karaerik çeşitleri 

geçci çeşitler olarak belirlenmiştir. 

3. ASMA ISLAHINA YÖNELİK BAZI 
BAĞCILIK ARAŞTIRMA PROJELERİ
Projenin Adı : Bazi Üzüm Çeşit Ve Çeşit 

Adaylarindan Melezleme Islahi Yoluyla Sofralik Ve 

Kurutmalik Yeni Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi  

(II.Dilim)

Yürütücü Kuruluş: Bağcılık Araştırma Enstitüsü/

MANİSA

Proje Çıktıları: Kaliteli ve pazar isteklerine uygun, 

sofralık üzüm piyasasında çoğunlukla ürün 

arzının sınırlı olduğu erken veya geç dönemlerde 

olgunlaşan yeni sofralık üzüm çeşitlerinin elde 

edilmesi ve erken olgunlaşan kurutmaya uygun 

üzüm çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Melezleme ıslahı çalışmaları sonucunda; 2016 

yılında beş (Spil Karası, Ece, Manisa Pembesi, Lidya 
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ve Mesir), 2017 yılında iki (Beyra ve Efem) sofralık 

üzüm çeşidi tescil edilmiştir. Yeni üzüm çeşitlerinin 

tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler 

devam etmektedir. Tescil aşamasında 2 adet çeşit 

adayı bulunmaktadır. Bu çeşit adaylarından bir 

tanesi, mavi- siyah tane renginde, erkenci özelliğe 

sahip, çekirdeksizdir.

Projenin Adı: Melezleme Islahı Yoluyla Erkenci ve  

Geççi Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi (II.Dilim)

Yürütücü Kuruluş: Bağcılık Araştırma Enstitüsü/

TEKİRDAĞ

Proje Çıktıları: Proje ile üreticilerin daha yüksek 

gelir sağlayacakları, sofralık üzüm piyasasında 

ürün arzının az olduğu erken ve geç dönemlerde 

olgunlaşan, tüketiciler için alternatif olabilecek, 

yüksek kaliteli, öncelikle çekirdeksiz yeni sofralık 

üzüm çeşitlerinin elde edilmesi ve bunların 

yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Proje bünyesinde 

yürütülen melezleme ıslahı çalışmaları sonucunda, 

7 sofralık üzüm çeşidi (Gönülçelen, Emirali, Gürnil, 

Cengizbey, Süleymanpaşa Beyazı, Özer Beyazı 

ve Kebeli) tescil edilmiştir. Tescil edilen çeşitler 

proje hedeflerine uygun olarak geç olgunlaşma 

karakteri göstermektedirler.  

4. KİVİ ISLAHINA YÖNELİK 
BAĞCILIK ARAŞTIRMA PROJESİ
Projenin Adı: Kivi Islahı-II

Yürütücü Kuruluş: Atatürk Bahçe Kültürleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü /YALOVA

Proje Çıktıları: Bu projede; yeni yerli kivi 

çeşitlerimizin ıslah edilmesiyle; erkenci, 

sarı ve/veya kırmızı çekirdek evine sahip kivi 

çeşitlerinin ülkemize kazandırılması, farklı 

ekolojik alanlara uygunluğu bakımından 

kivi üretim alanlarının genişlemesi, erken 

hasat sorununun çözülmesi, tüketiciye farklı 

tat ve aromaya sahip lezzetler sunulması, 

kivi meyvesi ve fidanı ithalatının azaltılarak 

ülkemizin kivi ihracatı yapabilecek 

potansiyele ulaşması amaçlanmıştır. Proje 

kapsamında; 2018 yılında İlkaltın ve 2019 

yılında tozlayıcısı Kemalbey isimleriyle ilk 

yerli kivi çeşitleri tescil edilmiştir. Ayrıca, 

çeşit adaylarından HO-8 ve J-284 için tescil 

işlemlerine başlanmıştır.



Yayın hayatına 2002 yılında başlayan, Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 6 

ayda bir yayınlanan “ALATARIM DERGİSİ”, 2004 yılında 

hakemli dergi olarak yayınlanmaya devam etmiştir. 

TÜBİTAK-ULAKBİM Ulusal Veri Tabanında dizinlenmesi 

için 2008 yılında başvuruda bulunulmuş ve 2010 

yılında TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin’de dizinlenmeye 

başlamıştır. Daha sonra CAB INTERNATIONAL’da 

dizinlenmek için 2017 yılında başvuruda bulunulmuş 

ve 2018 yılında CAB INTERNATIONAL tarafından da 

dizinlenmeye başlamıştır. Alatarım dergisi 2020 yılına 

kadar basılı olarak yayın hayatına devam ederken, 2021 

yılından itibaren elektronik ortamda yayın hayatına 

devam etmektedir.

Alatarım dergisinde, tarım bilimleri (bitki - üretimi, 

fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, biyoteknoloji, tarla 

bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma vb.; toprak - 

toprak ekolojisi, fiziği, kimyası vb; gıda - gıda bilimi, 

teknolojisi, muhafazası, güvenliği vb ile sürdürülebilir 

tarım sistemleri) alanlarında Haziran ve Aralık ayarında 

olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. 

Dergide Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal 

araştırmalar, derlemeler,  kısa raporlar  ve olgu 

sunumları yayınlanmaktadır.

Dergi ulusal hakemli dergiler statüsünde olup ücretsiz 

ve internet üzerinden açık erişimlidir. Alatarım 

dergisinin yayın ilkeleri, yazım kuralları ve tüm 

sayılarına https://arastirma.tarimorman.gov.tr/

alata/Menu/34/Alatarim adresinden ulaşılabilir.
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TA R I M S A L  A R A Ş T I R M A L A R  V E  P O L İ T İ K A L A R  G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. Eskişehir Yolu 10. Km 06800  Çankaya/ANKARA

0312 307 60 00         0312 307 61 90        tagem@tarimorman.gov.tr

@TagemAnkaraGM @TAGEM_ANKARA @TAGEM_ANKARA TAGEM

HAVZALARDA TARIMSAL SU BÜTÇESİNE
 REHBERLİK EDİYORUZ  

TAGEM, DSİ,MGM, 
Türkiye Şeker Enstitüsü 
ve  4 Üniversite iş birliği 

ile hazırlanmıştır.

30 yıllık veri

86 bitki

18 Araştırma 
Enstitüsü

256 Meteoroloji 
İstasyonu 

Su Tahsis ve Nehir havza Yönetim planlarında Seyhan, Akarçay, Konya, Gediz, 
Küçük Menderes, Burdur  havzalarda kullanıldı.

60 Araştırmacı


