
BÝLÝMSEL MAKALELER

1



2



YETÝÞTÝRME TEKNÝÐÝ

3



4



The International Soil Science Congress on “Soil Science in International Year of Soils 2015, 19-23 Ekim 

2015 Sochi-RUSSIA – Oral Pres.  

 

THE EFFECTS OF ORGANIC PREPARATIONS ON MINERAL SUBSTANCE OF 

RAISINS IN ORGANIC GRAPE GROWING 

 

Fadime ATEŞ1     Akay ÜNAL 1 Çiğdem TAKMA2 Selçuk KARABAT1 

           
1 Viticulture Research Station., Manisa, Turkey  

2 Ege University, Faculty of Agricuture,  Department of Animal Science, İzmir, Turkey 

 

Abstract 

 

311.595 hectares of organic grapes are grown, which constitutes 4.6 percent of the 

world’s grape growing area in 2013. Turkey is a major producer country of grapes growing in 

the world.  Viticulture is one of the major branches of agriculture with respect to production 

area and its large share of income in Turkish national economy. Since 1985, Turkey producing 

and exporting organic raisins, is a world leader in the production of raisins. 8418 hectares grape 

are grown organically which constitutes 1.8 % of the total grape production area of Turkey in 

2013. 

The research was established in 15 years old Sultana vineyard under irrigable soil 

conditions in Alaşehir-Yeşilyurt Viticulture Research Station during organic production phase 

from 2006 to 2007. The objective of this study was to determine the influence of an applied 

organic preparations on mineral substance analyses of the raisins. 

It was carried out according to randomized block design trials with three replicates 

consisting of 12 vines per parcel. Mineral substance analyses of the raisins obtained from the 

applications were performed using the ICP-AES technique. 

It was found that there was an increase in average phosphorus (P), potassium (K), 

magnesium (Mg), calcium (Ca), sodium (Na), iron (Fe) and manganese (Mn) and a decrease in 

average zinc (Zn) contents applied organic preparations as compared to not applied organic 

preparations and a difference of 5% was determined between applications.  There was no 

statistical significance in copper (Cu) contents between the applications. 
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Soil chemical and microbial parameters are commonly used as soil quality indicators to 

evaluate sustainable land management in agroecosystems. The objective of this research was to 

evaluate the impact of organic and conventional management strategies on biological, chemical 

and yield parameters in vineyards (Vitis vinifera cv. Sultani seedless). Organic plots received a 

mixture of barley, vetch and broad bean (25 þ 35 þ 75 kg seed ha21) as green manure, and 

farmyard manure (15 t ha21) every year. Inorganic fertilizers (NPK) and pesticideswere used 

in the conventionalmanaged vineyards.Conventional and mulch tillage methods were used in 

conventional and organic plots, respectively. Microbiological and chemical soil properties were 

determined in the soil samples which were taken four times in 2004, 2005, 2006 and 2007. In 

addition, the yield and somequality 

Parameters of vineyards were also determined. Soil microbial biomass, and 

dehydrogenase, b-glucosidase and alkaline phosphatase activity were significantly higher in 

organic management than in conventional management. Higher Cmic/Corg and lower qCO2 

values were found with the organic management. The response of the chemical indicators 

(Corg, Nt and available nutrient content) of the soils to different management systems appeared 

after a longer time than with the biological indicators. In the transition zone between continental 

and Mediterranean climates of West Turkey, soil quality of organically managed vineyards 

improved after 2 years of the transition period prescribed for organic certification.However, 

soil qualityimprovements in organic plots did not result in higher yield. 

Keywords: Available plant nutrient, enzyme activity, microbial biomass, organic farming 

Introduction 

Sustainable land management reduces the ecological footprint of agricultural production 

and limits the loss of biological diversity. One of the challenges in land management is to 

conserve soil quality and concomitant ecosystem services while optimizing agricultural yields 

(Kibblewhite et al. 2008). Soil quality is defined as the potential of a soil to function within 

ecosystem boundaries to maintain biological productivity, sustain environmental quality and 

promote plant health (Doran & Parkin 1994). Both chemical and microbiological parameters 

could be used as soil quality indicators (Benintende et al. 2008). In general, most soil chemical 

parameters respond slowly to changes in land use, and long years are required to obtain a 

significant difference between treatments (Lagomarsino et al. 2009). The biologically active 

components of soil, including organic matter, soil microbial biomass and energy sources such 

as organic C and N, are sensitive indicators of changes in soil management (Kennedy & Smith 
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1995). Soil microorganisms play a majör role in organic matter decomposition and plant 

nutrient cycling. Marinari et al. (2006) measured chemical and microbiological parameters as 

indicators of soil quality after 7 years of organic certified and conventional management 

systems and determined large differences between the microbiological parameters of two soils. 

Bell and Raczkowski (2008) found that soil biological, chemical and physical quality indicators 

were able to reveal rapid changes in soil conditions that occur because of soil management. Qin 

et al. (2010) suggested that GMea (the geometric mean of the assayed 

enzymes),MBC(microbial biomass C), MBN (microbial biomass N) and b-glucosidase were 

the most effective indicators for monitoring soil quality in a silt loam Haplic Cambisol. There 

are limited studies comparing the effect of management on soil properties as indicators of soil 

quality in viticulture. Some authors suggest that organic farming under different crop 

management results in higher soil quality than conventional farming due to enhanced soil 

biodiversity (Oehl et al. 2004), improved soil structure formation (Pulleman et al. 2003), 

increased soil organic C, microbial biomass and enzyme activity (Tu et al. 2006; Okur et al. 

2009). Organic vineyard management systems are characterized by avoiding synthetic 

pesticides and the use of organic fertilizers, green manure and, often, reduced, shallow tillage. 

Several authors studied vineyard soil characteristics after applications of different organic 

amendments (Morlat & Chaussod 2008; Mugnai et al. 2012) and under different grass 

management practices (Monteiro & Lopes 2007; Virto et al. 2012). Probst et al. (2008) sought 

an answer to the question whether organic vineyard management positively affects the soil 

microbiological indices. Coll et al. (2011) measured the long-term effect of organic viticulture 

by physical, chemical and biological indicators. There is a great need to determine the most 

suitable soil quality indicator for vineyard ecosystems.To the authors’ knowledge, there are no 

studies that evaluated soil chemical, biological and yield quality indicators to give a complete 

overview of soil quality of vineyards. In this work, the impact of organically versus 

conventionally managed vineyards on soil quality under semi-arid Mediterranean climate 

conditions of Western Turkey were studied by measuring a number of soil biological, chemical 

and yield quality indicators  

Material and methods  

Study site and soil sampling This study was conducted from 2004 to 2007 in 

conventionally and organically managed vineyards in Alas¸ehir Viticulture Research Centre, 

located 113 km southeast of the city of Manisa in Western Turkey. The vineyards were 

established in 1992 with Vitis vinifera cv. Sultani seedless. Although it is a variety for drying, 

sultanas are also processed as table grapes through a series of culture procedures. The climate 

of this region shows a transition towards a continental climate from a Mediterranean climate. 

The annual average temperature and rainfall are 16.38 0C and 598 mm, respectively. The 

summer months, including the harvest period, are quite hot with mean temperatures of 308C. 

The experiment included a 2-year transition period (2004 and 2005) followed by 2 years of 

organic production (2006 and 2007). A mixture of barley, vetch and broad bean (25 þ 35 þ 75 

kg seed ha21) was used for the nutrition of organic vineyards. The green manure cover crop 

was sown in the month of November and incorporated when the plants began to flower in early 

May. At the point of incorporation, the green manure had an above-ground biomass of 2,5 kg 

21 m2 as fresh weight. In addition, 15 t ha 21 of farmyard manure was applied in November 
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every year at the time of seed sowing. Mature and dried farmyard manure (3 year old) was 

incorporated by ploughing to a depth of 30 cm. The crop was irrigated at a rate of 300mm 

year21 based on a predetermined tension value and the physiological growth of grapes. 

Amounts of organic C, total N and P added to soil by organic treatments during 4 years and 

some chemical properties of farmyard and green manure are given in Tables 1 and 2, 

respectively. No pesticides were used and the plots were managed according to the IFOAM 

Organic Guarantee System (IFOAM 2003). Inorganic fertilizers (ammonium sulphate, 300 kg 

ha21; triple super phosphate, 150 kg ha21; potassium sulphate, 200 kg ha21) and pesticides 

were used in the conventionally managed vineyards. In the conventionally managed vineyard, 

plough þ disk harrow with two phases as soil tillage was used. In organically managed vineyard, 

the same tillage was applied but spring tillage was not performed. Instead, planted mulch 

material was chopped and laid in the row. Then, mulch was incorporated in the soil with 

moldboard plough to a depth of 20 cm. Three replicates per treatment were established. Each 

plot was 86.4m long and 3m wide. Vine spacing was 3.3m between rows and 2.4m within rows. 

Surface soil samples (0–20 cm soil depth) were collected four times between 2004 and 2007 

(during May month every year). In each vineyard row, 10 soil samples were taken, half of them 

between rows and the others within rows. Microbiological properties of soils were measured 

from the fresh samples. Physicochemical properties of soils were determined with the air-dried 

samples and given in Table 3. 

Physicochemical, microbiological and yield analyses 

Physicochemical analyses 

Soil texture analysis was performed by the hydrometer method (Bouyoucos 1962). Total salt, 

organic C (Corg) and pH were determined according to MacLean (1982), Nelson and Sommers 

(1982) and Rhoades (1982), respectively. Total N and available P were determined by the 

Kjeldahl method (Bremner & Mulvaney 1982) and molybdenum blue method (Bingham 1962), 

respectively. Available K and Ca were measured by flame photometer after 1 mol l21 

CH3CO2NH4 neutral extraction (Knudsen et al. 1996). Available Fe, Mn, Cu and Zn in DTPA 

extracts and Mg in 1 mol l21 CH3CO2NH4 extract were detected by atomic absorption 

spectroscopy (Lindsay & Norwell 1978). 

Table 1. Carbon, nitrogen and phosphorus inputs from green manure and farmyard manure (mean values for years 

2004, 2005, 2006, and 2007). 
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Table 2. Contents of carbon, nitrogen, and phosphorus and C/N ratios of green manure and farmyard manure 

(mean values for years 2004, 2005, 2006, and 2007). 

 

Table 3. General soil properties of the experiment field.  

 

 Microbiological analyses 

Microbial biomass C (Cmic) was determined by the substrate-induced respiration 

method (Anderson & Domsch 1978). Soil samples (100 g) were amended with glucose (400 

mg) and the pattern of respiration response was recorded for 4 h. Values were converted to mg 

biomass-C by means of a conversion factor. One milligram CO2 100 g21 dm h21 corresponds 

to 20.6 mg biomass-C 100 g21dm (Schinner et al. 1995). Basal soil respiration (CO2-C) was 

measured by the titration method (Isermeyer 1952). Soil samples were incubated in a closed 

vessel at 258C for 24 h. The CO2 produced was absorbed in NaOH and quantified by titration. 

Themetabolic quotient (qCO2) was calculated as the ratio of soil respiration to microbial 

biomass C (Anderson & Domsch 1990). Dehydrogenase activity (DHA) was assayed using the 

modified method of Thalmann (1968). Soil samples were suspended in a triphenyltetrazolium 

chloride solution and incubated for 16 h at 258 0C. The triphenylformazan (TPF) produced was 

extracted with acetone and measured photometrically at 546 nm. b-glucosidase activity (b-

GLU) was measured using the method of Hoffmann and Dedekan (1966). After the addition of 

b-glucosido-saligenin (salicin) as substrate, soil samples were incubated for 3 h at 378 0C and 

saligenin released from the substrate was determined colorimetrically at 578 nm after colouring 

with 2,6-dibromchinon-4-chlorimide. Alkaline phosphatases activity (ALKPA) was assayed 

using the method of Eivazi and Tabatabai (1977). After the addition of a buffered p-nitro phenyl 

phosphate solution (pH: 11), soil samples were incubated for 1 h at 3780C. The p-nitro phenol 

released by phosphomonoesterase activity was extracted and coloured with sodium hydroxide 

and assigned photometrically at 400 nm. N-mineralization (Nmin) was assayed according to 

the method of Keeney (1982). This method involves the incubation of a sample under 

waterlogged conditions at 508C. At the end of 7 days, NH4-N released from the soil was 

determined by modified Bertholet reaction. 
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Yield and quality parameters 

Fresh grape yield (kg vine21) was calculated by weighing all the fruit from the vines in 

each plot and dividing it by the number of vines. Weights (g) of 100 berries were calculated by 

dividing the total weight by the number of berries collected in each plot by the Amerine and 

Cruess (1960) method. Brix (total soluble solid substance) (%) was determined by squeezing 

the grapes (berries) collected from the vines using the Amerine and Cruess (1960) method and 

the level of total soluble solids (Brix) was measured in these berries using a hand refractometer. 

Titratable acidity (g l21) was assigned by diluting 10ml of the juice with 10-ml distilled water 

and titrating it with 0.1N NaOH, using phenolphthalein as an indicator. The results were 

expressed as grams of tartaric acid per 1000 ml (Weaver & Winkler 1952). 

Statistical analysis 

All statistical analyses were carried out with the programme TARIST (Acikgoz et al. 2004). All 

values are expressed as average values. The significance was tested between treatments for each 

sampling, as well as between samplings for each treatment to see changes over time and 

between treatments by the Duncan’s test at p , 0.01. 

Results 

Soil microbial biomass C (Cmic) and basal soil respiration (CO2-C) were significantly 

higher in the organic vineyard soils than in those of the conventional vineyard soils in all years 

(Table 4). Cmic increased with time in organic soils, but it did not change in conventionally 

managed soils during last 3 years. Higher Cmic/Corg and lower qCO2 valueswere observed in 

the organically managed than in the conventionally managed soils in organic period (2006 and 

2007). Similarly significantly higher amounts of DHA, b-GLU and ALKPA were found in soils 

under organic than under conventional management in the years of 2006 and 2007. The Nmin 

values regularly increased from 2004 to 2007, but significantly higher Nmin values were 

determined in organically managed soils than in the conventionally managed soils in organic 

period (2006 and 2007). The response of the chemical indicators of soils to the different 

management systems appeared after a longer time when compared with the biological indicators 

(Table 5). The amounts of Corg, Nt, and available K, Ca, Fe, Cu and Zn were higher in 

organically managed soils than those in conventional managed in the last year (2007). But the 

amounts of available P and Mn were higher in the organically managed than in the 

conventionally managed soils in all the years. The effect of different soil management systems 

on the yield and some quality parameters of grape was not significant (Table 6). 

Discussion 

Typically, organic management of vineyards in Turkey involves the incorporation of 

farmyard and green manures, minimum tillage and use of biofertilizers. These practices strongly 

affect the microbial activity and biomass in soil. Moreover, the response of these biological 

indicators to changes in soil management practices can be observed over short time scales. As 

one of the most important biological indicators of soil, microbial biomass is part of the labile 

fraction of soil organic matter, functioning both as an agent for cycling organic matter and 

supplying plant nutrients within the soil (Tripathi et al. 2007). Microbial biomass C (Cmic) in 
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the organically managed soils regularly increased during the transition period (2004 and 2005) 

but stabilized during the last 2 years (organic production period). These findings match those 

of Castillo and Joergensen (2001) who showed that biomass C is significantly improved by 

ecological management. Moreover increases in ergoesterol in their study implied a shift in 

microbial community composition towards fungal components. 

Table 4. Biological indicators of organically and conventionally managed vineyard soils during 4 years 

Table 5. Chemical indicators of organically and conventionally managed vineyard soils during 4 years. 

 

 

Table 6. Yield and some quality parameters of organically and conventionally managed vineyards during 4 years 

  

 

The relationship between Cmic and soil organic carbon can provide important insights 

into the biological and chemical changes that occur under different management systems. 

Anderson and Domsch (1989) proposed that the Cmic/Corg ratio is an indicator of the 

availability of soil organic matter to microorganisms. The Cmic/Corg ratio of both management 

systems was similar during the transition period (2004 and 2005). But, in the following years 

(2006 and 2007) of the experiment, the Cmic/Corg ratio of the organically managed soils was 

significantly higher than that of the conventionally managed soils. This finding is congruous 

with a greater active carbon pool in the organic vineyard probably because of the introduction 
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of organic material (green manure þ farmyard). The results of this study support the idea that 

soil respiration can be used to discriminate between different soil management practices 

(Pankhurst et al. 1995) and showed that soil respiration was greater in organic than conventional 

management. Higher values for soil respiration in soils under organic management agree with 

the increase in soil organic matter and soil microbial biomass C. Higher values measured in 

organically managed soils also indicate that its microbial community consumed more energy. 

Another important soil quality indicator is the metabolic quotient, qCO2. It is considered a 

measure of physiological stress in the microbial community (Anderson & Domsch 1993) and 

has been promoted as a specific indicator that discriminates between organic and conventional 

management (Anderson & Domsch 1993; Ma¨der et al. 2002). In this study, qCO2 decreased 

during the transition to organic and appeared to stabilize during the organic phase of the 

experiment possibly indicating a new equilibrium. Ma¨der et al. (1995) suggested that organic 

soil management better conserves soil organic carbon, as indicated by a higher Cmic/Corg ratio 

and lower qCO2 level, which can also be seen in this study. Soil enzyme activities are both 

early and sensitive indicators of different management practices because of their essential role 

in plant nutrient cycle in soil (Melero et al. 2006). Enzymatic activities were significantly higher 

in organically than conventionally managed soils during the organic period (2006 and 2007).  

Organic amendments such as green manures (Melero et al. 2006), composts (Melero et 

al. 2007), composted poultry manure/green manure combinations (Marinari et al. 2006) and 

farmyard manure/green manure combinations (Okur et al. 2009) significantly increased the 

activity of a number of soil enzymes compared with unamended soil. The increase in the 

enzymatic activity of organically managed soils is likely to be due to the stimulation of 

microbial activity rather than the direct addition of enzymes from organic sources (Martens et 

al. 1992). Nmineralization increased by 33% within 4 years in organically managed soils and 

was 1.3 times greater than in the conventionally management system in the last year of the 

experiment. High N-mineralization suggested that organic N in mulch material (barley 

+vetch+broad bean) and soil microbial biomassNeasily decomposed and contributed to the 

ammonium pool of soil. Steenwerth and Belina (2008) determined two to three times higher 

NH4-N in vineyards in which cover crops were managed by mowing with residue left on top 

of the soil than with vineyard treatments in which soils were disked every 2 months. The content 

of soil organic carbon (Corg) and soil nutrient availability significantly increased in organic 

production period (2006 and 2007). This result agrees with the findings from several other 

studies (Bending et al. 2000; Liu et al. 2007). Although Corg remained almost the same in the 

years between 2004 and 2006, it decreased in 2007 under the conventional management system. 

The increase in Corg in organically managed soils can be explained by the high amount of 

mulch materials left on the field plots complementing the farmyard amendment. At the end of 

the trial, the amounts of total organic nitrogen (Nt) and available P in organically managed soils 

were 1.7- and 1.6-fold greater than in conventionally managed soils, respectively. Similar 

increases changing between 1.2- and 1.8-fold were also obtained for the other plant nutrients. 

These results showed that organic management systems using green and farmyard manure can 

stimulate biological activity related to plant nutrient cycling in soil and thus support soil 

fertility. Fresh grape yield and studied quality parameters were not statistically different 

between conventionally and organically managed vineyards. The yield obtained in the organic 

farming systems is generally the same or lower than those of conventional farming systems 
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(Martini et al. 2004). Two major factors account for the actual and potential benefits of organic 

farming: somewhat lower yield and improvements in soil and plant quality that enhance plant 

health (Benbrook 2009).  

In conclusion, organic management in vineyards affects microbiological and chemical 

properties of soil by increasing microbial biomass and enzymatic activity, and available nutrient 

content. Soil microbiological properties including enzymatic activity proved to be early 

sensitive indicators of soil quality changes. In the climatic transition zone between continental 

and Mediterranean of West Turkey, soil quality of organically managed vineyards improved 

after 2 years of the transition period prescribed for organic certification. But soil quality 

improvements in organic plots did not result in higher yield. Initially lower yield on organic 

farms have been attributed to the negative effects of preceding conventional practices on the 

soil microorganisms that mineralize soil organic matter, or that control soil-borne pests 

(MacRae et al. 1990). Gradual changes in microbial community structure and improvements in 

soil quality may eventually increase yield. Another explanation for the lower yields can be the 

accelerated decomposition of organic amendments under the hot climatic conditions during the 

growing season, decoupling nutrient supply and plant demand. Longer-term studies with 

different types and amounts of organic sources will improve knowledge of the effect of organic 

management on the yield and grape quality. 
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 Abstract  

 

Turkey is a major producer of grapes in the world and viticulture is one of the major 

branches of agriculture with respect to production area and its large share of income in Turkish 

national economy. Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) are the soil bacteria inhabiting 

around on the root surface and are directly or indirectly involved in promoting plant growth. 

PGPR’s wil be important in viticulture in order to promote the circulation of plant nutrients and 

reduce the need for chemical fertilizers as much as possible. Plant growth promoting 

rhizobacteria (PGPR) are able to exert a beneficial effect upon plant growth. development via 

production and secretion of various regulatory chemicals in the vicinity of rhizosphere. 

Generally,plant growth promoting rhizobacteria facilitate the plant growth directly by either 

assisting inresource acquisition (nitrogen, phosphorus and essential minerals) or modulating 

plant hormonelevels, or indirectly by decreasing the inhibitory effects of various pathogens on 

plant growthand development in the forms of biocontrol agents. Research on plant-growth-

promoting and biocontrol rhizobacteria may aid to stabilize or improve yields and quality of 

organic and conventional viticultures.Plant growth benefits due to the addition of PGPR include 

increases in root growth, yield, leaf area, chlorophyll content, macro- and micro-

nutrientcontent, shoot and root weight, and tolerance to drought and heat. The aim of this review 

is to describe PGPR use of action and discuss practical considerationsfor PGPR use in 

viticulture. 

 

Keywords: PGPR, Viticuture, Systemic resistance, biocontrol agents, biofertilition, grapevine 

development 
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Abstract.  

The effect of cane girdling on skin colour, harvest date, yield, and some quality 

characteristics of Vitis vinifera L. cv. Red Globe table grape variety, was measured over two 

growing seasons, 2013-2014, at the facility of Manisa Viticulture Research Station in Turkey. 

Cane girdling was performed on the spurs after first bud was left from the bottom and 4 mm-

wide ring of bark was completely removed with a doubleded knife at veraison period. 

Statistical analyses showed that total soluble solid content, berry width, berry length, colour 

parameters, CIRG index and anthocyanin content of the Red Globe was significantly affected 

by the girdling treatment in both years, 2013 and 2014. In addition it was detected that any 

effect of girdling treatments cannot be determined statistically significiant on total yield, 

marketable yield, total phenolics, titrable acidity, pH and 50 berry weight. Total and 

marketable yields of girdled vines had higher value although they weren’t statistically 

significiant. Furthermore it was observed on girdled vines 7 and 11 days earliness compare to 

the control vines in 2013 and 2014, respectively. Keywords: Girdling, Red Globe, table 

grape, quality. 

 

1 Introduction 

Grape (Vitis vinifera L.) is considered as one of the most important commercial fruit crops 

of temperate to tropical regions [1]. The grape is gaining popularity for its high nutritive 

value, excellent in taste, multipurpose use and better returns [2]. 

Turkey lies on the most convenient temperate zone for viticulture around the world is 

among the countries which have a voice throughout the world with its vineyard and yield 

values. Today, almost 77 million tonnes of world grape production that is almost 4 million 

tonnes are yielded in Turkey [3] and this production is characterized as primary table grapes 

(53%) and as secondary raisin yield (35%) [4]. Table grape production relies upon numerous 

viticultural practices to ensure good yield and superior quality. There are lots of factors in 

grape growing enter into the production of quality such as pruning, crop load, thinning, 

girdling, topping, pinching and using of plant growth regulators [5]. In other words biological 

properties and quality of food is under the influence of some agricultural practices. 

Girdling is one of the important treatment which involves removal of a strip of phloem 

(about 4 mm in width)  from either stem or cane [5]. First practiced on grapevines in 1745 [6], 

girdling has been found to increase berry weight [7, 8, 9] and set [10, 11] and to advance fruit 

maturity [8, 9, 12]. Desired quality in table grapes represents a combination of medium-sized 

clusters of uniformly large, perfect berries with the characteristic color, pleasing flavor and 

texture of the variety [5]. Physical properties of products such as color, form and shape are 

more important for consumers [13].  



Grapes are girdled at berry set to increase berry size or at veraison (berry softening or color 

break) to advance sugar and color development. The increase in berry size due to girdling 

may result from better carbohydrate nutrition above the girdle as the transport of sugars from 

leaves to the root system is effectively blocked [14]. Alternatively, changes in the hormone 

balance of the vine after girdling may have a role on increasing berry size [15]. Also girdling 

of the grapevine has been reported to improve berry color development and to stimulate rapid 

ripening in grapes [5]. 

This study has been conducted on Red Globe (Vitis vinifera L.) grape variety to determine 

the effect of girdling treatment on maturity, berry coloration, quality parameters and yield. 

 

2 Materials and methods 

The research was carried out on the field that was built through north and south sides 

belonging to Directorate of Manisa Viticulture Research Station, during 2013 and 2014 

seasons. This field supposedly at the centre of Manisa is located between 38o 04’ – 39o 58’ 

North latitudes and 27o 08’ – 29o 05’ East longitudes. As the plant material Red Globe grape 

variety was grafted onto 1103 Paulsen rootstock. Grafted vines planted in 2004 with 3x3m 

row spaces and trained to rational pergola systems. Canopy height of the pergola system was 

2.20m. At the time of the winter pruning, the vines were cordon-pruned and leaving 4 cordons 

and there were 5 arms of 3/4 spurs on each cordon.  

There were two application; Girdling treatment (G) and Control (C). Girdling treatment 

was performed at veraison. Also there was no application for Control. Cane girdling was 

performed on the spurs after first bud was left from the bottom. 4 mm-wide ring of bark was 

completely removed with a doubleded knife. Control vines were left untouched. Every 

application consisted of three replicates of 2 vines. When the clusters on the control vines 

reached to about 18 °Bx, harvest was done and all samples were immediately brought to the 

laboratory for analysis. 

2.1 Measured parameters: 

After harvesting, total yield (g) and marketable yield ratio (%) were determined and 50 berries 

were sampled from each replication, then sampled berries from each replication were weighed 

and average berry weight (g) was determined. Berry width and berry length (mm) was 

measured by using caliper compass and colour  measurements  (L, a, b, Chr, Hue) were made 

by Minolta Co (CR-300). Also CIRG Index (Colour Index of Red Grapes) was estimated 

according to the [16]. Berries were squeezed for each replication and the percentage of total 

soluble solids percentage (TSS %) was measured by the Refractometer. Also juice pH was 

measured by pH meter and total anthocyanin with phenolic contents were determined 

according to the [17]. Total titratable acidity percentage (TA %) was measured by titrating the 

berry juice with 0.1 N NaOH. The TA% was expressed as grams of tartaric acid per 100 ml of 

juice [18].  

The experimental design was randomized parcels with three replicates. Analysis of 

variance was implemented to research data by using TARIST statistical analysis software 

package on computer, and in order to determine the differences among averages, LSD test 

was implemented on importance level of 5% and 1%. 
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3 Results  

First year, the effect of girdling application on TSS and Anthocyanin content was 

statistically significant (p<0.05). When the girdling treated vines had 20.01 mg/kg 

anthocyanin content averagely, the control vines only had 8.3 mg/kg (Tab.1 and Tab.2). Also 

TSS % of girdled vines was above the control vines and it was observed on girdled vines 7 

days earliness compare to the control vines (Tab.1). 

The Tab.1 and Tab.2 show that effect of girdling treatment on berry width, berry length 

and CIRG index was statistically significant (p<0.01) while it was non-significant in terms of 

ph, TA, berry weight, total phenolics, total yield and marketable yield ratio. In terms of berry 

width and berry length, girdled vines had higher values 26.19 and 26.33mm than control 

vines, 20.28mm and 22.66mm, respectively. Also CIRG index value was found 3.93 with 

girdling treatment while it was found 1.91 in control vines. Girdled vines had higher values in 

terms of 50 berry weight, total phenolics, total yield and marketable yield ratio compare to the 

control vines although effect of girdling was found statistically non significant. 

In the second year, effect of girdling treatment on TSS, berry length, anthocyanin content 

and marketable yield ratio was statistically significant (p<0.05) (Tab.3 and Tab.4). According 

to the TSS values, it was observed that girdling application accelerates ripening. Furthermore 

girdled vines had higher berry length (26.95mm), anthocyanin content (20.01mg/kg) and 

marketable yield ratio (74.82%).  

Results in Tab.3 and Tab.4, showed that effect of girdling treatment on berry width and 

CIRG index was found statistically significant (p<0.01) and it was observed that these 

parameters were increased by girdling treatment. In terms of total yield and total phenolics, 

girdling effect was found statistically non significant but higher values were observed in 

girdled vines in comparison to control vines. 

 

4 Discussions 

Girdling, as practiced in commercial vineyards, consists of removing a narrow ring of bark 

entirely round some member of the vine. The ring can be removed from the trunk, the arms, 

the fruit canes or the spurs but common treatments is done on either the trunk or the 

individual fruit canes. Girdling the trunk affects the entire vine, whereas girdling a cane 

affects only the part of the cane above the girdle. The width of cane girdles used 

commercially averages 4.8 mm [19].  

Generally, vines are girdled to accomplish for improving fruit setting, maturation and yield 

as well as physical and chemical properties of fruits. The best-known effect of girdling is to 

interrupt the movement through the phloem of photosynthates produced by leaves. This 

increases carbohydrates and plant hormones in above parts of the girdle [20, 14]. Each of 

these effects may be obtained by complete girdling at the proper time. The stage at which the 

operation is performed is probably the greatest single factor in determining the nature and 

magnitude of the effect obtained [19]. Interruption of phloem translocation of photosynthates 

to the root system is known to improve carbohydrate availability to bunches, thereby 

enhancing sugar accumulation of seeded grapes and berry size of seedless grapes [5]. To 

achieve this, girdling has to be performed at the onset of berry ripening, i.e. veraison, when 

rates of sugar accumulation in berries are highest [21, 22, 14]. When the TSS values have 

been examined, it has been stated that girdling application accelerates ripening. It was 



observed on girdled vines 7 and 11 days earliness compare to the control vines in 2013 and 

2014, respectively. Thus our results are similar with the findings of [20] who reported that 

sugar contents increased in phloem ringed plants compared to the control. 

As can be seen from the results, berry width and berry length were increased with girdling 

treatment in both two years. In the first year 29,17% and 16,19% increment were obtained 

from the girdled vines compare to the control vines while 15,55% and 14,07% increment were 

determined in second year for berry width and berry length parameters, respectively. In a 

study girdling grapevines increases carbohydrate concentration above girdle and resulted in 

larger berries as the transport of sugars from leaves to the root system is effectively blocked 

[14]. Girdling at berry set has been reported by several investigators to increase in berry size, 

and especially in seedless varieties [23, 24] but our results showed girdling in veraison had 

significant response to enhance berry dimensions for Red Globe variety. 

Berry colour is one of the most important quality factors for table grapes [23] and also the 

variety Red Globe frequently produces unevenly coloured bunches. In our research, girdling 

treatments had better berry colour parameters and induced more uniform coloration in both 

two years. Especially higher CIRG Index values were obtained from girdled vines. This 

outcome confirms earlier studies. For example [22] reported that girdling improves colouring 

and [19] indicated that girdling at veraison hasten ripening and to improve skin colour. 

Anthocyanins are responsible for the colour of the red and black grape berries and their 

concentration in the berry skin increases during berry ripening [25]. Grape berry colour 

development has been reported to be influenced by a number of factors such as cultivar, 

cultural practices, location as well as exogenous application of abscisic acid and ethephon and 

girdling [26]. Girdling of the grapevine has been reported to increase berry anthocyanins 

compared to control and similar results were obtained with girdling treatment on red table 

grape “Aki Queeen” [27]. 

Our results showed non-significant response with girdling treatment in terms of total yield, 

marketable yield ratio and total phenolics content. Similar results were obtained by [28] in 

Turkey. They reported that girdling treatments had non-significant effects on yield of ‘Trakya 

İlkeren’ table grapes. 

 

5 Conclusion 

Girdling treatments on ‘Red Globe’ grapevines can produce desirable increases in berry 

width, berry length and colour parameters, especially CIRG index and anthocyanin content. 

Furthermore girdling at veraison accelerates ripenning and provide earliness over two years. 

Therefore this treatment may offer a new opportunity for sustainable commerical production 

of Red Globe table grapes. In addition we observed positive effects of girdling on total yield, 

marketable yield and total phenolics. However it will need to be practiced to obtain better 

yield and fruit composition with proper time of the treatments. 
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Table 1. Effects of girdling on TSS, pH, TA, Berry Weight, Berry width, Berry length, Marketable yield ratio, 

Total yield in 2013 season. 

 TSS (%) pH 
TA 

(g/1t) 

50 Berry 

Weight 

(g) 

Berry 

Width 

(mm) 

Berry 

Length 

(mm) 

Marketable 

Yield Ratio 

(%) 

Total 

Yield (g) 

C 16,40b 4,09 3,27 479,07 20,28b 22,66b 74,51 28188,67 

G 18,27a 4,20 2,92 511,29 26,19a 26,33a 82,24 29811,67 

P * 
ns ns ns 

** ** 
ns ns 

LSD 1,409 2,844 3,270 

G: Girdling treatment, C: Control, Ns: non-significant, * p<0,05  **p<0,01 

 

 

Table 2. Effects of girdling on colour parameters (L,a,b,Chr,HUE), CIRG Index, Total anthocyanin and Total 

phenolics in 2013 season.  

 L a b Chroma HUE 
CIRG 

Index 

Total 

Anthocyanin 

(mg/kg) 

Total 

Phenolics 

(mg/kg) 

C 46,91a 4,53b 7,30a 9,39 72,89a 1,91b 8,30b 505,95 

G 29,13b 10,85a 1,82b 8,04 34,20b 3,93a 20,04a 585,30 

P ** ** * 
ns 

** ** * 
ns 

LSD 11,302 4,928 3,466 9,253 0,715 7,388 

G: Girdling treatment, C: Control, Ns: non-significant, * p<0,05  **p<0,01 

 

 

Table 3. Effects of girdling on TSS, pH, TA, Berry Weight, Berry width, Berry length, Marketable yield ratio, 

Total yield in 2014 season. 

 TSS (%) pH TA (g/lt) 

50 Berry 

Weight 

(g) 

Berry 

Width 

(mm) 

Berry 

Length 

(mm) 

Marketable 

Yield Ratio 

(%) 

Total 

Yield (g) 

C 15,25b 3,95 3,51 475,14 22,11b 23,62b 71,267b 16973,33 

G 16,45a 3,95 3,68 452,76 25,55a 26,95a 74,817a 24090,00 

P * 
ns ns ns 

** * * 
ns 

LSD 0,848 2,278 2,334 3,528 

G: Girdling treatment, C: Control, Ns: non-significant, * p<0,05  **p<0,01 

 

 

Table 4. Effects of girdling on colour parameters (L,a,b,Chr,HUE), CIRG Index, Total anthocyanin and Total 

phenolics in 2014 season. 

 L a b Chroma HUE 
CIRG 

Index 

Total 

Anthocyanin 

(mg/kg) 

Total 

Phenolics 

(mg/kg) 

C 37,93a 8,69 0,363 8,81a 95,14a 1,82b 7,80b 515,46 

G 26,92b 7,25 -0,593 5,05b 46,63b 4,21a 20,01a 613,46 

P ** 
ns ns 

** ** ** * 
ns 

LSD 7,496 2,264 14,179 1,480 11,448 

G: Girdling treatment, C: Control, Ns: non-significant, * p<0,05  **p<0,01 
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Özet 

Dünyada 311.595 ha. alanda organik üzüm üretilmekte olup,  bu rakam dünya üzüm 

üretim alanının % 4,6 oluşturmaktadır. Türkiye, organik kuru üzüm üretiminde dünya lideridir. 

1985 yılından itibaren organik kuru üzüm üretimi ve ihracatı yapan Türkiye dünyanın en önemli 

çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı ülkelerinin başında gelmektedir. Türkiye’de 8418 ha alanda 

organik üzüm üretimi yapmakta olup bu rakam Türkiye’nin topla üretim alanının %1,8 

oluşturmaktadır. 

Bu çalışma üzüm üretiminde organik ürün aşaması olan 2006 ve 2007 yıllarında Manisa 

Bağcılık Araştırma İstasyonu’na ait Alaşehir-Yeşilyurt işletmesindeki, sulanabilir şartlarda, 15 

yaşındaki Sultani Çekirdeksiz parselinde gerçekleştirilmiştir. 

Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü kurulan denemede üç farklı seviye 

ve dönemde yaprak alma uygulamaları yapılmıştır. Genelde kontrole göre değişik seviyede 

yaprak alma uygulamalarının yaprak aya ve sapının besin elementi içerikleri üzerine olumlu 

yönde etkiler yaptığı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Sultani çekirdeksiz, organik üzüm, farklı yaprak alma seviyesi, yaprak 

ayası ve sapı, bitki besin maddesi, 

 

 

 

 



İç Anadolu 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015 – Poster Bildiri  

 

 

ZEOLİT UYGULAMASININ ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİNİN 

BESİN MADDESİ İÇERİĞİNE ETKİSİ 

 

Bülent YAĞMUR1                           Fadime ATEŞ2                  

1 Yrd.Doç.Dr.,Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Bornova-İZMİR 
2  Dr., Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü MANİSA, 

 

 

Özet  

 

Organik tarım ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi 

yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas 

itibariyle sentetik kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanmasının yanında, 

organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, parazit 

ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde 

oluşturulmasını talep eden, üretimde miktar artışının değil, ürünün kalitesinin yükselmesini 

amaçlayan bir üretim şeklidir (İlter ve Altındişli, 1996). 

Türkiye yaklaşık 478 bin ha bağ alanı ve 4,26 milyon ton üzüm üretimi ile dünyanın 

önemli bağcı ülkeleri arasındadır (Alanda 5., üretimde 6. sırada). Üzüm üretiminin %52,9’u 

sofralık, %36,3’ü kurutmalık ve %10,8’i şıralık-şaraplık çeşitlerden oluşmaktadır (Anonim, 

2010) 

Bu araştırmada organik bağ yetiştiriciliğinde zeolit uygulamasının asma bitkisinin 

yaprak ayası ve yaprak sapının makro ve mikro besin element (N,P,K,Ca,Mg,Na,Fe,Cu,Zn,Mn) 

miktarına etkisinin ortaya konması ve bitkinin beslenme düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Zeolit, bağ,aya, sap, makro ve mikro element, organik tarım 

 

 

 

 



Türkiye’de Gübre Kullanımı, Sorunlar ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı, 04 Aralık 2015, İzmir 

Poster Bildiri  

 

SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE FARKLI POTASYUM GÜBRE 

UYGULAMALARININ TOPRAK VE YAPRAK ANALİZLERİ İLE BESİN 

MADDESİ DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Özen MERKEN1   Bihter Çolak ESETLİLİ 2  Tülin PEKCAN3  Cenk Ceyhun KILIÇ4   

Dilek ANAÇ 5   Nevin ERYÜCE 5     Ali GÜLER 6     Selçuk KARABAT 7    Akay ÜNAL 1 

1 Zir.Yük.Müh.,Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa, ozen.merken@tarim.gov.tr 
2 Dr. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü- İzmir 

3 Dr., Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İzmir 
4 Yrd. Doç. Dr., Bayındır Meslek Yüksek Okulu- İzmir 

5 Prof. Dr. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü- İzmir 
6 Gıda Yük. Müh., Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Manisa 

7 Dr., Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Manisa 

ÖZET 

 

Bu çalışma Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait verim çağında, yüksek 

sistem, kurutmalık yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde, farklı potasyum gübre 

uygulamalarının toprak ve yaprak analizleri ile besin maddesi değerlerini belirlemek amacı ile 

yürütülmüştür. 

Çalışmada konular üç farklı çözünür potasyum gübreleri potasyum nitrat, potasyum sülfat, 

potasyum nitrat + potasyum sülfat ve kontrol olmak üzere dört farklı konu tesadüf blokları deneme 

desenine göre dört tekerrürlü ve her tekerrürde üç omca olacak şekilde kurulmuştur. 2014 yılında 

çiçeklenme döneminde uygulamaların toprak ve yaprak analizleri ile besin maddesi değerleri 

incelenmiştir.  

Bağlar yapraklarını döktükten ve budama işlemi tamamlandıktan sonra (0-30) ve     (30-60) cm 

derinliklerinden alınan toprak örneklerinin analiz sonuçlarına göre gübreleme programı oluşturulmuştur. 

Tüm uygulamalara azot (Amonyum Nitrat), fosfor (Mono Amonyum Fosfat) sabit dozda,   potasyum 

gübreleme NOP, SOP, NOP + SOP olarak deneme desenine göre yapılmıştır. Gübre uygulamaları damla 

sulama ile verilmiştir. Deneme bağında çiçeklenme döneminde (0-30), (30-60) cm derinliklerinden 

toprak ve tüm yaprak örnekleri alınmıştır. Çiçeklenme döneminde farklı derinlikten (0-30, 30-60cm) 

alınan toprak örneklerinde; yüzde toplam N (azot) Kjeldahl yöntemiyle, alınabilir P (fosfor) ise Olsen 

metoduna göre spektrofotometrede okumaları yapılarak sonuçlar mg kg-1 cinsinden belirlenmiştir. 

Değişebilir K (potasyum), Ca (kalsiyum), Mg (magnezyum) 1 N Amonyum Asetat yöntemine göre 

Atomik Absorbsiyon Spektrometrede okumaları yapılarak mg kg-1 cinsinden sonuçlar belirlenmiştir. 

Yarayışlı Fe (demir), Zn (çinko), Mn (mangan) ve Cu (bakır) miktarı DTPA yöntemine göre Atomik 

Absorbsiyon Spektrometrede okumaları yapılarak mg kg-1 cinsinden sonuçlar elde edilmiştir. 

Çiçeklenme döneminde alınan yaprak örneklerinde yüzde toplam N Kjeldahl yöntemiyle, yaş 

yakma uygulanarak elde edilen ekstraklarda P miktarları vanodomolibdo fosforik sarı renk yöntemi ile 

spektrofotometrede, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve Cu ise atomik absorbsiyon spektrometrede okumaları 

yapılmıştır. Sonuçlar; makro besin elementlerinde %, mikro besin elementlerinde ise mg kg-1 olarak 

belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sultani Çekirdeksiz üzüm, Potasyum, toprak, yaprak analizleri, makro ve mikro 

elementler 



4. Uluslararası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi 01-04 Eylül 2015 Kahramanmaraş 

Poster Bildiri  

 

GEDİZ HAVZASINDA YETİŞTİRİLEN SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM 

BAĞLARININ TOPRAK ANALİZ DEĞERLERİ İLE BESLENME DURUMLARININ 

BELİRLENMESİ 

Özen MERKEN1    Habil ÇOLAKOĞLU2   Mehmet AYDIN3   Adnan ERDEM1    Akay ÜNAL1 

1 Zir.Yük.Müh.,Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa,  

2 Prof. Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak. Böl. Emekli Öğretim Üyesi, Toros Tarım San. A.Ş., İzmir. 

3 Prof. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Aydın. 

ÖZET 

Bu çalışma, Gediz havzasının yetiştirilen bazı Sultani Çekirdeksiz üzüm bağlarının 

toprak analizleri ile mevcut beslenme durumlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 2006-

2009 yılları arasında 4 yıl boyunca yürütülen çalışmada; Manisa ilinden; Merkez, Saruhanlı, 

Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ilçeleri, İzmir ilinden ise Menemen ilçesi 

örnekleme kapsamına alınmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında 30, 2008 ve 2009 yıllarında ise 40 

üretici bağına gidilerek çiçeklenme döneminde farklı derinliklerinden [(0-30), (30-60) ve (60-

90) cm] toprak örnekleri alınmıştır. 

Fenolojik olarak asmanın çiçeklenme döneminde farklı derinliklerden alınan toprak 

örneklerinde; toplam azot (%) Kjeldahl, alınabilir fosfor (ppm) ise Olsen metoduna göre 

spektrofotometrede, değişebilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum (ppm) 1 N Amonyum 

Asetat, yarayışlı demir, çinko ve mangan (ppm) miktarları ise DTPA yöntemine göre atomik 

absorbsiyon spektrometrede okumaları yapılarak mg kg-1 (ppm) cinsinden sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Yapılan analiz sonuçlarına göre tüm yıllar için çiçeklenme döneminde; Gediz Havzası 

topraklarının (0-30) cm derinliğindeki besin maddeleri en yüksek değerleri ortalama olarak    

(%) ifadeyle N için 0,19; ppm olarak P 107, K 666,18, Ca 5661, Mg 1050, Fe 38,24,  Zn 4,92 

ve Mn için ise 22,41 değerinde belirlenmiştir. (30-60) cm derinliğinde söz konusu edilen besin 

madde verileri (%) N’ da 0,16 olarak saptanırken P  46,72, K 652,9, Ca 5068, Mg 1219, Fe 

19,07, Zn 4,43 ve Mn’da ise 19,47 ppm olarak bulunmuştur. (60-90) cm derinliğindeki toprak 

örneklerinde ise sırasıyla N (%) 0,14, P 33,66, K 562, Ca 4886, Mg 1257, Fe 28,47,  Zn 4, ve 

Mn ise 16,89 ppm olarak değişimler gösterdiği belirlenmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Sultani Çekirdeksiz üzüm, Gediz havzası, toprak analizleri, makro besin 

elementi, mikro besin elementi.  



2.Ulusal Tarım Kongresi, 28-29 Ekim 2015 – Poster Bildiri  

 

 

SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GÖLGELEME VE ÖRTÜ 

MATERYALİ UYGULAMALARININ GÖZ VERİMLİLİĞİ  

ÜZERİNE ETKİSİ 

 

 
Metin KESGİN1   M. Sacit İNAN1  Adem YAĞCI2   Rüstem CANGİ2 

 

1Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

 

ÖZET  
 

Manisa Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde yaklaşık olarak 100.000 da bağ alanında 

üreticiler tarafından asmaların üzeri çeşitli materyalle örtülerek üzüm hasat tarihi 

geciktirilmektedir. 

2010 ve 2011 yıllarında Manisa-Merkez koşullarında gerçekleştirilen bu çalışmada, 

sofralık üzüm yetiştiriciliğinde gölgeleme ve örtü materyallerinin göz verimliliği üzerine etkisi 

araştırılmıştır. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidine ait asmalar, ben düşme döneminden Ağustos 

ayı sonuna kadar üç farklı yoğunlukta (%35, %55, %75) filelerle gölgeleme yapılmıştır. Daha 

sonra asmalar, Eylül ayından hasada kadar beş farklı örtü materyali (şeffaf polietilen, mogul, 

kanaviçe, lifepack, Tyvek) ile örtülmüştür. Budamada asma üzerinde bırakılan gözlerden süren 

sürgünler 30-40 cm iken sürgün ve somak sayıları sayılarak göz verimlilikleri belirlenmiş, 

uyanma oranları ile göze ve sürgüne düşen salkım sayıları hesaplanmıştır. Sonuç olarak, 

gölgeleme uygulamaları bir yıl sonraki göz verimliliğini olumsuz yönde etkilemiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sultani çekirdeksiz, sofralık, geç hasat, örtü 



VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25-29 Ağustos 2015 Çanakkale - Poster Bildiri 

 

SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE ORGANOMİNERAL TOPRAK 

DÜZENLEYİCİ UYGULAMANIN VERİM VE KALİTEYE OLAN  

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Özen MERKEN1  M. Sacit İNAN1  Fulya KUŞTUTAN1 

 
1 Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

ÖZET 

 

Bu çalışmada Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde organomineral toprak düzenleyici 

uygulamanın verim ve kaliteye olan etkileri araştırılmıştır. 

Uygulamalar Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yeşilyurt İşletmesinde Sultani 

Çekirdeksiz üzüm bağında yapılmıştır. Denemede özel bir firmanın organomineral toprak 

düzenleyicisi kullanılmıştır. 

2013 ve 2014 yıllarında yürütülen çalışmada dört farklı konuda çalışılmış ve deneme 

dört tekerrür, her tekerrürde 6 asma olacak şekilde oluşturulmuştur. Denemede hiç uygulama 

yapılmayan kontrol, toprak analizi sonucuna göre gübre, organomineral toprak düzenleyicisi 

ile birlikte gübre ve organomineral toprak düzenleyicisi ile birlikte % 50 azaltılmış gübre olmak 

üzere dört konu seçilmiştir.  

Uygulamalar bağlar uyanmadan yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilmiş, uygulamaların 

etkilerini belirlemek için yaş üzüm verim ve kalite değerleri incelenmiştir. Hasat sırasında 

omcaların her birinin salkım ağırlığı (g), salkım sayısı (adet/omca) değerleri alınarak verim 

(kg/omca) değerleri belirlenmiştir. Hasatta alınan tane örneklerinde, tane ağırlığı (g), suda 

çözünür kuru madde (%) ve titre edilebilir asitlik (g/l) değerlerine bakılmıştır. 

Sonuç olarak; 2013 ve 2014 yılları incelediğinde verim ve kalite değerlerinde 

organomineral toprak düzenleyicisi ile yapılan uygulamalarda artışlar tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Organomineral toprak düzenleyici, Sultani Çekirdeksiz, verim, kalite 

 

 



VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale – Poster Bildiri            

 

 

BAĞCILIKTA BORUN ÖNEMİ 

 

Fulya KUŞTUTAN1  Özen MERKEN1  Fadime ATEŞ1 

1Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 45125 Yunusemre MANİSA 

E-posta: fulya.kustutancakir@tarim.gov.tr 

 

Özet 

Üzüm, dünya yüzeyindeki geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılmakta olan meyve 

türlerinden birisidir. Ülkemiz sahip olduğu ekolojik koşulları yanında çeşit ve tip zenginliği 

itibariyle son derece önemli bağcılık merkezlerinden biri konumunda bulunmaktadır. Dünya 

bağcılığında ilk sıralarda yer alan Türkiye, uluslararası piyasada çekirdeksiz kuru üzüm 

ticaretiyle tanınmaktadır. Bor, düşük konsantrasyonlarda bitki besleme açısından mutlak 

gerekli besin elementi olmasına karşın, yüksek konsantrasyonlarda ise oldukça toksik etkiye 

sahip bir bitki besin maddesidir. Bu nedenle bitkide eksiklik ile toksik etki arasındaki sınır 

çok dardır. Borun, bitkilerin büyüme ve gelişmesinde önemli bir element olduğu ilk olarak 

1923’te Warington tarafından kanıtlanmıştır. Bitkilerin bor içeriği topraktan alabildiği 

kadardır. Aynı bitkinin büyüme değişimi bulunduğu topraktaki bor miktarına göre farklılıklar 

göstermektedir. Toprakta gerek ana materyalden gelen, gerekse yüksek bor konsantrasyonlu 

sularla yapılan sulamalar sonucu kirlilik sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların 

çözülmesi ve Borlu toprakların ıslah edilmesi için toprak özellikleri ile bor adsorpsiyonu 

ilişkisinin incelenmesi gerekmektedir. Bu derlemede; borun  bağcılıktaki önemi, toksisitesi ve 

eksikliğinde görülebilen sorunlara yönelik son gelişmeler detaylı olarak incelenmeye 

çalışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Bağ, üzüm, bor, noksanlık, toksisite. 



4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş 

Poster Bildiri 

 

 

TOPRAKTA BORUN ÖNEMİ 

 

Fulya KUŞTUTAN1    Özen MERKEN1         Fadime ATEŞ1 

1Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 45125 Yunusemre MANİSA 

E-posta: fulya.kustutancakir@tarim.gov.tr 

Özet 

Bor, doğada serbest olarak bulunmaz diğer elementlerin oksitleriyle birlikte B2O3 

halinde bulunur. Bor mineralleri ve türevlerinin kendilerine özgü birçok özellikleri bunların 

yerlerinin doldurulmasını olanaksız kılacak niteliktedir. Tarımda, bor mineralleri bitki 

örtüsünün gelişmesini artırmak veya önlemek maksadıyla, biyolojik gelişim ve kontrol 

kimyasallarında bakterisit ve fungusit olarak küflenmeyi önlemek amacıyla, yavaş eriyen 

gübre üretiminde kullanılmaktadır. Bor, sodyum klorat ve bromosol gibi bileşiklerle yabancı 

otların yok edilmesi veya toprağın bitki yetiştirme ortamı olarak stabilleştirilmesi gereken 

durumlarda da kullanılmaktadır. Dünya topraklarında genellikle kıtlığı gözlenen bor 

elementinin, Türkiye topraklarında bolluğu gözlenmektedir. Ancak, topraklarda gereğinden 

fazla miktarda bulunan borun, toksik etkileri nedeniyle bitki büyüme ve gelişmesini 

sınırlandırıcı etkisi görülmektedir. Bu nedenle bor toksisitesine dayanıklı bitki tür ve 

çeşitlerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi, bu yönden sorunlu alanlarda büyük önem taşımaktadır. 

Bor, topraktaki toksiklik ve eksiklik düzeyleri birbirine çok yakın olan besin elementlerinden 

birisidir. Bu nedenle topraktaki yeterli B düzeyini korumak son derece güç olup yakın takip 

gerektirmektedir. Bu derlemede; borun topraktaki önemi, toksisitesi ve eksikliğinde 

görülebilen sorunlara yönelik son gelişmeler detaylı olarak incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Toprak, bor, toksisite, noksanlık, bitki besin elementi. 



Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, 12-16 Ocak 2015, Ankara  

BAĞCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMLERİ VE ÜRETİM HEDEFLERİ 

 

Gökhan SÖYLEMEZOĞLU1  Birhan KUNTER1  Murat AKKURT2 

Mehmet SAĞLAM3  Akay ÜNAL4  Sencer BUZRUL5  Hande TAHMAZ6 

1Prof. Dr., Ankara Üni. Ziraat Fak.Bahçe Bitkileri Böl.-Ankara 

2Doç. Dr., Ankara Üni. Ziraat Fak.Bahçe Bitkileri Böl.-Ankara 

3Dr., TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM, Tekirdağ Bağcılık Araş. Enst. Müdürlüğü-Tekirdağ 

4Zir. Yük. Müh., TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,TAGEM, Manisa Bağcılık Araş. Enst. Müdürlüğü-Manisa 

5Doç. Dr., TAPDK-Ankara 

6Dr., Ankara Üni. Ziraat Fak.Bahçe Bitkileri Böl.-Ankara 

ÖZET 

 Bu makalede, ülkemiz bağcılığının 2007-2013 yılları arasındaki dönemde Dünya 

bağcılığı içindeki yeri, ülkesel anlamda sektörün değerlendirilmesi, yaşanan gelişmeler ve 

üretim hedefleri ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

 Ülkemiz, 2007-2012 yılları arasındaki dönemde bağ alanlarında %4.6 oranında azalma 

buna karşılık üretimde %14.7 oranında gerçekleşen artış ile Dünya ülkeleri arasında alanları ile 

5. üretimi ile 6.sırada yer almaktadır. Ülkemiz toplam yaş meyve üretimi içerisinde üzüm, 

yıllara göre %23-21 arasında değişen oranı ile ilk sıradaki yerini sürdürmektedir. Tarım 

Bölgelerimizde bağcılık, yöresel karakterleri ile önemli bir faaliyet alanı olmakla birlikte 

sıralamada Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ilk üçü oluşturmaktadır. Ekonomik 

yönü ile bağcılık faaliyeti toplam İhracat gelirlerinin %0.5’ini, tarım ürünleri ihracatının ise 

%13.0’ünü oluşturmaktadır. 

 Asma gen kaynaklarımızın toplanması ve iyileştirilmesine yönelik olarak, Milli 

Koleksiyon Bağı’na aktarılan 1437 genotipe ait morfolojik ve moleküler tanımlama bilgilerinin 

kayıt altına alınması, bölgesel eksiklerin tamamlanması, kolleksiyonların koruma amaçlı 

tekrarlarının oluşturulması çalışmalarına devam edilmektedir. Uzun yılların ürünü olan klon 

seleksiyonu çalışmalarında 37 çeşit ve 7 asma anacında, 112’si üzüm çeşitlerine, 20’si ise asma 

anaçlarına ait klonlar olmak üzere, toplam 132 adet klon seçilmiş ve bunların bir çoğu üretime 

aktarılmıştır. Melezleme ıslahı çalışmalarında 16 yeni çeşit geliştirilmiştir. Yeni çeşitlerin 10’u 

sofralık, 1’i şaraplık, 5’i sofralık-kurutmalık özellikleri ile tescil edilmiştir. 

Türkiye’de Bağcılık sektörünün önemi dikkate alındığında fidan üretiminde başlayarak, 

tesis, üretim ve ürünün pazarlanması ve işlenmesi konularının sürdürülebilir olması için planlı 

üretim alanlarında, ismine doğru, kaliteli ve güvenilir üretimin, çevre ile uyumlu ve izlenebilir 

mevzuat koşullarında gerçekleştirilmesi hedefine ilerlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bağcılık, Asma Gen Kaynakları, Üretim, Hedefler 
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1. TÜRKİYE BAĞCILIĞINDA 2007- 2013 DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER 

1.1. Bağ Alanı ve Üzüm Üretimi 

1.1.1. Dünya bağcılığı içindeki yeri 

Dünya bağ alanları 2007-2012 yılları arasındaki 6 yıllık dönem içerisinde toplamda 

%4.17’lik bir azalma göstermiştir. Bu kayıp daha çok Avrupa bağ alanlarındaki azalmadan 

kaynaklanmaktadır. Avrupa kıtasında alan olarak ilk üç sırada yer alan İspanya (%18.56 

azalma) Fransa (%8.07 azalma) ve İtalya’nın (%9.51 azalma) bağ alanlarında önemli bir azalma 

gözlenmektedir (Çizelge 1). Diğer taftan Çin H.C.’nin bağ alanlarındaki artış dikkat çekiciliğini 

sürdürmektedir. Çin H.C. bağ alanları bu altı yıllık dönem içerisinde yaklaşık 200.000 hektar 

artarak toplamda %39.13’lük bir artış göstermiştir. Amerika kıtasında, ABD bağ alanlarında 

küçük bir artış (%2.73)  istatistiklere yansırken, bu kıtada bağ alanları yönüyle en ciddi artış 

Şili bağlarında görülmektedir (%11.68’lik artış). Dünyanın önemli bağcı ülkeleri olan ilk 10 

ülke sıralamasında önemli bir değişiklik olmazken, Romanya ilk 10 ülke sıralamasından çıkmış 

ve Şili bağ alanlarındaki artış ile ilk 10 içerisine dahil olmuştur (Anonim 2014a). 

Türkiye bağ alanlarında önemli bir kayıp olmamasına karşılık, Çin H.C. ile yer 

değiştirmiş ve sıralamada bir basamak alta inerek 5. sırada yer almıştır (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Dünyada ilk 10 ülkenin 2007 ve 2012 yıllarına ait bağ alanları 

 

Dünya bağ alanlarındaki azalmaya karşılık, yaş üzüm üretiminde 2007-2012 yılları 

arasında önemli bir değişim olmamıştır. FAO’dan alınan dünya yaş üzüm üretim istatistikleri 

(Anonim 2014a), Avrupa kıtasındaki önemli üzüm üreticisi ülkeler olan İtalya, İspanya ve 

Fransa’da üretim alanlarındaki azalmaya paralel olarak, yaş üzüm üretiminde de azalmayı 

gözler önüne sermektedir. Çin H.C. bağ alanlarındaki artış gibi, üretimde de ciddi bir artış ile 

1. sıraya yerleşmiştir. 2007 yılında yaklaşık 6.7 milyon ton olan Çin H. C. yaş üzüm üretimi, 

2012 yılında %42,91 artışla 9.66 milyon tona yükselmiştir. Bu yönüyle Çin, üretimde en ciddi 

artışı gösteren ülke konumundadır (Çizelge 2). Benzer bir artış ABD ile Şili’nin yaş üzüm 

üretiminde de söz konusudur. Özellikle Şili 2007-2012 yılları arasında yaş üzüm üretiminde 

%36.17’lik bir artışla iki basamak birden yükselerek, 9. sıradan, 7. sıraya yükselmiştir. 
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Ülkemiz yaş üzüm üretimi de bu altı yıllık dönemde (2007-2012) %11.00’lik artışla 

yaklaşık 4.2 milyon tona ulaşmış ve 6. sıradaki yerini korumuştur. 

Çizelge 2. Dünyada ilk 10 ülkenin 2007 ve 2012 yıllarına ait üzüm üretimleri (FAO) 

 

Ülkemiz bağcılığının, dünya bağcılığı içerisindeki önemi sofralık ve çekirdeksiz kuru 

üzüm üretimi yönüyledir. Sofralık üzüm üretiminde ülkemiz Çin H.C.‘nin ardından ikinci, 

çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ise 1. sıradadır. 

1.1.2. Türkiye Tarımı İçindeki Yeri 

Bitkisel Üretim İçindeki Yeri 

Ülkemiz bitkisel üretim alanları TÜİK verilerine göre, 23 782 000 ha olup, bu alanın 

%16,7’si üzerinde bahçe bitkileri tarımı yapılmaktadır. Söz konusu 5 yıllık dönemde ülkemiz 

Bağ-Bahçe Bitkileri üretim alanlarının, küçük bir artışla (%0,8) 3.966.000 hektara ulaştığı ve 

bitkisel üretimdeki payının da %15.5’den, %16.7’ye ulaştığı görülmektedir (Çizelge 3). 

Bitkisel üretim yapılan alanların %1.97; bahçe bitkileri tarımı yapılan alanların ise 

%11.82’ sini bağ alanları oluşturmaktadır. Bir önceki beş yıllık dönemde bitkisel üretimdeki 

payı yaklaşık %2 olan bağ alanlarının payı, %1.97’ ye gerilemiştir. Bu dönem içerisinde 

ülkemiz bağ alanlarında yaklaşık 14.000 ha’lık küçük bir azalma olmasına karşılık, genel 

bitkisel üretim payındaki bu azalma, bağ alanlarındaki azalmadan daha çok, zeytin ve meyve 

alanlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır (Anonim 2014b). 

Çizelge 3. Türkiye’nin bitkisel üretimi içinde bağcılığın alan olarak yeri (1000 ha) 
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Meyve Üretimi İçindeki Yeri 

Üzüm üretiminin ülkemiz toplam meyve üretimi içerisindeki payı önemlidir. TÜİK 

verilerine göre (Anonim 2014b), 2013 yılında üzüm üretimimiz, 2007 yılı üretimimize nazaran 

%11.06’lık bir artışla 4.011.409 tona yükselmiştir. Bu üretim değeri, 2011 (4.296.351 ton) ve 

2012 (4.234.305 ton) yıllarına göre daha düşük gerçekleşmekle birlikte, 2007 yılına göre önemli 

bir artış olduğu da gözlerden kaçmamaktadır. 

2007 yılında toplam meyve üretimi içerisindeki payı %23.1 olan üzüm üretimi, 2013 

yılında, %2.2’lik bir azalma göstererek, %20,9 olmuştur (Çizelge 4). Yine de toplam meyve 

üretimimiz içerisinde üzüm üretimi %20,9’ luk payı ile ilk sıradaki yerini korumuştur. 

Çizelge 4. Türkiye’nin 2007 ve 2012 yıllarına ait meyve üretimi (tuik.gov.tr, 2014) 

 

Bölgesel Değerlendirme 

Ülkemizin bağ alanları son yedi yıllık dönem içerisinde %3.3’lük bir azalma 

göstermesine karşılık, üretim miktarımız %12.5 artış göstererek 4 milyon tona ulaşmıştır. 

Bölgelere göre bağcılık istatistikleri incelendiğinde, uzun yıllardır değişmeyen sıralama son 5 

yıllık dönem içerisinde Güneydoğu bölgesinin 3. Sıraya yükselmesi ile değişmiştir (Anonim 

2014b). 

Ege bölgesinin Türkiye bağcılığındaki alan ve üretim yönüyle liderliği bu yıllar 

içerisinde de aynı kalmıştır. Ege bölgesi bağ alanları çok az bir gerileme göstermesine karşılık, 

bölgenin üretimi yine neredeyse Türkiye üzüm üretiminin yarısına yakın olarak gerçekleşmiştir 

(1.832.452 ton; %45,7). İkinci sırada yer alan Akdeniz bölgesi bağ alanları ve üretim değerleri 

son beş yıllık dönem içerisinde artış göstermiştir. Güneydoğu bölgesi gerek alan, gerek üretim 

açısından artı yönde bir gelişme göstermiştir. 2013 yılında Güneydoğu bölgesi bağ alanları, 

2007 yılı istatistiklerine göre artış göstererek Orta güney bölgesini geride bırakmıştır. Aynı 

durum Güneydoğu bölgesinin yaş üzüm üretiminde de ortaya çıkmıştır (2007: 360.449 ton; 

2013: 414.031 ton). Buna karşılık diğer bölgelerimizin bağ alanlarında değişen oranlarda 

azalma olduğu göze çarpmaktadır (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Tarım Bölgelerinin Bağ Alanı Ve Üzüm Üretimi Değerleri 

 

 

1.2. Değerlendirme Şekillerine Yönelik Gelişmeler 

1.2.1. Sofralık Üzümler 

Ülkemiz dünya bağcılığı içerisinde sofralık üzüm üretim potansiyeli ile öne 

çıkmaktadır. Dünya sofralık üzüm üretiminde Çin H.C. yaklaşık 6 milyon ton sofralık üzüm 

üretimi ile ilk sırada yer alırken, ülkemiz 2.132.000 tonluk sofralık üzüm üretimi ile ikinci 

sırada yer almaktadır (Anonim 2014). Türkiye ve Çin’den sonra sofralık üzüm üretiminde öne 

çıkan ülkeler; Brezilya, Şili ve ABD’dir (Çizelge 6). 

Çizelge 6. Dünyanın Önemli Sofralık Üzüm Üretici Ülkeleri ve Üretim Değerleri (Ton) (Anonim 2014A) 

 

TÜİK istatistiklerine göre bağ alanlarımızın %55,8’inde sofralık değerlendirmeye 

yönelik üretim yapılmaktadır. 2009-2013 yılları arası istatistik verileri sofralık üzüm bağ 

alanlarımızda bir tutarlılık olduğunu göstermektedir. Sofralık yaş üzüm üretimimiz 2.132.602 

ton ile toplam üzüm üretimimizin %53,16 ’sına karşılık gelmektedir ki, bu da sofralık üzüm 

yetiştiriciliğinin ülkemiz için önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu durum dünya 

sofralık üzüm üretimi sıralamasındaki yerimiz ile de ispatlanmaktadır (Anonim 2014b). 
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Bölgelerimize göre sofralık üzüm üretim değerleri incelendiğinde, bağ bölgelerimizin 

tamamında sofralık tüketime yönelik yetiştiricilik yapıldığı görülmektedir. Sofralık üzüm 

üretiminde ilk üç sırayı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri almaktadır (Çizelge 7). 

Yaş üzüm üretimimizin yaklaşık yarısını tek başına üreten Ege bölgesinde sofralık üzüm 

üretimi de önemli bir paya sahiptir. Sofralık üzüm üretimi ve ihracatımızda ilk sırayı önemli bir 

farkla Sultani Çekirdeksiz almaktadır. Ege bölgesinde Manisa, Denizli ve İzmir illerinde yaygın 

olarak yetiştirilen bu çeşit, kurutmalık değerlendirme yanında, GA3 ve salkım/tane seyreltme 

uygulamaları ile sofralık tüketime yönelik olarak da yetiştirilmektedir. Önemli sofralık üzüm 

çeşitlerinden; Alphonse Lavalleé, Red Globe ve Michelle Palieri, Ege bölgesinde son yıllarda 

önemli bir üretim potansiyeli yakalamıştır. Bölgenin diğer önemli sofralık çeşitleri ise; 

Mevlana, Kozak Siyahı, Kozak Beyazı, Pembe Gemre, İpek ve Osmanca’dır. 

Çizelge 7. Tarım Bölgelerinin 2013 Yılına Ait Sofralık Üzüm Üretimi 

 

Akdeniz Bölgesi özellikle erkenci sofralık üzüm çeşitleri için uygun ekolojik koşulları 

ile öne çıkan bölgemizdir. Akdeniz sahil kuşağında Yalova İncisi ve Trakya İlkeren çeşitleri 

önemli üretim potansiyeli ile ön plana çıkmaktadır. Mersin ve Tarsus’ta yörenin yerli sofralık 

üzüm çeşidi Tarsus Beyazı, tanelenme problemi nedeniyle yerini kademeli olarak Yalova İncisi, 

Cardinal, Trakya İlkeren gibi erkenci sofralık çeşitlere bırakmaktadır. Akdeniz bölgesinin 

yüksek yayla kesimleri orta ya da geç mevsimde olgunlaşan sofralık üzüm çeşitlerinin 

yetiştiriciliği için elverişli koşullara sahiptir. Bölgenin bu bölümlerinde öne çıkan sofralık üzüm 

çeşitleri, Tilki Kuyruğu ve Burdur Dimriti’dir. Antalya ve Mersin illerinin sahil kuşağında örtü 

altında erkenci üzüm çeşitlerinin yetiştiriciliğine yönelik gelişmeler, henüz istenilen seviyeye 

ulaşamamıştır. 

Marmara bölgemiz özellikle geççi sofralık üzüm çeşitlerinin yetiştiriciliği için uygun 

iklim koşullarına sahip olmasına karşılık, bu bölgemizde her geçen gün artan şehirleşme baskısı 

nedeniyle son yıllarda ortaya çıkan sofralık üzüm bağlarında azalma devam etmektedir. 

Diğer tarım bölgelerimizde öne çıkan sofralık üzüm çeşitleri ve yetiştirildiği illeri şu 

şekilde sıralamak mümkündür: Narince (Tokat), Köhnü ve Ağın Beyazı (Elazığ ve Malatya), 

Şilfoni (Tunceli), Mazrani (Diyarbakır ve Mardin), Kabarcık, Tahannebi, Mahrabaşı 

(Kahramanmaraş), Hönüsü, Horozkarası, Hatun Parmağı (Gaziantep ve Kilis), Kızlartahtası 
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(Şanlıurfa). Bu üzüm çeşitleri bölgelerinde çoğunlukla geleneksel yöntemlerle yetiştirilmeye 

devam edilmekle birlikte, modern telli terbiye sistemleri ile bağlar da kurulmaya başlamıştır. 

Tarım bölgelerimizin tamamında yöreye özgü ve çoğunlukla yöresel pazarlarda satılan 

sofralık çeşitlerin yetiştiriciliği de halen bağcılar için önemli bir geçim kaynağı olma özelliğini 

sürdürmektedir (Çavuş, Çiftlik, Karabük; Parmak, Nevşehir; Isabella Doğu Karadeniz; 

Karaerik, Erzincan). 

1.2.2. Kurutmalık Üzümler 

Dünyanın en önemli kuru üzüm üreticisi ülkeleri Türkiye, ABD, Çin, İran ve Şili’dir. 

Bu beş ülkenin toplam üretim miktarları çizelgede görüldüğü gibi yaklaşık 1 milyon tondur. 

Diğer kuru üzüm üreticisi ülkelerin [Güney Afrika (50.000 ton), Afganistan (36.000 ton), 

Arjantin (33.000 ton), Özbekistan (20.000 ton), Avrupa Birliği üyesi 27 ülke (10.000 ton), 

Avustralya (10.000 ton) ve Meksika (10.000 ton)] üretim değerleri de eklendiğinde, dünya kuru 

üzüm üretimi 2014 yılında yaklaşık 1.204.500 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ve A.B.D. 

tek başlarına dünya kuru üzüm üretiminin yarısını karşılamakta ve ilk iki sırada yer almaktadır 

(Anonim 2014c). Bu yönüyle Türkiye, dünyada çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde öncü ülke 

olma konumunu korumaktadır (Çizelge 8). 

Çizelge 8. Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminde Öne Çıkan Ilk 5 Ülkenin 2010-2014 Yılları Arası Kuru 

Üzüm Üretimi (Ton) 

 

Son altı yıl içerisinde (2008-2013) Ege bölgesi yine Türkiye kuru üzüm üretiminde en 

önemli bölgemiz olarak ortaya çıkmaktadır. Ege bölgesi ve özellikle Manisa ili ve ilçeleri kuru 

üzüm üretimimizde lokomotif olma özelliğini sürdürmektedir. Manisa başta olmak üzere, 

Denizli ve İzmir illerinde yaygın olarak yetiştirilen kurutmalık çekirdeksiz üzüm çeşidimiz, 

dünyanın da en favori çekirdeksiz kuru üzüm çeşidi olan Sultani Çekirdeksizdir. Dünyada 

Sultani, Sultanina, Sultana olarak da tanınan bu üzüm çeşidimiz, çekirdeksiz kuru üzüm 

ihracatında da doğal olarak ilk sırada yer almaktadır. 

Ülkemizin kuru üzüm üretimi ağırlıklı olarak çekirdeksiz kuru üzüm olmakla birlikte 

üretilen kuru üzümün yaklaşık olarak %25’ini çekirdekli kuru üzüm oluşturmaktadır. 

Çekirdekli kuru üzüm üretimi yapılan iller ve tarım bölgelerinde yine önemli bir değişiklik 

bulunmamaktadır. Çekirdekli kuru üzüm üretimi yapılan tarım bölgeleri arasında ilk iki sırayı 

Doğu Akdeniz (Gaziantep ve Kilis) ve Güneydoğu (Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır) bölgeleri 

almakta; buralarda yetiştirilen önemli çekirdekli kurutmalık çeşitler ise yine Besni, Rumi, 
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Dımışkı, Kerküş, Sergi Karası ve Horoz Karası olarak öne çıkmaktadır. Çekirdekli kuru üzüm 

üretiminde ikinci önemli bölge Orta güney tarım bölgesi ve bölgenin Nevşehir ve Konya 

illeridir. Nevşehir ilinin önemli çekirdekli kurutmalık çeşidi Karadimrit, Konya ilinin ise Ekşi 

Kara ve Göğ Üzüm’dür. Ülkemizde çekirdekli kurutmalık olarak değerlendirilen diğer bir 

önemli üzüm çeşidimiz ise Çal Karası’dır. Bu çeşit, şaraplık değerlendirme yanında, natürel 

kuru üzüm olarak da değerlendirilmektedir. Yine Malatya iline özgü ve salkımı ile kurutulan 

Banazı Siyahı da yörede önem kazanmaya devam etmektedir. 

1.2.3. Şaraplık Üzümler 

Ülkemizde üretilen üzümün ne kadarlık bir kısmının şaraba işlendiğiyle ilgili net bir 

istatistik bulunmamakla birlikte şarap üreticisi firmaların Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 

Kurumu’na (TAPDK) yaptığı bildirimlerden bir fikir edinmek mümkündür. Örneğin; 2012 

yılında 149 şarap üreticisi firma TAPDK’ya “Kampanya Bildirim Raporu” göndererek aldıkları 

üzüm çeşidini ve buna karşılık ürettikleri şarap miktarını beyan etmiştir. Bu raporlara göre 2012 

yılında şarap üreticileri tarafından yaklaşık 89,4 milyon kg. üzüm işlenmiş buna karşılık 

yaklaşık 62,8 milyon litre şarap üretilmiştir. Ülkemizdeki 7 büyük şarap üreticisi firmanın 89,4 

milyon kg. üzümün %58’ini işlediği görülmektedir. 

149 firmanın %10’u hiç üzüm almamış, % 25’i beyaz şarap üretmemiş, sadece % 26’sı 

pembe şarap üretmiştir. Üzümlerin %65’i kırmızı, %35’i beyaz %5’i ise pembe şaraba 

işlenmiştir. Kırmızı şarap için en çok tercih edilen üzüm yaklaşık 7,5 milyon kg. ile Öküzgözü 

olmuştur. Bu üzüm çeşidini sırasıyla Boğazkere (yaklaşık 5,5 milyon kg.), Syrah (yaklaşık 5,0 

milyon kg.), Cabernet Sauvignon (yaklaşık 4,2 milyon kg.), Merlot (yaklaşık 3,8 milyon kg.), 

Çal Karası (yaklaşık 3,8 milyon kg.), Cinsault (yaklaşık 3,5 milyon kg.), Alicante Bouschet 

(yaklaşık 3,4 milyon kg.) ve Kalecik Karası (2,7 milyon Kg) izlemektedir. Öküzgözü’nü 

firmaların %29’u, Boğazkere’yi ise % 25’i işlerken, Syrah’ı firmaların % 45’i, Cabernet 

Sauvignon’u %52’si, Merlot’yu %49’u, Kalecik Karası’nı ise %23’ü işlemiştir. 

Beyaz şarap için en çok tercih edilen üzüm yaklaşık 12,3 milyon kg. ile Sultani 

Çekirdeksiz olup bu üzümü firmaların %18’i işlemiştir. Bu üzüm çeşidini sırasıyla Semillon 

(yaklaşık 5,4 milyon kg., firmaların %19’u işlemiş), Narince (yaklaşık 3,5 milyon kg., 

firmaların %12’si işlemiş), Emir (yaklaşık 2,1 milyon kg., firmaların %10’u işlemiş), 

Chardonnay (yaklaşık 1,6 milyon kg., firmaların %22’si işlemiş), Sauvignon Blanc (yaklaşık 

1,3 milyon kg., firmaların %20’si işlemiş) ve Yapıncak (yaklaşık 1,2 milyon kg., firmaların 

%13’ü işlemiş) izlemektedir. 

Pembe şarap için en çok tercih edilen üzüm 2,1 milyon kg ile Çal Karası olup bu üzümü 

firmaların %6’sı işlemiştir. Bu üzüm çeşidini sırasıyla Öküzgözü (yaklaşık 0,36 milyon kg., 

firmaların %5’i işlemiş), Kalecik Karası (yaklaşık 0,34 milyon kg., firmaların %9’u işlemiş), 

Cabernet Sauvignon (yaklaşık 0,24 milyon kg., firmaların %5’i işlemiş) ve Syrah (yaklaşık 0,23 

milyon kg., firmaların %7’si işlemiş) izlemektedir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre 2012 yılı sonu itibariyle 

ülkemizde yaklaşık 4,6 milyon dekar bağ alanı olup, buna karşılık yaklaşık 4,2 milyon ton üzüm 

işlenmiştir. Bu üzümlerin yaklaşık 2,2 milyon tonu sofralık, yaklaşık 1,6 milyon tonu 

kurutmalık ve yaklaşık 0,4 milyon tonu ise şaraplık üzümdür. Bu verilere göre 2012 yılı için 
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toplam üzüm üretiminin sadece % 9,6’sı şaraplık üzümdür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı ve TAPDK verileri karşılaştırıldığında 2012 yılı için şaraplık üzüm üretiminin sadece 

% 22,3’nün; toplam üzüm üretiminin ise sadece %2,1’inin şaraba işlendiği görülmektedir. 

1.2.4. Şıralık Üzümler 

2013 yılında şaraplık ve şıralık olarak istatistik kayıtlara geçen toplam 455 229 ton yaş 

üzümün yaklaşık %3’ü şaraba işlenirken, geriye kalan %8.2’ lik Böl. Şıralık olarak 

değerlendirilmektedir. Şıralık bu üzüm çeşitlerinin büyük çoğunluğu ülkemize özgü 

değerlendirme şekilleri olan pekmez, sucuk (orcik), pestil (bastık), köfter, muska, tarhana vb. 

ürünlere işlenmektedir. Tarım bölgemizin hemen tamamında yöreye özgü ürünlerle 

değerlendirilen yerel çeşitlerimiz mevcuttur. 

1.3. Sertifikalı Fidan Üretimi ve Dış Ticareti 

1.3.1. Sertifikalı Fidan Üretimi 

Ülkemizin 2009-2013 yılları arasında kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen 

fidan üretimine yönelik rakamlar çizelge10’da verilmiştir. Buna göre ülkemizde 2009-2013 

yılları arasında toplam 11.414.513 aşılı asma fidanı üretilmiştir. Bu üretimin 10.888.690 adeti 

(%95,39) özel sektör tarafından gerçekleştirilmiştir. Aşısız asma fidanı üretimi ise bu dönemde 

11.236.937 adet olarak gerçekleşmiştir. Son beş yıllık dönemde aşılı ve aşısız toplam asma 

fidan üretim rakamı 22.651.480 adet olmuştur. Bu rakam 2004-2008 arası dönemde gerçekleşen 

üretimden (18.130.309 adet) yaklaşık %25’lik bir fidan üretimi artışı olduğunu göstermektedir. 

Ancak bu artışın daha çok aşısız fidan üretiminden kaynaklandığı da gözden kaçırılmamalıdır. 

Kamu ve özel sektörün fidan üretim rakamları incelendiğinde, yine kamunun sembolik düzeyde 

bir üretim gerçekleştirdiği, üretimin ağırlıklı olarak özel sektör fidan kuruluşları tarafından 

gerçekleştirildiği söylenebilir (Anonim 2014d). 

2013 yılı itibarıyla 51 özel ve 6 kamu olmak üzere 57 adet asma fidanı üreticisi 

bulunmaktadır. 

Çizelge 9.Türkiye Sertifikalı Asma Fidanı Üretim Değerleri 
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1.3.2. Sertifikalı Fidan İthalatı Ve İhracatı 

Ülkemiz asma fidanı ve diğer meyve türlerine ait fidan ihracat ve ithalat rakamları 

Çizelge 11’de görülmektedir. Buna göre 2012 yılında asma fidanında 150.923 $ ihracat 

rakamına karşılık, 369.811 $ ithalatımız görülmektedir. 2010-2012 yılları arasında fidan 

ihracatımız diğer yıllara oranla sembolik de olsa bir miktar artış gösterirken, fidan ithalatında 

da düşüş dikkati çekmektedir. Bu dönemde meyveleriyenen diğer ağaç ve çalıların ithalatına 

göre asma fidanı ithalatının daha düşük olarak gerçekleşmiş olması sevindirici bir gelişmedir. 

2010-2012 yılları arasında fidan ithalatı için ödenen toplam 22.245.987 $ içerisinde asma 

fidanına ödenen dövizin payı yalnızca, %9,47 ( 2.107.792 $) olarak gerçekleşmiştir (Anonim 

2014d). 

Çizelge 10. Ülkemiz Asma Fidanı Ve Diğer Meyve Türlerine Ait Fidan İhracat ve İthalat Değerleri 

 

1.4. Asma Gen Potansiyeli 

Ülkemiz, yabani asma (Vitis vinifera ssp. sylvestris)’in doğal yayılma alanlarına sahip 

olmasının yanı sıra, asmanın kültüre alındığı coğrafyada en eski kültür merkezlerinden biridir. 

Bu nedenle, V.sylvestris ve V.sativa gen kaynakları bakımından önemli bir ülkedir. 

1.4.1. Yabani Asmaya (Vitis Vinifera Ssp. Sylvestris) Ait Gen Potansiyeli 

Ülkemizin hemen her bölgesinde, özellikle akarsu yatakları ve ormanlarda ağaçlara 

sarılmış olarak yabani asmalara rastlamak mümkündür. Bu popülasyonlar içinde ve arasında 
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zaman içinde meydana gelen doğal melezlemeler sonucunda daha da zenginleşen yabani asma 

gen potansiyelimizi oluşturan çeşit ve tiplerden pek çoğu, doğal olarak ya da biyotik ve/veya 

abiyotik stres etmenleri nedeniyle elden çıksa da kendi içinde sürekli yenilenme sonucu yeni 

çeşit ve tipler ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin değişik bölgelerindeki yabani asma 

popülasyonlarını oluşturan genotiplerin belirlenmesi, koruma altına alınması, hem morfolojik 

olarak, hem de moleküler tekniklerden yararlanarak tanımlanmasına yönelik çalışmalar son 

yıllarda ivme kazanmıştır. 

1.4.2. Kültür Asmasına (Vitis Vinifera Ssp. Sativa) Ait Gen Potansiyeli 

Yakındoğu ve Avrupa’nın tek türü olan Vitis vinifera L.; günümüzden yaklaşık 6000- 

7000 yıl önce yabani formdan ilk olarak Anadolu topraklarında kültüre alınmıştır. Bu nedenle 

V.vinifera ssp.sativa, bağ bölgelerimizde kültür süreçleri boyunca gelişen sayı ve nitelik 

bakımından değerli bir genetik çeşitlilik göstermektedir. 

Ülkemiz asma gen kaynaklarının belirlenmesi ve korunması çalışmaları 1965 yılında 

başlatılmıştır. Günümüze kadar sürdürülen çalışmalar sonucunda 1437 asma genotipi Tekirdağ 

Bağcılık Araştırma İstasyonu bünyesinde tesis edilen Milli Koleksiyon Bağı’nda koruma altına 

alınmıştır. 55 ilden toplanarak koruma altına alınan çeşit ve tipler, seçilmiş 39 OIV kriterine 

göre ampelografik tanımlamaları yapılarak “Türkiye Asma Genetik Kaynakları Kataloğu” 

yayınlanmıştır (Anonim 2012). Devam etmekte olan projede, bölgesel eksiklerin tamamlanması 

amacıyla 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde Tekirdağ Bağcılık 

Araştırma İstasyonu 1. derecede sorumlu kuruluş olmak üzere, Manisa Bağcılık Araştırma 

İstasyonu, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu, Gaziantep Antepfıstığı Araştırma 

İstasyonu, Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu, 

Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu ve Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

İstasyonları ile birlikte tarama, bölgesel  koleksiyonların oluşturulması ve Milli Koleksiyon 

Bağı’nın bir eşinin MBAİ’de kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Milli Koleksiyon Bağı 

Manisa paralelinde 534 asma genotipinin aktarımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Manisa Bağcılık 

Araştırma İstasyonu’nun 1981-1989 yılları arasında gerçekleştirdiği “Ege Asma Genetik 

Kaynakları” projesi ile Ege Bölgesinde bulunan 208 çeşit tespit edilerek koleksiyon parseli tesis 

edilmiş olup, “Asma Genetik Kaynakları” projesi ile Ege Bölgesi başta olmak üzere alan tarama 

çalışmaları devam etmektedir. Bu güne kadar 30 asma genotipi koleksiyona aktarılmıştır. 

Asma genetik kaynaklarının vejetatif olarak Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu 

Milli koleksiyon bağında muhafaza edilmesi yanında, bu materyale ait bilgiler Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynakları Böl. Türkiye Meyve-Bağ 

Genetik Kaynakları veri tabanı ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoçeşitlilik ve 

Genetik Kaynaklar Böl. Dökümantasyon biriminde kayıt altına alınmaktadır. 

Ankara Üni. Ziraat Fak.Bahçe Bitkileri Böl., Orta Anadolu bölgesindeki sorumluluğu gereğince 

Ankara Üni. Kalecik Bağcılık Araştırma İstasyonu’nda bölgeye ait 155 çeşidin koruma altına 

alınmasını gerçekleştirmiş olup, bölgesel koleksiyon tamamlama çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Asma gen kaynaklarının moleküler teknikler ile tanımlanması çalışmaları kapsamında 

Ankara Üni. ve TAGEM bünyesinde ortak ve münferit moleküler karakterizasyon çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Bu alanda özellikle 2012 yılında tamamlanan TÜBİTAK –KAMAG 

107G116 kod no’lu projede, ülkemizde yetiştirilen, ekonomik öneme sahip ve daha önce 

ampelografik tanımlamaları yapılmayan toplam 78 adet çeşit ve klonun morfolojik 

tanımlamaları, 150 adet çeşit, klon ve asma anacının da moleküler yöntemlerle tanımlaması 

yapılmış ve çalışmada 20 SSR lokusu ve 10 AFLP markörü kullanılmıştır. 

1.4.2.1. Klon Seleksiyonu Çalışmaları 

Bağcılıkta klon seleksiyonu yönteminin uygulanmasındaki amaç, bir çeşit içerisinde var 

olan farklılıklardan yararlanarak çeşidin özellikleri bakımından üstünlük gösteren tipleri 

seçmektir. Bu farklılıklar; çevre şartları, mutasyonlar, klonların değişik orijinlerden gelmiş 

olmaları, virüs enfeksiyonları gibi nedenlerden ortaya çıkmaktadır. Bugün ülkemizde 

yetiştirilmekte olan ve birçoğu standart listesine dahil edilmiş bulunan üzüm çeşitleri, değişik 

değerlendirmeler göz önünde tutularak, çeşitli yöntemlerle uzun yıllar süren seleksiyon sonucu 

seçilmiş ve bunların bir kısmı üretime aktarılmıştır (Çizelge 11 ve 12). 

Çizelge 11. Klon Seleksiyonu Tamamlanan Çeşit Ve Klon Sayıları 

 

Klon seleksiyonu çalışılmalarının başlangıcından günümüze kadar 37 çeşit ve 7 anaçta 

seleksiyon çalışmaları tamamlanmış ve toplam 132 adet klon seçilmiştir. Ülkemizde bugüne 

kadar tamamlanan klon seleksiyonu çalışmaları ve seçilen klonlar Çizelge 12’de verilmiştir. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı 9 Araştırma Enstitüsü ve İstasyon ile 2 

Üniversitede, 16 çeşit üzerinde klon seleksiyonu çalışmaları halen devam etmektedir. 

Klon Seleksiyonu Çalışmaları; klon baş omca adaylarının seçimi, klon koleksiyon ve 

klon mukayese bağı Aşamaları olmak üzere 3 aşamada yürütülmekteydi. 12- 14 Mayıs 2006 

tarihinde Manisa’da bağcılıkta uygulanan üç aşamalı geleneksel klon seleksiyonu yönteminin 

revizyonu çalışması yapılarak klon seleksiyonu yönteminin, A (Klon koleksiyon) ve B (klon 

karşılaştırma) aşamaları birleştirilerek iki aşamalı olarak uygulanması ve böylece en az 19 yıl 

süren çalışmaların, en fazla 12 yılda tamamlanmasına yönelik olarak revize edilmesi kararı 

alındı. 24.04.2014 tarihinde Gaziosmanpaşa Üni.nde düzenlenen klon seleksiyonu çalıştayında 

klon seleksiyonun klon baş omca adayları seçilirken, göz verimliliğine ek olarak salkım ağırlığı, 

tane ağırlığı, SÇKM, boncuklanma, çatlama, şıra randımanı vb. göreceli ve/veya parametrik 

verilerin alınması, klon koleksiyon bağı aşaması için ise; iç karantinaya tabi bitki hastalık ve 

zararlılar hakkında tebliğ kapsamındaki Asma Kısa Boğum (Fanleaf virus), Asma Yaprak 
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Kıvırcıklığı (Leafroll virus) ve Arabis Mosaik virüslerinden ari olması ve bağ kanseri 

(Agrobacterium vitis) testi yapılması şartı getirilmiştir. 

1.4.2.2. Melezleme Islahı Çalışmaları 

Ebeveynleri doğru seçildiği sürece en etkin genetik varyasyon yaratma yolu olan 

melezleme ıslahı çalışmaları, ülke bağcılığına kalite özellikleri bakımından üstün yeni üzüm 

çeşitleri kazandırmak amacıyla Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

(YABKMAE), Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon (MBAİ) ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma 

İstasyonu (TBAİ) tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda dönem içerisinde 16 yeni çeşit 

geliştirilmiş olup, YABKMAE’de geliştirilen çeşitler sofralık (6), TBAİ’de geliştirilen çeşitler 

sofralık (4) ve şaraplık (1), MBAİ’de geliştirilen çeşitler ise hem sofralık hem de kurutmalık 

(5) özellikleri ile dikkat çekmektedirler (Çizelge 13). TBAİ’nin sofralık tüketime uygun olarak 

geliştirdiği 8 çeşit adayının tescil süreci de devam etmektedir Ayrıca klasik melezleme 

çalışmalarına entegre edilerek bazı kalite özelliklerinin (çekirdeksizlik, hastalıklara dayanıklılık 

vb.) gençlik kısırlığı süresi beklenmeden tespitine olanak sağlayan moleküler bazlı çalışmalar 

da ülkesel ıslah çalışmalarına hız katmaktadır. Bunun yanı sıra çekirdeksiz iri taneli yeni çeşitler 

elde etmeye yönelik poliploidi ıslahı çalışmalarına da TBAİ bünyesinde başlanmıştır. 

Çizelge 12. Ülkemizde Klon Seleksiyon Çalışması Tamamlanan Çeşitler ve Seçilen Klonlar 
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Çizelge 13. 2009-2014 Yılları Arasında Ülkemizde Geliştirilen Üzüm Çeşitleri 

 

1.5. Organik Bağcılık ve Bağcılıkta İyi Tarım Uygulamaları 

Türkiye organik tarım potansiyeli ile dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer almaktadır. 

Ülkemizde organik tarım faaliyetleri, 1985 yılında Avrupa ülkelerinin organik kuru üzüm 

talepleriyle başlamıştır. Daha sonra organik tarım faaliyetleri, 3 Aralık 2004 tarih ve 25659 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Organik Tarım Kanunu” ve 10.06.2005 tarih ve 25841 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Organik Tarımının Esasları ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmenlik” ile kontrol altına alınmıştır. Halen ülkemizde TC Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşları 

tarafından, organik tarım faaliyetleri kontrol edilerek sertifikalandırılmaktadır. 

2009-2013 yılları arasında organik tarım yapılan alanlarımız %57,15’lik bir artışla, 

175.810 hektardan, 307.610 hektara ulaşmıştır. Organik ürün üretim miktarları da %60,67’lik 

bir artışla, 983.715 milyon tondan, 1.620.466 tona ulaşmıştır (Çizelge 14). 

2013 yılında ülkemiz toplam organik üretiminin %1.5’ini (24.355 ton) tek başına 

organik üzüm oluşturmaktadır. Organik üzüm üretimimizin önemli bir kısmı halen çekirdeksiz 

kuru üzüm olup, çeşit Sultani Çekirdeksiz’dir. Çekirdeksiz organik kuru üzüm üretiminin yine 

tamamına yakını Manisa (16.678 ton %68,4) ve İzmir (2.877 ton; %11,8) illerimizde 

gerçekleştirilmektedir (Anonim 2014e). 

Çizelge 14. Türkiye’nin Genel Organik Tarım Verileri (Geçiş Süreci Dahil) 
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Organik üzüm üretimimizin büyük bir Böl. başta çekirdeksiz kuru üzüm olmak üzere 

ihraç edilmektedir. 2010-2013 yılları arası ihracat verilerimiz Çizelge 15’ de verilmiştir 

(Anonim, 2014b). Buna göre 2013 yılında büyük Böl. çekirdeksiz kuru üzüm olmak üzere 

toplam 2.699.669 kg organik üzüm ihracatı gerçekleştirilmiş ve 8.673.404 $ gelir elde edilmiştir 

Bu değerler 2010 yılı ile karşılaştırıldığında, organik üzüm ihracat miktarında %44’lük, toplam 

ihracat gelirinde de %40.5’lik bir artış söz konusudur. Organik üzüm ihracatımızın toplam 

organik üzüm üretimi içerisindeki payı da oldukça yüksek olup, 2013 yılında bu pay yaklaşık 

%25’ dir. Toplam organik ürün ihracat gelirlerinin de yaklaşık %18,85’ini tek başına organik 

üzüm oluşturmaktadır (Anonim 2014e). 

Çizelge 15. Organik Üzüm İhracatımızın Toplam Organik Bitkisel Ürün Ve Mamul İhracatı İçerisindeki Payı 

 

Organik tarıma benzer bir şekilde, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir 

üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile 

gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal uygulamalar olarak 

tanımlayabileceğimiz, İyi Tarım Uygulamaları da ülke bağcılığımızda uygulama alanı 

bulmuştur. Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları’nın yaygınlaştırılması için hazırlanan 

yönetmelik, 08 Eylül 2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Daha sonra 

yönetmelikte farklı tarihlerde revizyonlar yapılmış ve 07.12.2010 tarih ve 27778 sayılı resmi 

gazetede yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Halen 

bu yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılan ve organik tarımda olduğu gibi TC Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşları 

tarafından kontrolleri yapılan ürünler, sertifikalandırılmaktadır. 

2012 yılında 47 ilde, 3676 üretici, 837.171 da alanda İyi Tarım Uygulamalarına uygun 

olarak üretim yapmaktadır (Çizelge 16). Bu üretimin büyük çoğunluğu uygulanan 

desteklemeler nedeniyle yaş meyve sebze üretiminde olup, bunun da önemli bir Böl. yaş üzüm 

üretimine aittir. 2012 yılında ITU sertifikası ile belgelendirilen toplam 44 farklı ürün içerisinde 

32.831 ton ile üzüm 9. Sırada yer almaktadır (Çizelge 17). 

Çizelge 16. Türkiye İtu Göstergeleri 
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Çizelge 17. Türkiye’de En Fazla İtu Sertifikasyonu Yapılan Ilk 10 Türe Ait Üretim Değerleri 

 

1.6.Ürünün Değerlendirilmesi 

1.6.1. İç Tüketim 

Ülkemiz meyve üretiminde üzüm en yüksek paya sahip olan üründür (Çizelge 18). 

Çizelge 4. de 2007-2012 yıllarına ait ülkemiz meyve üretim değerlerine bağlı olarak toplam 

meyve üretiminin %21.0’ inin üzüme ait olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır (Anonim 2014b). 

Üzümün değerlendirilme şekilleri dikkate alındığında üretilen yaş üzümün % 52.0’si sofralık, 

%37.0’si kurutmalık ve %11.0 şaraplık-şıralık olarak değerlendirilmektedir (Çizelge 19). 

Çizelge 18. Seçilmiş Meyve Türlerine Ait Üretim Miktarları 

 

Çizelge 19. Değerlendirme Şekillerine Göre Ülkemiz Üzüm Üretim Değerleri (Ton) 

 

İhracat verilerinden elde edilen sonuçlara göre yıllık üzüm üretiminin %75’i yurt içinde 

tüketilmektedir. Ülkemizde kişi başına düşen meyve tüketim miktarları içerisinde üzüm 
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tüketiminin diğer meyvelere göre yüksek olması iç piyasada üzüm tüketimine önem verildiğinin 

bir göstergesidir. Ülkemizde kişi başına tüketim 33.0 kg/yıl’dır (Irmak 2014). Türkiye’de kişi 

başına bazı önemli meyve türlerinin tüketim değerleri çizelge 20’de verilmiştir. olarak 

değerlendirilmektedir (Çizelge 21). 

Çizelge 20. Türkiye’de Kişi Başına Meyve Tüketimi (Kg) 

 

İç tüketimde sofralık değerlendirme ilk sırada gelmektedir. Bunu çekirdekli ve 

çekirdeksiz kuru üzüm tüketimi izlemektedir. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Raporu (Anonim 

2014)’na göre, iç tüketiminin 35-50 bin ton arasında olduğu bildirilmektedir (Çizelge 21). 

Çizelge 21. Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm Tüketim Değerleri 

 

Dünyada üzümün tüketim biçiminin ana öğesi şarap tüketimidir. Ülkemizde ise dünya 

tüketim biçiminin aksine şarap tüketimi son sırada yer almaktadır.Ülkemizde kişi başına şarap 

tüketimi piyasaya arz edilen şarap miktarının, 15 yaş üzerindeki nüfusa bölünmesi ile 

hesaplanmaktadır. 15 yaş sınırı, Dünya SağlıkÖrgütü tarafından kabul edilen sınır değer olup, 

TÜİK ve TAPDK verileri buna göre düzenlenmektedir. Çizelge 22’de görüldüğü gibi, 2009 

yılında kişi başı 0,86 litre olan şarap tüketimi 2010 yılında 1,09 litreye yükselmiştir. Artışın 

nedeni ülkemizde şarap tüketiminin artmış olması değil, piyasaya arz edilen alkollü içkilere 

getirilen zorunlu bandrol uygulamasıdır. 2012 yılındaki kişi başı şarap tüketimi yaklaşık 1 

litredir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ülkemizi ziyaret eden yabancı turist 

sayısı sürekli artmaktadır. 2012 yılında ülkemize yaklaşık 32 milyon yabancı turist gelmiştir. 

Yabancı turistlerin ülkemizdeki şarap tüketimine yadsınamaz bir katkı yaptıkları gerçektir. 

Dolayısıyla, şarabın sadece ülkemiz 15 yaş üstü nüfusu tarafından tüketilmediği ve şarap 

tüketimine ait sağlıklı verilere belirtilen yöntemle ulaşmanın mümkün olmadığı bilinmesi 

gereken bir konudur. 
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Çizelge 22. Yıllara Göre Şarap (Şarap + Köpüren Şarap) Tüketimi 

 

Üzümün iç tüketime yönelik değerlendirilmesinde ülkemize özgü üzüm şırası ürünleri 

olan; yöresel özellikleri farklılık gösteren pekmez ve pestil ile şıra veya pestile kuru meyvelerin 

de eklenmesi ile elde edilen üzüm ürünlerinin (cevizli sucuk, köfter, vb.) önemli bir yeri vardır. 

Ayrıca, yaş ve kuru üzümün hammadde olarak kullanılması ile elde edilen başta rakı olmak 

üzere diğer alkollü içkiler, üzüm suyu ve şırası ile son yıllarda konserveye işlenme şeklindeki 

tüketimi de önem taşımaktadır. 

Doğrudan üzüm ürünü olmamakla birlikte, asma yaprağı iç tüketimde ekonomik değeri 

olan bir bağcılık ürünüdür. Bu konuda iç tüketim verilerine ulaşmak mümkün olmamakla 

birlikte, ekonomik bir faaliyet alanı olarak gelişmiştir. 

1.6.2. Dış ticaret 

Teknik Kongre kapsamındaki beş yıllık dönemde (2009-2013) üzüm ve şarap ihracatı, 

ülkemiz Toplam İhracat gelirlerinin %0.5’ini, Tarım Ürünleri İhracatının ise %13.0’ünü 

oluşturmaktadır (Çizelge 23). 

Çizelge 23.Türkiye’nin Bağcılık Ürünleri Ihracat Gelirlerinin Toplam ve Tarım Ürünleri Ihracatı Içindeki Yeri 

 

Bağcılık ürünlerinin dış ticaret durumuna ait bilgiler TÜİK verileri (Anonim 2014b) 

esas alınarak aşağıda özetlenmiştir. 

Sofralık üzüm 

Ülkemizde 2009-2013 dönemi içerisinde ortalama değerler olarak 2.2 milyon ton 

sofralık üzüm üretiminin 213 bin tonu ihraç edilmiş, böylece sofralık üzüm ihracatından 

ortalama 174 milyon Dolar gelir elde edilmiştir. 2009-2013 yılları arasındaki döneme ait 

sofralık üzüm ihracatı ve elde edilen gelirin yıllara göre dağılımı Çizelge 24’ de sunulmuştur. 

İhracatımızın en önemli çeşidi Sultani Çekirdeksiz olup, bu çeşidimizi Yalova İncisi’nin 

izlediği; ülkelere göre ihracatımızda ilk üç sırayı Rusya Federasyonu, Bulgaristan ve 
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Almanya’nın izlediği bildirilmektedir (Seyyar 2014). Türkiye’nin sofralık üzüm ithalatının 

oldukça sembolik düzeyde olduğu da Çizelge 24’den görülmektedir. 

Çizelge 24. Türkiye’nin Sofralık Üzüm Dış Ticaret Verileri 

 

Çekirdeksiz kuru üzüm 

Dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Ülkemiz ilk sırada yer almakta olup, 

Ülkemizi sırasıyla ABD, İran ve Şili izlemektedir. Türkiye’de üretilen çekirdeksiz kuru üzümün 

yaklaşık % 90’ı ihraç edilmektedir. Uluslararası çekirdeksiz kuru üzüm ticaretinin yarıdan 

fazlası Avrupa ülkelerine yapılmakta olup, Türkiye’nin de ihracatının % 84’ü, Avrupa 

ülkelerine yapılmaktadır. Bu nedenle Avrupa ülkeleri önemli bir çekirdeksiz kuru üzüm pazarı 

durumundadır. 

Türkiye’nin toplam Dünya ihracatı içerisindeki payı dış piyasa koşulları ve rekolte 

durumuna göre ortalama % 30-50 civarındadır (Anonim 2014g).  

2009-2013 döneminde Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı en yüksek değer olan 2009 yılına 

ait olan 264 242 ton ile 2010 yılındaki en düşük değer olan 212 169 ton arasında değişmiştir. 

Beş yıllık ortalamaya göre Çekirdeksiz kuru üzüm ihracat miktarımız ortalama 226 bin ton olup 

karşılığında 466.5 milyon Dolar gelir elde edilmiştir (Anonim 2014b ve g). Ülkemizin ithalat 

miktarı ihracat miktarımıza göre yok denecek kadar azdır (Çizelge 25) 

Çizelge 25. Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm Dış Ticaret Verileri 

Şarap 

Yıllara göre şarap ihracat ve ithalat rakamları Çizelge 26’da verilmiş olup, genel 

itibariyle son beş yılda her iki ekonomik faaliyetin de artmış olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 26. Yıllara Göre Şarap (Şarap + Köpüren Şarap) Ithalat Ve Ihracatı 

Dünya’daki şarap istatistiklerine baktığımızda 2012 yılında yaklaşık 251,7 milyon 

hektolitre şarap üretildiği ve 243,2 milyon hektolitre şarap tüketildiği görülmektedir. Fransa 

41,4 milyon hektolitrelik şarap üretimiyle birinci sıradadır. Fransa’yı 40,0 milyon hektolitreyle 

İtalya, 30,3 milyon hektolitreyle İspanya ve 20,5 milyon hektolitreyle Amerika Birleşik 

Devletleri izlemektedir. Fransa, İtalya ve İspanya aynı zamanda en büyük şarap ihracatçısı 

ülkelerdir (Anonim 2013). Görüldüğü üzere, bağcılıkta ilk sıralarda yer alan ülkeler 

üzümlerinin çoğunu şarap gibi yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürerek gelir elde 

etmektedirler. 

1.7. Mevzuat 

Ülkemizde doğrudan bağcılığı desteklemeye ve geliştirmeye yönelik tek yasal 

düzenleme olan 1311 sayılı “Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın 

Kalkındırılması” hakkındaki kanun 14.07.1970 tarihinde kabul edilmiş, ancak 20.06.2001 

tarihli 4684 sayılı kanunun 4.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Son derece talihsiz bu düzenleme sonrasında Türkiye tarımına hizmet eden ve dolaylı 

olarak bağcılığa katkı sağlayan kanun, yönetmelik ve genelgeler kabul edilmiş olup, bunlardan 

bağcılığı içine alanlar aşağıda sıralanmıştır. 

1. Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu (Kanun No: 5200, Kabul Tarihi: 29.06.2004) 

2. Organik Tarım Kanunu (Kanun No: 5262, Kabul Tarihi: 31.12.2004) 

3. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (18.08.2010 tarihli ve 

27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) 

4. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu (Kanun No: 5300, Kabul Tarihi: 10.02.2005) 

5. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (Kanun No: 5403, Kabul Tarihi: 03.07.2005 

ve 31.01.2007 tarihinde kabul edilen 5578 sayılı değişiklik kanunu) 

6. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği (15.12.2005 tarihli 

ve 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) 

7. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun (Kanun No. 6537 Kabul Tarihi: 30.04.2014) 

8. Tarım Sigortaları Kanunu (Kanun No: 5363, Kabul Tarihi: 14.06.2005) 

9. Tarım Kanunu (Kanun No: 5488, Kabul Tarihi: 18.04.2006) 

10. Tohumculuk Kanunu (Kanun No: 5553, Kabul Tarihi: 31.10.2006) 
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11. Bağcılık Yönetmeliği (30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) 

12. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kanunu (Kanun No: 5648, Kabul 

Tarihi: 04.05.2007) 

13. Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği (13.01.2008 tarih ve 26755 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) 

14. Meyve / Asma Fidan ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği 

(17.01.2008 tarih ve 26759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 03.07.2009/27277, 

12.05.2012/28290 ve12.03.2013/28585 üç defa değişiklikgerçekleştirilmiştir) 

15. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli (2009/15173 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı olarak 23.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) 

16. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (Kanun No: 5996, Kabul 

Tarihi: 11.06.2010) 

17. İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik (07.12.2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmış, 21.10.2011 tarihinde 28091sayılı ve 28.05.2014 tarihinde 29013 sayılı 

Resmi Gazetelerde değişikliğe uğramıştır) 

Yukarıda belirtilen 17 mevzuat içerisinde “Bağcılık Yönetmeliği” konuya özel olup, 

bağcılığa uygun coğrafi bölgelerin belirlenmesini, bağ alanları ile asma ve üzümden elde edilen 

ürünlerin çeşit ve miktarlarının tespitini, planlamasını, kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirme ve 

işlemeye yönelik önlemlerin alınmasını, sertifikalı asma fidanı üretimini ve bu fidanlarla bağ 

tesisinin teşvik edilmesini, üretici, işleyici ve ticaretini yapanların kayıt altına alınarak veri 

tabanı oluşturulması amaçlarına hizmet edecek düzenlemeler içermektedir. 

Şarapçılık konusunda ülkemizde yetkili kuruluşlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’dur (TAPDK). 

Alkollü içkinin dolayısıyla şarabın gıda ve şarabın ham maddesinin yani üzümün bitki kökenli 

olması sebepleriyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda güvenliği kapsamında yetkili 

olup piyasa güvenliği kapsamında yetkili kuruluş TAPDK’dır. Vergilendirme konusunda 

Yetkili Kuruluş ise Maliye Bakanlığı’dır. 

Şarapla ilgili birincil düzenlemeler 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 

Kanunu, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda veYem Kanunu’dur. 

Başlıca ikincil düzenlemeler ise TAPDK’nın kısaca üretim, ticaret, satış ve sunum 

yönetmelikleri, Türk Gıda Kodeksi Şarap Tebliği ve ürün izleme tebliğleridir. 

2. BAĞCILIKTA ÜRETİM HEDEFLERİ 

Bağcılık, alan, üretim, istihdam ve dış ticaret verileri ile ülkemizde tarım ve tarıma 

dayalı sanayinin önde gelen alt sektörlerinden biri olarak önemini sürdürmektedir. Dünya ve 

Avrupa bağcılığında geleneksel bağcılık kültürü ile ilgi çekici olmakla birlikte, özellikle 

Avrupa bağcılığında kabul edilen düzenlemeler, standardizasyonlar ve sürdürülebilir bağcılık 

temaları ile uyumlu ilerlemelerin kazanılması gerekmektedir. Son beş yıllık süreçte, Bağcılık 
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Yönetmeliği kapsamında vurgulanmakta olan hedeflere ulaşmak için izlenmesi gereken 

yöntemler ve ilgili kurumlar arasındaki sorumluluk düzenin sağlanması konularında; Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Üniversite desteği ile gerçekleştirilen, resmi 

yükümlülükleri olmamakla birlikte, paydaş görüşlerini içeren sonuç bildirgelerinin 

yayımlandığı çalıştaylar düzenlenmiştir. 

Son beş yılda Bağcılık sektörünün sorunları ve hedeflerini irdeleyen yayınlar ve  toplantı 

sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde aşağıda belirtilen üretim hedefleri önem 

kazanmaktadır. 

2.1. Fidan Üretim Hedefleri 

1. Modern bağcılığın temeli ve geleceği sertifikalı fidan kullanımına bağlıdır. Asma fidanı 

üretim materyallerinin, kaynağı klon olan, ismine doğru, kaliteli ve sağlıklı biçimde üretilmesi 

ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla, sertifikasyon sistemi ve bu sistem kapsamında üretim ve 

pazarlama ile ilgili usul ve esasları içeren “Asma fidanı ve üretim materyali sertifikasyonu ile 

pazarlanması Yönetmeliği” 2009 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte, Asma fidanı ve 

üretim materyallerinde bitki standartları, sertifikasyon şeması ve pazarlama esasları 

belirlenmiştir. 2010 yılında ise TAGEM sorumluluğunda “Meyve-Asma Baz Materyalleri AR-

GE Merkezi Projesi” başlatılmıştır. Alt yapıyı kurmak ve düzenlemeye yönelik bu çalışmalarda 

bitki sağlığı denetimleri, etiketleme ve sertifikalandırma çalışmalarını hızlandıracak teknik 

eleman ve yöntemlerin adapte edilmesi ile devamında anaç- kalem damızlık parselleri ve 

başarılı bir üretim zinciri kurulması desteklenmelidir. Ayrıca bu çalışmalarda 5553 sayılı 

Tohumculuk Kanununa göre oluşturulan Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB)’nin katılımına 

önem verilmelidir. 

2. Sertifikalı fidan üretimini arttırmak için, üreticinin sertifikasyon sisteminden doğan 

masraflarını indirgemeye dönük teşviklerin yeniden düzenlenmesi, böylece fidan üreticilerinin 

sertifikalı fidan üretimine yönelmesi sağlanmalıdır. 3. Sertifikalı asma fidanı üretiminde temel 

alt yapı sorunları aşılarak modern fidan üretim tesislerinin kurulabilir olduğu gerçeği dikkate 

alındığında, üretim hedeflerinin iç taleplere ek olarak dış talepleri de karşılayabilecek 

potansiyele sahip olacaktır. 

2.3. Üretim Planlamasına Yönelik Hedefler 

1. Bağ alanı ve üretim değerleri tarım bölgelerine göre, çeşitler ve değerlendirme şekillerine 

bağlı olarak kayıt altına alınmalıdır. Bu hedef, 30.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmesine karşın 

gerçekleştirilememiş olan Bağcılık Yönetmeliği’nin; “Bağ bölgelerinin tespitini beş yıl içinde 

öngören 5. Maddesi ile 1 dekar ve üzerindeki bağ alanlarının en geç üç yıl içinde belirlenerek 

kayıt altına alınması”nı öngören 6.maddesi mutlaka yinelenmelidir. Günümüze kadar olan 

süreçlerde gerçeğe yakın verilerin bilindiği tek çeşit olan Sultani Çekirdeksiz bağ alanları 

dışında diğer çeşitlerin durumu hakkında bilgi olmadığı bir gerçektir. Üretim planlamalarının 

yapılabilmesi ancak bu hedefin gerçekleştirilmesi halinde gerçekçi olacaktır. 

2. Sofralık üzüm ihracatında Sultani Çekirdeksiz dışında farklı çeşitlerin potansiyelleri 

değerlendirilerek durağan yapıya çeşitlilik kazandırılmalıdır. Ayrıca, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı’nın Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliği 
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(11.06.2010) kapsamında ihracat pazarlarının geliştirilmesi ve artırılması, ihracatın, ürünün 

rekabet gücünün, iç tüketimin artırılması ve yeni tüketim alanları yaratılması gibi amaçlarla bir 

“Üzüm Tanıtım Grubu’nun oluşturulmasına önem verilmelidir. 

3. Sürdürülebilir Bağcılık için İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması için eğitim 

çalışmaları yapılmalı ve desteklemeye önem verilmelidir. 

4. Türkiye’de çekirdeksiz kuru üzüm bağ alanlarında uzun yıllardır devam eden bir genişleme 

görülmektedir. 1980’li yıllarda yaklaşık 540.000 dekar olan bağ alanları 2013 yılında 967 bin 

dekara kadar ulaşmış durumdadır. Çekirdeksiz kuru üzüm iç tüketim miktarlarında bir artışın 

söz konusu olmayışı, ihraç edilen ürünün sağlığa uygunluğu, kalıntı sorunu vb. nedenlerden 

dolayı her yıl ortalama 250 bin ton civarında olan ihracatın yeni ihraç pazarlarının 

bulunamamasından dolayı, özellikle rekoltenin yüksek gerçekleştiği yıllarda çekirdeksiz kuru 

üzüm piyasasında arz fazlası yaşanmaktadır. Bu da ürünün ihraç fiyatlarını düşürerek üreticiyi 

ve sektörün diğer paydaşlarını olumsuz etkilemektedir. Rekoltenin yüksek olduğu dönemlerde 

fiyat dalgalanmalarının önlenebilmesi ve mevcut ihracat pazarlarının korunabilmesi amacıyla 

kalitenin bozulduğu yıllarda kullanılmak üzere, gereken miktarda ürünün piyasadan çekilip 

depolanması için bir stok kurumunun oluşturulması veya bu sektörde lisanslı depoculuğun 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Çekirdeksiz kuru üzüm arzının azaltılması amacıyla sofralık üzüm ihracatının 

geliştirilmesi için çalışmalar yapılması, bağ alanlarındaki genişlemenin şaraplık üzüm, sofralık 

üzüm gibi diğer değerlendirme şekillerine yönlendirilmesi önem taşımaktadır.  

Ayrıca, üzümlerin elverişsiz ortamlarda kurutulması neticesinde toz, toprak vb. 

istenmeyen etmenlerin karışımı sonucunda yaşanan temizlik sorunları, yetiştiricilikte 

uygulanan pestisit kaynaklı kalıntı sorunu gibi hususlar ürünün kalite ve güvenilirliğini 

azaltmakta ve zaman zaman ülkemizden ihraç edilen ürünlerin denetimler sonucunda geri 

gönderilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle iyi tarım uygulamalarının mutlaka teşvik 

edilmesi, bu sorunların büyük oranda çözümünü sağlayacaktır. 

5. Geleneksel üzüm ürünleri için üretim ve pazarlama standartları geliştirilmeli, böylece 

ülkemize özgü üzüm mamullerinin güvenli tüketimi sağlanmalıdır. Standartların oluşturulması 

geleneksel ürünlerin dış pazar olanaklarının geliştirilmesinde açılım sağlayacaktır. 

6. Türkiye’de şarap piyasasının tarihsel gelişimi ele alındığında Cumhuriyetin ilk çeyrek asırlık 

dönemi dışında şarap sektörünün gelişmesine yeterince önem verilmediği, şarabın getireceği 

yüksek katma değerin göz ardı edildiği anlaşılmaktadır (Güler Gümüş ve Gümüş 2009). Bir 

şişe şarabın binlerce hatta on binlerce liraya satılabildiği bir dünyada, bağcılıkta ilk sırada yer 

alan ülkeler üzümlerinin büyük çoğunluğunu şaraba dönüştürerek bir taraftan milyarlarca lira 

gelir eldeederken diğer taraftan şarap turizmiyle dünyanın dört bir yanından sayısız turisti 

ağırlamaktadırlar. Ülkemiz ise dünyanın önde gelen üzüm üreticisi olmasına rağmen üzümünün 

ancak % 2-3’ünü şaraba işlemekte, dünya şarap ticaretinden ve şarap turizminden payına düşeni 

alamamaktadır (Ergenekon 2011). Bütün olumsuzluklara rağmen, kendi bağ alanlarını 

oluşturan butik işletme sayısındaki artış ve nicelikli değil nitelikli şarap üretimine verilen 

önemin gün geçtikçe artması sektör için önemli bir gelişmedir. Devletin sektörün güçlenmesini 

ve gelişerek büyümesini arzulaması halinde ülkemizin şarap sektörünün dünyayla rekabet 
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edilecek düzeye gelebileceği, hatta mevcut cari açık sorununa da çare olabileceği 

düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA 

Anonim 2012. Türkiye Asma Genetik Kaynakları. T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal 

araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu. 

Anonim 2013. OIV Statistical Report on World Vitiviniculture. 36th World Congress of Vine and Wine. Bükreş, 

Romanya. 

Anonim 2014a. www.faostat3.fao.org. Erişim Tarihi:3.11.2014. 

Anonim 2014b. www.tuik.gov.tr. Erişim Tarihi: 5.11.2014. 

Anonim 2014c. www.indexmundi.com/agriculture. Erişim Tarihi: 3.11.2014. 

Anonim 2014d. www.fuab.org.tr. Erişim Tarihi: 3.11.2014. 

Anonim 2014e. www.tarim.gov.tr. Erişim Tarihi: 3.11.2014. 

Anonim 2014g. 2013 Yılı Çekirdeksiz Kuru Üzüm Raporu. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 

Ergenekon, Ş. 2011. Türk Şarapları. İkon Matbaacılık, Türkiye.  

Güler Gümüş, S.,Gümüş, A.H. (2009). Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye Şarap Sektörünün Sorunları. 

Ege Üni. Ziraat Fak.Dergisi, 46: 43-51. 

Irmak,M. 2014. Türkiye’nin Stratejik Ürünü: Üzüm. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi 30 (351):62-65. 

Seyyar, R. 2014. Türkiye Sofralık Üzüm Üretimi ve Ticareti. TÜRKTOB Dergisi 3 (11): 22-23. 

 

 

 

 

 

 



II. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir 28-30 Nisan 2015 – Poster Bildiri  
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ÖZET  

 

 

Bu çalışma, 2014 yılında Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğünün fidan üretim 

tesislerinde yürütülmüştür.  Araştırmada, Bornova Misketi, Sultan 1 ve Trakya İlkeren üzüm 

çeşitleri, 5 BB ve 1103 P anaçları üzerine aşılanması sonucu elde edilen kombinasyonların aşı 

performansını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 1103 P ve 5 BB anaçları üzerine omega 

yöntemiyle aşılanan her bir çeşit için 3 tekerrür oluşturulmuş ve her tekerrür için 20’şer adet 

aşılı çelik üretilmiştir. Aşılamadan sonra aşılı çeliklerin parafinleme işlemi yapılmış ve daha 

sonra plastik kasalar içerisinde fungisit ile nemlendirilen ince çam talaşı + kaba yonga 

ortamında katlamaya alınarak 3 hafta süreyle kaynaştırma odasında (25ᴼC sıcaklık ve %80-85 

oransal nem) bekletilmiştir. Kaynaştırma odasından çıkarılan farklı çeşit/anaç 

kombinasyonlarına ait aşılı çeliklerde, aşı yerinde kaynaşma (kallus) düzeyi (0-4), sürme oranı 

(%), köklenme oranı (%) ve fidan randımanı (%) değerleri incelenmiştir. Elde edilen bulgulara 

göre sürme oranı (%) dışında incelenen tüm parametrelerde istatistiksel olarak önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Sonuç olarak her iki anaç için kombinasyonlar değerlendirildiğinde 

kaynaşma düzeyi (3.73/5 BB – 3.70/1103 P) ve fidan randımanı (% 86.66/5 BB - % 90.00/1103 

P) değerleri açısından en uygun çeşidin Bornova Misketi’nin olduğu saptanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Aşı, fidan, omega, anaç, fidan randımanı  
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Abstract.  

 

V. vinifera L.cv. “Siyah Gemre” is an important table grape variety of Mediterranean Region 

in Turkey. It is late season, medium bunch density, round berry, red-black colored and seeded. 

The study was carried out to make clone selection for increasing the yield and quality in 

“Siyah Gemre” grape variety The project was completed in two stages. First one was selection 

nominees of mother clone vine and second was establishing of clonal collection vineyard. The 

first stage studies were carried out at grower vineyards of İsparta, Turkey surroundings where 

“Siyah Gemre” is grown wide spread, between 2001-2003. Clonal nominees were selected by 

using counting the cluster and shoot at the end of the project. After that, the clonal collection 

vineyard was established with spacing 3.0x1.65m in 2004. Twelve vines of each clonal 

nominees were grafted onto 110R rootstock. In the study the values of yield, number of 

cluster, weight of cluster, 100 berry weight, index of maturity, sensory analysis, weight of 

pruning and bud productivity were evaluated between 2007-2012. At the end of this study, 

according to the values of total point, five clone nominees were selected and among their 3, 

19, 24 numbered clones were chosen in terms of total sensory analysis score, yield and 

stability, cluster and berry properties respectively. 

 

1 Introduction  

Grape varieties that has a great potential in Turkey, owing to the fact that Anatolia is one of 

the centers of diversity for V. vinifera [1]. In the methods used in vine breeding studies is the 

largest rate, clone selection method. This is followed by cross breeding, gene transfer and 

mutation breeding methods. [2]. The purpose of the clonal selection method in viticulture is to 

choose superior types taking advantage of the differences that exist within a variety. These 

differences occur environmental conditions, mutations, that they have come from different 

origins of clones from reasons such as virus infections [3].  

The clonal selection process consists in prospecting clones in the field, studying their 

agronomic and enological performances, sanitary state, and varietal identity. The healthy and 

more interesting clones are then selected attempting to maintain intravariability as far as 

possible. These clones are planted under homogeneous conditions to study their capacity to 

produce a quality grape with the aim of certifying and subsequently distributing these clones 

to grape growers [4]. 

Siyah Gemre grape variety is grown extensively around İsparta province in Mediterranean 

Region and consumed mostly as table grapes. Subject of this study was selection of “Siyah 

Gemre” grapevine with high yield, stability and quality characteristics (large berry, low 

density etc.)  
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2 Materials and Methods  

Siyah Gemre grape variety is late season, medium bunch density, round berry, red-black 

colored and seeded [5]. Study was carried out at grower vineyards of İsparta, Turkey 

surroundings where “Siyah Gemre” is grown wide spread. 

In order to evaluate, Siyah Gemre grapevines were collected from vines of İsparta province. 

During the stage of selection nominees of mother clone vine, average cluster and shoot 

numbers had been determined. Macroscopic observations for virus diseases and elimination of 

infected vines had been made. The vines above average values and healthy ones were marked. 

Superior vines depending on cluster/shoot ratio, growth and evaluation of data for quality 

characters were selected in 2001-2003. The clon collection vineyard in Manisa Viticulture 

Research Station was established with selected 33 clonal nominees in 2004. Experimental 

vineyard was established with spacing 3.0x1.65m and on grafted 110R rootstock which was 

determined according to soil analysis. In the study, there are twelve vines from each clone 

candidate.  

Over a four-year period, It was obtained the values of the yield-per-vine (kg), number of 

cluster-per-vine, the weight of cluster (g), the weight of berry (g), soluble solid (%), titratable 

acidity (g/L) (tartaric acid equivalent), index of maturity, the pruning weight (kg/vine) and 

bud productivity. For titratable acidity, 10 ml of diluted samples were titrated with 0,1 N 

NaOH to an end point of pH 8.1 [6] and was converted to tartaric acid equivalents.  

Clones were evaluated over 0-5 points in each of sensory properties by 10 experters and 

sensory test scoring criteria and definitions used as Table 1. 

 

Table 1. Sensory test scoring criteria. 

 

Characteristics Class interval scores 

General appearance of cluster 0-5 

Berry: uniformity of shape, skin colour 

and and size 

0-5 

Taste and flavour 0-5 

Thickness of skin, berry flesh properties 

and seed sizes 

0-5 

Total Score 20 

 

In the evaluation of four years data to determine the most highly qualified among 33 clones 

nominees belong to Siyah Gemre grape variety, researchers suggested weighted-rankit 

method was used [7]. The parameters considered in the evaluation and their projected relative 

scores are shown in Table 2. In the study, average values of four years for all clones for each 

parameter, divided into five classes according to size values (very low, low, moderate, high, 

very high) and among 2-10 points are given to this class. In the calculation of weighted-rankit 

score belongs to the parameter of clones, value obtained by multiplying the class scores with 

the relative score is based on. 6 parameters that mentioned for table grapes of weighted-rankit 

scores collected and total weighted-rankit score belong to the clones was obtained. 
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Table 2. The parameters taken into account in the evaluation according to the weighted-rankit method and 

relative scores. 

Parameters Unit Relative scores 

Yield kg/da 40 

Pruning weight kg/vine 10 

Cluster weight g 10 

Berry weight g 15 

Index of maturity - 5 

Sensory tasting score 0-20 20 

 

3 Results and discussion  

 

Siyah Gemre variety was evaluated suitable for homogen grape skin colour and good bunch 

and berry structures for table consumption and it was determined good for table consumption 

for late time harvest in the beginning of october in İsparta province of Turkey. In the study 

hopeful phenolic results were determined. All phenolic compounds were determined in 

different ratios for Siyah Gemre grape variety. Highest values for Siyah Gemre variety were 

evaluated from gallic acid, epigallokatechin, epigallokatechin-3- gallate and resveratrol [9].  

According to weighted-rankit methods the first four clone candidates in Table 3, findings of 

clone candidates are shown in Table 4. Regarding the results of this evaluation which are 

essential to clone selection, the highest score (920 points) took G-19 No. candidate. The 

second candidate G-15 No. (830 scores), the third candidate G-24 No. (810 scores) took. G14 

clone took the lowest value of 320 score. 

Ripening time of clones was determined to index of maturity. Although cluster weight, berry 

weight and Index of maturity had been considered as an indicator of quality; scores of sensory 

analyses were influential [8]. The G-03 clone with 650 score, in respect to this the highest 

average sensory analysis value (14.45) came to the fore. 

 

Table 3. The first four ranks the clone candidates in terms of weighted-rankit parameters  

 

4 Conclusions 

 

The evaluation of product obtained 33 clonal nominees in the clone selection vineyard, was 

made emphasizing yield, growth and table quality parameters in 2007-2012 years. 

Parameters Relative scores (%) 1 2 3 4 

Yield 40 G-19 G-17 G-29 G-24 

Pruning weight 10 G-01 G-05 G-04 G-02 

Cluster weight 10 G-19 G-32 G-23 G-12 

Berry weight 15 G-24 G-18 G-19 G-08 

Index of maturity 5 G-13 G-18 G-14 G-33 

Sensory tasting score 20 G-03 G-18 G-20 G-19 

RANKING TO TOTAL 

SCORE 

 G-19 G-15 G-24 G-17 
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Macroscopic observations for virus diseases and elimination of infected vines had been made 

at the first stage of this study. 

In any of vine as growth, yield and quality have not seen to a problem any symptom and was 

continued with all the clone candidates. 

Siyah Gemre variety primarily in the selection of clones will be recommended to be grown in 

Isparta conditions; total scores as a result of the weighted-rankit performed over the six 

parameters in Table 4 is based on.  

According to the results the said evaluation, 19, 15, 24 and 17 No. candidates taking first four 

among the studied 33 clone candidates as well as the 3 No. candidate in respect to the highest 

average score of sensory analysis has been found appropriate to selected as clones 

Superior clones were selected according to a special scoring system for yield, growth and 

quality parameters of table grapes additional to variance analysis results. 
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Table 4. The results of the clone candidates weighted-rankit 

 

Clone 

candidates 

Yield (kg/vine) 
Pruning weight 

(g/vine) 
Cluster weight (g) Berry weight (g) Index of maturity 

Sensory Analysis 

(0-20) Total score Row 

mean1 score mean1 score mean1 score mean1 score mean1 score mean1 score 

G-01 12,68 320 4424 100 401 60 3,8 90 35 30 12,18 80 680 16 

G-02 10,93 240 3639 80 403 60 3,3 60 32 20 11,30 40 500 28 

G-03 9,20 160 3472 80 415 60 3,8 120 35 30 14,45 200 650 18 

G-04 10,45 160 3833 80 409 60 3,6 90 32 20 11,55 40 450 30 

G-05 12,61 320 4056 100 429 60 3,9 120 33 20 13,36 160 780 6 

G-06 10,46 160 2681 40 383 60 3,6 90 30 10 13,19 160 520 26 

G-07 9,47 160 3583 80 358 40 3,6 90 32 20 12,63 120 510 27 

G-08 9,97 160 2486 40 462 80 4,3 150 36 30 13,48 160 620 21 

G-09 10,14 160 3319 60 353 40 3,6 90 31 10 11,53 40 400 31 

G-10 10,10 160 3472 80 456 80 4,1 120 31 10 12,86 120 570 25 

G-11 12,72 320 2694 40 387 60 3,7 90 36 40 12,90 120 670 17 

G-12 11,69 240 3139 60 477 80 4,0 120 36 40 13,46 160 700 14 

G-13 13,16 320 3083 60 430 60 4,1 120 40 50 12,52 80 690 15 

G-14 7,28 80 3133 60 258 20 2,8 30 39 50 11,99 80 320 33 

G-15 14,09 400 3167 60 472 80 4,2 150 33 20 12,96 120 830 2 

G-16 12,55 320 2444 20 370 40 3,7 90 34 30 13,08 120 620 22 

G-17 15,48 400 2958 60 470 80 4,0 120 32 20 12,93 120 800 4 

G-18 10,92 240 1972 20 424 60 4,4 150 38 50 14,35 200 720 11 

G-19 15,77 400 2944 40 552 100 4,3 150 35 30 14,05 200 920 1 

G-20 11,96 240 3542 80 413 60 3,9 120 34 30 14,12 200 730 10 

G-21 9,58 160 2928 40 370 40 3,5 90 32 20 11,67 40 390 32 

G-22 12,91 320 2611 40 417 60 4,2 150 32 20 12,75 120 710 12 

G-23 14,51 400 2458 20 479 80 3,8 120 33 20 12,90 120 760 7 

G-24 14,86 400 2778 40 475 80 4,4 150 34 20 12,86 120 810 3 

G-25 11,88 240 3126 60 471 80 3,9 120 34 20 12,14 80 600 23 

G-26 10,32 160 2222 20 323 40 3,6 90 35 30 13,01 120 460 29 

G-27 13,90 320 2972 60 394 60 3,7 90 35 30 12,45 80 640 19 
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G-28 12,48 320 2667 40 442 80 3,8 120 35 30 12,69 120 710 13 

G-29 15,40 400 3208 60 441 80 3,9 120 33 20 12,92 120 800 5 

G-30 11,88 240 3243 60 439 80 4,2 150 35 30 12,29 80 640 20 

G-31 13,17 320 2944 40 387 60 3,9 120 31 10 11,87 40 590 24 

G-32 13,72 320 2431 20 502 100 4,2 150 37 40 13,18 120 750 9 

G-33 13,30 320 2611 40 459 80 4,0 120 36 40 13,45 160 760 8 
1Average value of the clone 
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HYBRIDIZATION OF SEEDLESS GRAPE VARIETIES 

Simin ULAŞ   Metin KESGİN  Yıldız DİLLİ 

Viticulture Research Institute, Horozköy, Manisa, and Turkey 

 

Abstract  

In this study six seedless grape cultivars (Crimson Seedless, Sultan 7, Black Kishmish, 

Early Superior, White Kishmish and Sultana) were hybridized to evaluate the effects of 

genotype and sampling time on embryo survival. After 7, 8, 9 and 10 weeks after 

hybridization ovules were excised and cultured on E20A solid medium with PVP. Embryos 

were rescued 12 weeks after ovule inoculation. The percentage of embryos and transplantable 

plants were recorded. The highest percentage of embryo (64 %) was obtained from Crimson 

Seedless × Sultan 7 combination, while Sultan 7 × Black Kishmish combination gave the 

lowest (1%). The ovule excision time and genotype were important for the success of embryo 

viability. 243 plantlets were obtained from a total of 845 cultured ovules, from which 98 

plantlets were transferred to acclimatization environment. 

 

1. Introduction 

Viticulture has been doing for almost 3500 years andthere are a huge number of 

varieties of Vitis vinifera in Anatolia [1]. Within this diversity there are many individuals 

which featured with their special characters like seedlessness, stress resistance, earliness, 

different quality parameters and so on. These characters could be used for breeding purposes 

to develop new varieties. Seedlessness is one of the desired features and could be obtained by 

classical breeding methods or selection. On the other hand it is possible to achieve this goal by 

hybridizing two seedless cultivars. Most of the seedless grape varieties are stenospermocarpic 

and seed abortion occurs after fertilization primarily because the endosperm fails to develop 

properly [2]. This is a handicap for developing new seedless varieties. Embryo rescue 

technique besides to its wide range of applications [3] is used to overcome this problem. By 

using this technique, the percentage of seedless individuals in F1 population has raised up to 

44–94% [4–6]. Embryo development depends on many factors like plant genotype, ovule size, 

stage of embryo, sampling time, medium composition, growth conditions [3]. In this study it 

was aimed to evaluate the success of embryo rescue technique for the varieties used. Ovule 

culture, embryo rescue and plantlets production steps were observed and each successive 

production was recorded. 

2. Material and method  

This study has been conducted in Manisa Viticulture Research Station vineyards. Six 

seedless grape varieties of V. vinifera have been used for hybridization. These were Sultana, 

Sultan 7 (newly registered variety obtained by selection from Sultana), Crimson Seedless, 

Black Kishmish, Early Superior and White Kishmish. 
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Hybridization procedures took 

place in May 18–25, 2015. The 

clusters were collected for ovule 

excision 7, 8, 9 and 10 weeks after 

pollination. Surface sterilization of 

the berries was done as 20 min 

washing under tap water, 1 min in 

70% ethanol and 10 min in 20% 

sodium hypochloritewith a few 

drops of Tween-20. After 3 times 

rinsewith sterile water, berries were 

cut longitudinally, ovules were 

excised and cultured on E20A solid 

medium with 0.01 mg l–1 IAA, 2% 

(w/v) sucrose, 8% (w/v) agar [7] 

and 10 mg l–1 PVP. pH was 

adjusted to 5.9 before autoclaving. 

Cultures were transferred in an 

incubation room at 25°C and 16 h photoperiod for twelve weeks. Embryos were excised from 

the ovules under stereomicroscope and cultured on E20A solid medium. Embryo germination 

occurred within 6–8 weeks and the young plantlets were transferred to MS [8] hormone free 

medium. After 6 weeks plantlets were transplanted to small pots full with a synthetic soil 

matrix (perlite/turf 1:2) and transferred to acclimation room with 25°C, 16 h photoperiod and 

80% humidity (Fig. 1). 

Figure 1. Embryo rescue procedure of seedless grape hybridization. 

3. Results and discussion 

In this study total 845 ovules were excised and 98 hybrid plants were obtained (Table 

2). Five combinations were efficiency. It is important to determine the sampling time for each 

cultivar as it has a significant effect on embryo formation. Embryos are aborted if sampling 

time is too late and it is hard to rescue if sampling time is too early [10]. The highest 

percentage of embryo formation (64%) was obtained in Crimson Seedless × Sultan 7 

combination. The embryo formation percentage of Crimson Seedless × Black Kishmish 

combination is 39%, White Kishmish × Sultana is 53%, Early Superior × Sultana is sampling 

times. The number of germinating ovules before embryo rescue is also included in these 
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percentages. Some of the embryos germinated but became abnormal and did not develop 

properly (data not shown). Gray et al. [11] and Baharathy et al. [12] also reported the same 

result but on the medium containing BA (1 μM). Here we used low concentration of plant 

growth regulator to ensure the genetic diversity as suggested by Burger and Goussard [13]. 

Among the combinations where Crimson Seedless was female parent, embryo formation rate 

was 17% and 11% at 7th week as similar to Li et al. [14]. 10th week gave the highest result in 

respect of embryo yield (88% Crimson Seedless/Sultan 7 and 86% Crimson Seedless × Black 

Kishmish) and also acclimated plant number. On the other hand, both of Crimson Seedless 

combinations gave the higher embryo germination rate compared to Valdez [15]. This may be 

attributed to male parent genotype [16]. In Sultan 7 × Black Kishmish combination the 

embryo formation was very low still there were some in 9th week. Similar results were 

obtained from different researchers [17–19]. The 8th week samples of this combination were 

infected so the data is not shown here. Early Superior x Sultana combination gave the best 

embryo formation yield (16%) in 9th week. In White Kishmish × Sultana combination 7th 

week gave the highest embryo formation rate (58%). 

On the other hand, plant percentage was highest at 9th week. This may be due to the 

germinating embryos did not develop properly to give plantlets at 7th week. In combinations 

where male genotype is the same (Sultana), White Kishmish × Sultana was better in respect to 

embryo formation and plant percentage compare to Early Superior × Sultana. 
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4. Conclusion 

Cultivars are greatly influenced the embryo formation rate. In combinations where Crimson 

Seedless is used as female parent gave the best embryo formation rate. This may be the 

suitability of this cultivar for embryo rescue. Best sampling time for Crimson Seedless 

combinations is found 10th week after pollination. Sultan 7 × Black Kishmishcombination 

gave the lowest embryo rate may be due to the sampling time is too late. The combinations 

where Sultana was male genotype also gave the sufficient result in respect to embryo 

formation rates. The best sampling time for these combinations was earlier than Crimson 

Seedless combinations. 
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BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MANİSA KOŞULLARINDA FENOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ VE ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI (EST)  

İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Ebru TOPRAK ÖZCAN      Metin KESGİN 

 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, MANİSA 

 

Özet 

 

Bir bölgede ekonomik anlamda bağcılık potansiyelini sınırlayan en önemli ekolojik 

faktörlerden biri sıcaklıktır. Yörenin etkili sıcaklık toplamı ile bölgede yetiştirilecek çeşitlerin 

etkili sıcaklık toplamı isteklerinin bilinmesi, yetiştirici için yöreye uygun tür ve çeşitlerin 

seçilmesinde yardımcı olacaktır. Bu araştırma, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde 

yetiştirilen Hamburg Misketi, Royal, Flame Seedless, Emir ve Ugni Blanc çeşitlerinin 

fenolojik özellikleri (uyanma, sürme, çiçeklenme, tane tutumu, ben düşme, hasat) ile ürünün 

olgunlaşması için gerekli Etkili Sıcaklık Toplamı (EST) isteklerinin belirlenmesi amacıyla 

2012-2014 yılları arasında yürütülmüştür Çeşitlerde uyanma 14 Mart-15 Nisan, sürme 25 

Mart-25 Nisan, çiçeklenme 11-23 Mayıs, tane tutumu 23 Mayıs-5 Haziran, ben düşme 8-30 

Temmuz, hasat ise 3 Ağustos-16 Eylül arasında yoğunlaşmıştır. Üzüm çeşitlerinde gözlenen 

farklı fenolojik özellikler çeşit ve yıllara göre değişiklik göstermiştir. En erken olgunlaşan 

çeşit Flame Seedless, en geç olgunlaşan çeşit ise Ugni Blanc olmuştur. Çiçeklenmeden hasada 

kadar geçen süre 77 gün (Flame Seedless) ile 116 gün (Ugni Blanc) arasında değişmiştir. 

Uyanmadan hasada kadar EST 1651,0 gün-derece (Flame Seedless) ile 2277,1 gün-derece 

(Ugni Blanc) olarak hesaplanmıştır. Manisa İli için ise vejetasyon süresince (Nisan-Ekim) 

EST değerlerinin 2665-3011 gün-derece aralığında değiştiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Üzüm, Fenolojik özellikler, Etkili sıcaklık toplamı, Manisa bölgesi. 
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TÜRKİYE’DE ASMA SERTİFİKASYON SİSTEMİ  

ÇALIŞMALARI VE UYGULAMALARI 

 

Ebru TOPRAK ÖZCAN1 Metin KESGİN1 

 

1 Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Özet 

 

Modern bağcılığın ve kaliteli üzüm üretiminin kaçınılmaz koşullarından biri; kaynağı 

klon olan, adına doğru, fidan üretim materyali ile taşınabilen virüs ve virüs benzeri hastalık ve 

zararlılardan arî,  sağlık ve kalite standartlarına uygun, sertifikalı fidanların kullanılmasıdır. 

Sertifikalı fidan üretim ve denetim aşamalarının bütünü olan fidan sertifikasyon sisteminde 

temel prensip; hastalıklardan ari baz (temel) materyallerden klon bazlı anaç ve kalem 

damızlık parsellerinin tesis edilmesi ile fidan üretim materyallerinin bu parsellerden elde 

edilmesidir. Bu şekilde sertifikasyon sistemi ile piyasaya sağlıklı ve ismine doğru çoğaltım 

materyalinin arzı sağlanmaktadır. Bugün dünya üzerinde bağcılıkta önde gelen ülkeler, 

üretimlerinin neredeyse tamamını sertifikalı fidanlar ile tesis edilen bağlarda 

gerçekleştirmektedir. Farklı ülkelerin değişik sertifikasyon sistemleri mevcut olmakla birlikte, 

üretimin aynı kaynaktan ve ismine doğru olması ile sağlıklı materyal kullanımı ortak 

paydalarıdır. Günümüzde sertifikasyon sisteminin yasal dayanakları değişik kanun, 

yönetmelik ve tüzüklerle oluşturulmaya çalışmıştır. Bu makalede, ülkemiz bağcılığı için 

büyük önem taşıyan asma fidanı sertifikasyon sisteminin mevzuatı, yürütülmesi, önemi, yıllar 

içerisindeki yasal düzenlemelerin değişimi ve gelişimi hakkında bilgiler verilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Asma, Baz materyal, Damızlık parsel, Fidan, Sertifikasyon 
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IN VITRO KURAKLIK STRESİ UYGULAMALARININ 1613C ASMA ANACINDA 

OSMOTİN GEN EKSPRESYONUNA ETKİSİ 

 

Simin ULAŞ¹   Serkan ÖNDER1 

¹ Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yunusemre, Manisa 

 

 

 ÖZET 

Osmotin ve osmotin-benzeri proteinler osmotik stres ve bitki savunmasında etkilidir. 

Bu genlerin fazla eksprese olmaları sonucunda kuraklığa, tuzluluğa, soğuğa ve hastalıklara 

tolerant bitkiler elde edilmiştir. Anaçların üzerine aşılanan çeşidin gelişimine, verimine ve 

meyve kalitesine olan etkilerinin yanı sıra, fizyolojik ve biyokimyasal değişikliklere neden 

olarak çeşidin, abiyotik ve biyotik streslere karşı dayanıklılığını etkilediği bilinmektedir.  

Bu çalışmada 1613C asma anacında kuraklık stresi uygulaması sonucunda ortaya 

çıkan osmotin gen ekspresyonlarının incelenmesi ve hangi gün en yüksek düzeyine ulaştığının 

saptanması amaçlanmıştır.  Elde edilecek bulgular sonraki çalışmalar için referans olarak 

kullanılacaktır. 

Bu amaçla in vitro kültürdeki 1613C asma anacına ait bitkilere MS (Murashige-

Skoog) ortamına %0, %2, %4 ve %6 PEG 6000 ilavesiyle, 4 farklı uygulama yapılmıştır. 

Ortam bileşimi: MS+ 30 gl¹־sukroz+ 7 gl¹־ agar + %PEG, pH 5.8 olacak şekilde hazırlanmış 

ve 3. alt kültürde bitkilere stres uygulanmıştır. 

Gen ekspresyonunun belirlenmesi real-time PCR yöntemiyle gerçekleştirilmiş burada 

kullanılan primer ve problara ait tasarımlar OSM1 geni (Genbank erişim no:Y10992.1) 

sekansı kullanılarak yapılmış, referans gen olarak ise WIN01 (Genbank erişim no:EC922104) 

geni seçilmiştir. Tasarlanan primerlerle uyumlu Universal Probe Library setlerinden FAM ile 

işaretli problar kullanılmıştır. Stres uygulamasından sonraki 1.,3. ve 7. günlerde gen 

ekspresyonu incelenmiş ve elde edilen bulgulara göre uygulamadan sonraki 1. günde 

ekspresyondaki artışın diğer günlere oranla daha fazla olduğu belirlenmiştir.  
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IN VITRO KURAKLIK STRESİ UYGULAMALARININ 1613C ASMA ANACINDA 

PROLİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

 

Simin ULAŞ¹   Ali GÜLER1 

¹ Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü, Yunusemre, Manisa 

 

 

ÖZET  

Anaçlar, üzerine aşılanan çeşidin fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinde 

değişikliklere neden olarak, biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanımlarını etkilemektedir. 

Kuraklık bu stres faktörlerinden birisidir ve son yıllarda global düzeyde etkisi artmaktadır. 

Kuraklığa dayanımda anaçların üzerine aşılanan çeşidi ne şekilde etkilediği halen üzerinde 

çalışılmakta olan bir konudur. In vitro çalışmalar bu alanda oldukça yaygın bir kullanıma 

sahiptir. Asmada stres faktörlerinin transkript ve metabolit profilinde yaptığı değişimleri 

saptamak dayanıklı tiplerin geliştirilmesinde önemlidir.  Prolin bu metabolitlerden biridir ve 

stres altındaki bitkilerde sentez düzeyleri oldukça fazla artmaktadır.  

Bu çalışmada in vitro kuraklık stresi uygulanan 1613C asma anacında stresi izleyen 

günlerde prolin değişimlerinin incelenmesi ve bu verilerin ilerideki çalışmalarda referans 

olarak kullanılması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla in vitro kültürdeki 1613C asma anacına ait bitkilere 4 farklı kuraklık stresi 

uygulaması yapılmıştır. MS (Murashige-Skoog) ortamına %0, %2, %4 ve %6 PEG 6000 

ilavesiyle oluşturulan şartlarda bitkilerdeki prolin miktarları ve stres uygulamasını izleyen 

günlerdeki değişimi incelenmiştir. İn vitro’daki bitkilere 3. alt kültürde stres uygulaması 

yapılmıştır. Stres ortamı MS+ 30 gl¹־sukroz+ 7 gl¹־ agar + %PEG, pH 5.8 olacak şekilde 

hazırlanmıştır. 

Prolin, taze bitki örneklerinden ekstrakte edilmiş, stres uygulamasını izleyen 1.,3. ve 

7.günlerde düzeyleri spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Prolin düzeylerinde artan gün ve 

strese bağlı olarak doğru orantılı bir artış saptanmış ancak en belirgin artış, kontrole göre 3. 

günde kaydedilmiştir. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 
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EGE BÖLGESINDE YETIŞTIRILEN BORNOVA MISKETI ÜZÜM ÇEŞIDINDE 

KLON SELEKSIYONU ÇALIŞMALARI (1.AŞAMA)  

 

Naci YILDIZ1  Dr.Yıldız DILLI1 Dr.Simin ULAŞ¹  Şermin ÇELIK¹,  

Turcan TEKER1 ¹Dr .D.Soner AKGÜL ² 

 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, MANİSA 

    2Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, ADANA 

 

 

Özet 

 

Bu çalışma ile Ege Bölgesinin önemli şaraplık üzüm çeşitlerinden Bornova Misketi’ 

nde klon baş omca adayları belirlenmiştir. 2010 yılında seleksiyon yapılacak bağlar 

seçilmiştir. Alaşehir-Manisa’da 1, Menderes-İzmir’de 2 olmak üzere toplam 3 bağda klon baş 

omca adayları işaretlenmiştir. Bu klon baş omca adaylarından, 2011-2013 yılları arasında 

salkım/sürgün sayı oranlarına ait değerler alınmıştır. 1.Aşama sonucunda 31 klon adayı 

seçilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bornova Misketi, klon, şarap, seleksiyon  

 

Abstract 

 

It were determined nomines of mother clone in Bornova Misketi which is an important 

wine grape varieties of Aegean Region with this study. Vineyards were selected in 2010. 

Nomines of mother clone were selected 3 vineyards, 1 vineyards in Alaşehir-Manisa and 2 

vineyards in Menderes-İzmir. Cluster/Shoot number data were obtained from this nomines of 

mother clone between 2011 and 2013. A total 31 nomines of clone were selected at the end of 

the first phase. 

          

Key Words: Bornova Misketi, clone, wine, selection 
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PARTIAL MOLECULAR CHARACTERIZATION OF GRAPEVINE LEAFROLL-
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INTRODUCTION 

Up to now, twelve Grapevine leafroll-associated viruses (GLRaVs) have been described 

(Martelli et al., 2012) and 11 of them (GLRaV-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -Pr and –De) were 

reported in Turkey (Akbaş et. al., 2007; Buzkan et. al., 2010; Kaya et. al., 2012; Önder and 

Gümüş, 2014). GLRaV-4 is one of GLRaVs that has been firstly reported from Aegean 

viticulture areas in Turkey (Kaya et. al., 2012). In this study, three GLRaV-4 isolates which 

were C31, I1 and R73 deposited in Genbank with KP144369, KP144370 and KP144371 

accession numbers respectively. GLRaV-4 isolates which were obtained from Aegean 

vineyards were characterized with their partial hHSP70 gene and constructed phylogenetic tree 

and similarity of nucleotide sequence with selected NCBI Genbank reference records. 
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INTRODUCTION 

Grapevine leafroll-associated viruses (GLRaVs) are one of the most important and harmful 

viral diseases of the world viticulture production areas. Up till now, twelve GLRaVs have been 

described as GLRaV-1, GLRaV-2, GLRaV-3, GLRaV-4, GLRaV-5, GLRaV-6, GLRaV-7, 

GLRaV-8, GLRaV-9, GLRaV-Pr, GLRaV-De and GLRaV-Car. While some of these 

Grapevine leafroll-associated viruses are serologically related but some of them are completely 

distinct (Martelli et al., 2012). This study was carried out to investigate the occurrence of 

Grapevine leafroll-associated viruses except GLRaV-Car with using serological (DAS-ELISA) 

and molecular techniques (Real-time PCR) in Aegean viticulture production areas.  
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INTRODUCTION 

Grapevine leafroll-associated viruses (GLRaVs) are one of the most important viral diseases 

of grapevine all over the world. Sap-transmitted viruses of concern belong in the genus 

Nepovirus and, to a lesser extent, to the genera Vitivirus and Closterovirus (Rowhani et. al. 

2005). To date, 12 leafroll-associated viruses have been described as GLRaV-1, GLRaV-2, 

GLRaV-3, GLRaV-4, GLRaV-5, GLRaV-6, GLRaV-7, GLRaV-8, GLRaV-9, GLRaV-Pr, 

GLRaV-De and GLRaV-Car (Martelli et al., 2012). In spite of that only GLRaV-2 is 

mechanically transmissible to an herbaceous host (Nicotiana benthamiana) (Ling et al. 2007). 

This study was carried out to investigate the biological indexing of the leafroll-associated 

viruses into woody indicators and herbaceous hosts in Aegean vineyards.   
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Abstract 

In this study, it was aimed to determine the control possibilities of bunch rot caused by 

Alternaria spp. in Manisa province, where the most significant grape growing area in Aegean 

region. The control program was applied pre- and post-harvest treatments. For bunch rot 

treatments was applied as post-harvest treatments under controlled conditions and pre-harvest 

treatments by considering the infection time of Alternaria spp. in 2009/2010 season in Manisa 

vineyards. The granular formulation of Metchiikowia pulcherrima (173/6) applied in every 

two years instead of the last fungicide application to compare with the fungicide spraying. In 

storage studies, the harvested grapes were stored the same as commercial packinghouse 

standards and precooled before the storage. SO2 pads were put on grapes as half and full dose 

and then they were stored for three months. During storage, the development and population 

dynamics of the yeast were determined at the end of each month. In the storage conditions, 

bunch rot development in 3 months was 0% in M.pulcherrima and full dose of SO2 pad 

applications for two years while the control applications had resulted of 99.3%-100%. The 

highest amount of fungi such as Cladosporium, A.niger and Alternaria spp. were found on the 

control applications grapes stored without SO2 pads. The yeast population rapidly increased 

on applications during the first month, but the population decreased the second month of 

storage period. The similar increase was observed in the combination of yeast and half dose of 

SO2 pads in the first month of storage. Grapes treated with yeast in combination with half 

dose of SO2 pads had lower decay incidence. The positive results were taken from the many 

factors that was influence the grape quality parameters in the end of the storage periods. 

Keywords: Table grapes, Alternaria spp., SO2 pads, biyological control, quality analized 

INTRODUCTION 

Aegean region, especially Manisa, İzmir and Denizli provinces are the unique area of 

production for Sultanina Seedless (Kader ve Ilgın, 2002). The bunch rot pathogens such as 

Botrytis, Aspergillus and Alternaria spp. cause severe damages on grape yield and quality. In 

this study, it was aimed to determine the control programs for bunch rot caused by Alternaria 

spp.  during the vegetation period  of table grapes, from bud burst to storage. 

Alternaria species is one of the most common members of the Ascomycota family 

present in nature. In addition, Alternaria species are among the most common post-harvest 

pathogens of fruits and vegetables. Although the rot pathogens of grape-bunches are 
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especially harmful in maturing period, they present in all period of the vegetation in the 

vineyards (Pearson and Goheen, 1988, Delen, 2001, Delen and Koplay, 2002). The amount of 

inoculum increases during the vegetation period until the favorable conditions occur for 

disease factors and for maturation.  

 

It is known that pre-harvest applications reduce rotting of the grape bunches during 

storage. In the result of various studies, it was observed that a single spray application before 

harvesting causes 25 % to 50 % rotting decrease (Sugar and Spotts, 1995).  

In this study, it was purposed to determine the control programs of bunch rot caused 

by Alternaria spp.  from vegetation stage  to storage  stages of table grapes. The effectiveness 

of the biological control agent M. pulcherrima (U 173/6) yeast strains on Alternaria spp. was 

also investigated. 

  

MATERIALS AND METHODS 

 

Spray Programs 

 The bunch rot control program was applied according to the infection time of 

Alternaria spp. in Manisa vineyards during the 2009/2010 season (Table 1).  

Table 1. Vineyards spraying programs implemented in 2009 and 2010 production season. 

Pesticide Program of the Year 2009 Pesticide Program of the Year 2010 

Effective Matter Target disease or 

pest 

Used in 

History 

Effective 

Matter 

Target disease or 

pest 

Used in 

History 

Sulphur + Cymaxonil + 

Propineb 

 Phomopsis viticola 17.04.2009 Mancozeb Phomopsis,Botrytis, 

Alternaria,Aspergillus 

27.03.2010 

Mancoze Phomopsis viticola 07.05.2009 Carbaryl Thrips spp. 27.03.2010 

Chlorpyrifos-Ethyl  Empoasca spp. 12.05. 2009 Captan Phomopsis viticola, 04.04.2010 

Azoxystrobin Phomopsis viticola, 

Plasmopara viticola,  

18.05.2009 Carbaryl Thrips spp. 04.04.2010 

Penconazole Powdery mildew 02.06.2009 Azoxystrobin Phomopsis viticola, 

Plasmopara viticola 

23.04.2010 

Fenorimol+quinoxyfen Powdery mildew 02.07.2009 Spinosad Lobesia botrana  23.04.2010 

Kresoxim 

methyl+Boscalid 

Grey mold 10.07. 2009 Hexaconazole  Powdery mildew 16.05. 2010 

Pyrimethanil 30 SC Bunch rots 05.08.2009 Sulphur Powdery mildew 07.06.2010 

Fenhexamid Bunch rots 13.08.2009 Boscalid Grey Mold 06.07.2010 

Yeast (two lines) Bunch rots 19.09.2009 Pyrimethanil  Bunch rots 30.07.2010 

Yeast (two lines) Bunch rots 26.09.2009 Cyprodinil+ 

fludioxanil        

Bunch rots 15.08. 2010 

Harvest  02.09.2009 Yeast (two 

lines) 

Bunch rots 21.08. 2010 

   Yeast (two 

lines) 

Bunch rots 27.08. 2010 

   Harvest  03.09.2010 
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In the studies fulfilled under TUBITAK, TOVAG Project No. 2931, the yeast strains 

No. 11 (U 173/6: Metchinikowia pulcherrima) were obtained as a formulation type 

preparation (Yıldız et al., 2009). The granular formulation of Metchinikowia pulcherrima was 

applied in every two years instead of the last fungicide application to compare with the 

fungicide spraying. 
 

Storage Studies 

 In the storage studies, harvested grapes were stored as same as commercial packing 

house standards and precooled before the storage. SO2 pads were put into the boxes as half 

and full dose and then grapes were stored for three months. During storage, the development 

and population dynamics of the yeast were determined at the end of each month. Population 

dynamics; 10 grape berries taken from various parts from the grape clusters were washed by 

shaken for 1 hour in a conical flask with 100 ml of sterile water. 1 ml washing water then 

pipetted on petri dishes containing PDA and NYDA medium. For analysis, the original form 

and 1/10 diluted form of washing water were taken with the help of a glass rod. Petri dishes 

were incubated at 24°C for 5-7 days and developing fungi and yeast colonies were counted by 

their types. 

Quality Analysis 

Every month during 3 months of storage, the boxes of grapes were pulled out from the 

storage at the same day of the month, and were evaluated for rot development and quality 

control analysis. Two years post-harvest and storage period values were evaluated for each 

year. The experiments were arranged with three replications according to Randomized 

Complete Block design. The grape samples were analyzed each month for stem rupture force, 

berry surface color, soluble solids concentration (SSC), titrable amount of acid (TA) , 

SSC/TA ratio (maturity index), a pH of juice, berry casting rates. 

 

RESULTS  

Spray Programs 

  Alternaria spp. was cause latent infections on berries and stems in two stages as pre 

ripening and pre blooming period (Holz, 2000, Michailedes et al., 2000). The pathogen is not 

cause infection in the early stages. However, fungi also become active in berry ripening and 

infect berries (Snowdon, 1990). In previous studies in Sultani Seedless vineyards, it was also 

determined that the spraying program initiated at flowering period has reduced the amount of 

inoculum of Alternaria spp. and other bunch rot pathogens.  

According to the spraying program started in 2009/2010 in experimental vineyards 

from the flowering period, the harvested fungicide, yeast and farmer grapes were stored in full 

dose SO2, half dose SO2 and control groups, after two weeks from the application of M. 

pulcherrima granule formulation. In M. pulcherrima (yeast) and full dose SO2 applied 

samples 0% rot development (100% efficacy) was observed in each sampling time during 3 

months in 2009 and 2010 (Table 2). In controls of the application, the highest severe effects 
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of the rot development were observed (between 0.69% and 14.77%) in the 3rd month of the 

storage. Similar to this study, Sezen (2005) has prevented the rot development by 94.4% in 

the 3rd month of the storage by applied M. pullcherrima (173/6) yeast in the pre-harvest 

period. 

 

Table 2. Efficiency of the half and full dose of SO2 pads on stored grapes, treated with the yeast and  fungicide 

at preharvest period. 

 2009 Year 2010 Year 

T
re

a
tm

en
t SO

2
 

Dose 
Disease 

severit

y (%) 

Effec

tivine

ss 

(%) 

Disease 

severit

y (%) 

Effec

tivine

ss 

(%) 

Disease 

severit

y (%) 

Effec

tivine

ss 

(%) 

Disease 

severit

y (%) 

Effecti

viness 

(%) 

Disease 

severit

y (%) 

Effec

tivine

ss 

(%) 

Disease 

severit

y (%) 

Effecti

viness 

(%) 

 1. Month 2. Month 3. Month 1. Month 2. Month 3. Month 

F
u

n
g

ic
id

es
 1/1 SO

2
 0.00 b* 100 1.47 b 98.53 1.61 b 98.39 1 b 99.00 0 b 100 0 b 100 

1/2 SO
2
 0.00 b 100 3.85 b 96.42 5.23 b 94.77 0 b 100 1.25 b 98.75 0.89 b 99.11 

Contro

l 
14.56 a 85.44 56.23 a 43.77 90.8 a 9.20 3.52 b 96.48 49.65 a 50.35 94.19 a 9.20 

Y
ea

st
 

1/1 SO
2
 2.22 ab 97.78 2.25 b 97.75 0.00 b 100 0.4 b 99.60 2.68 b 97.32 0 b 100 

1/2 SO
2
 3.15 ab 96.85 2.63 b 97.37 5.89 b 94.11 0 b 100 3.52 b 96.48 5.89 b 94.11 

Contro

l 

10.24 

ab 
89.76 52.52 a 47.48 85.23 a 14.77 5.72 ab 94.28 67.52 a 32.48 85.23 a 14.77 

F
a

rm
er

 

P
ro

g
ra

m
 

1/1 SO
2
 0.00 b 100 0.00 b 100 0.69 b 99.31 3.89 b 96.11 6.83 b 93.17 8.81 b 91.19 

1/2 SO
2
 0.00 b 100 0.00 b 100 1.48 b 98.52 5.59 ab 94.41 6.89 b 93.11 18.35 b 81.65 

Contro

l 
0.52 ab 99.48 68.05 a 31.95 99.31 a 0.69 30.93 a 69.07 75.54 a 24.46 98.56 a 1.44 

*Differences between the averages have been determined with the Duncan multiple comparison test (p ≤ 0.05). 

Storage Studies 

Changes in yeast population were examined in the presence of control, half and full 

dose SO2 groups of yeast applied grape samples, during the storage period. The yeast 

development was completely affected in the presence of full dose SO2 (Figure 1). Yildiz et al. 

(2009) had conducted various applications in different vineyards in pre-harvest period with M. 

pullcherrima (173/6) yeast, in their study to achieve quality and safe products of Sultanina 

Seedless table grapes. It was reported that the yeast development was completely affected in 

the presence of full dose SO2.  

The yeast population rapidly increased on the alone treatments during the first month, 

but the population decreased the second month of storage period. The similar increase was 

observed in the combination of yeast and half dose of SO2 pads in the first month of storage. 

Grapes treated with yeast in combination with half dose of SO2 pads had lower decay 

incidence. 
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Figure 1. The population dinamics exchange of the yeast isolate in storage conditions in 2009-2010 years 

In both of the years, the various SO2 pads had significantly affected the population of 

micro-organisms, according to the monthly data. However, in the grapes stored without SO2 

pads, A. niger was observed with the highest density in each evaluation period in the year 

2009. This is followed by Alternaria spp. and Cladosporium spp. similar results were 

obtained in the analysis conducted in 2010. Especially in farmer and fungicide samples 

(Figure 2) of the applications in control group, Alternaria spp. and Cladosporium spp. has the 

highest population density, whereas the other rotting factors have lower levels.  

    

 
1: Yeast treatment  2: Fungicide treatment   3: Farmer Program 

Figure 2. The microbial population level (cfu/berry) of fungal pathogens isolated from the berries which 

treatment with full and half doses of SO2 in 2009 and 2010 years. 

Quality Analysis 

The positive results were taken from the many factors that was influence the grape 

quality parameters in the end of the storage periods. In our study, the SSC amount in 2010 

was found statistically significant in the grape samples stored with half and full dose of SO2 

and yeast, although no hormones but pesticides were applied in trial vineyards during these 

two years (Table 3). Increasement in maturity index were observed at the grape samples 
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stored by SO2 pads with different amounts of SO2. Depending on yeast and fungicide 

applications, the differences were observed in the amount of SSC and TA acids in 2nd and 3rd 

months of 2010 (Table 4). The effect on the grape yield was statistically significant in the last 

months of storage (p ≤ 0.05). 

 Table 3. The amount of grapes of different applications in 2010 SSC (%) effects. 

*Treatment SO2 Pads 
Storage 1 

Month 

Storage 2 

Month 

Storage 3 

Month 

Fungicide Full Dose 38.0 d 58.4 a 47.4 b 

Half Dose 42.3 cd 42.2 b 43.9 c 

Control 36.0 d 40.8 b  

Yeast Full Dose 38.8 d 40.1 b 54.2 a 

Half Dose 34.7 d 48.5 ab 52.7 a 

Control 36.8 d 37.8 b  

Farmer Program Full Dose 45.2 c 40.1 b 53.6 a 

Half Dose 51.9 b 48.5 ab 54.4 a 

Control 57.1 a 37.8 b  

**The data obtained from the experiment have been subjected to analysis of variance using SPSS 19 (SPSS Inc., USA) statistical 

software package. 

Table 4. Efficiency of different applications in 2010 the grapes maturity index (SSC/TA) 

*Treatment SO2 Pads 
Storage 1 

Month 

Storage 2 

Month 

Storage 3 

Month 

Fungicide Full Dose 20.6 c 23.1 a 19.6 c 

Half Dose 20.6 c 21.1 c 18.1 d 

Control 18.8 d 20.8 d  

Yeast Full Dose 20.5 c 19.6 e 21.1 b 

Half Dose 18.5 d 20.2 de 20.6 b 

Control 18.0 d 17.5 f  

Farmer Program Full Dose 22.7 b 21.8 bc 23.1 a 

Half Dose 24.8 a 22.2 b 21.0 b 

Control 24.2 a 21.8 bc  

**The data obtained from the experiment have been subjected to analysis of variance using SPSS 19 (SPSS Inc., USA) 

 statistical software package. 
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Abstract 

 

Grapevine trunk diseases (GTD) have been an increasing problem of Turkey vineyards 

in recent years. A study was conducted in nine Chardonnay (grafted on 110R) vineyards to 

determine the incidence and the causal agents of GTD in Sarkoy, Tekirdag, (northwest of 

Turkey) in 2014. The vines which had tiger-striped leaves, declining, local drying or dead arm 

symptoms (27.3% of all inspected 23291 vines) were recorded and branch, trunk, and rootstock 

samples (three samples from each vineyard) were taken for laboratory examinations. Dark 

brown and black spots in cross sections, blackish streaks in longitudinal sections were observed 

in wood of some rootstocks. Symptomatic tissues were surface disinfested with 95% ethanol 

and flame sterilized. The internal tissues were plated onto potato dextrose agar amended with 

tetracycline (0.01%). Petri dishes were incubated at 24 °C in the dark for 18 days and floccose 

to felted colonies, which varied in color from dark orange to dark brown with age, developed 

(in one vineyard, with 24.3% isolation frequency) around wood chips. Pure cultures of the 

isolate (MBAi232) produced 1 to 3-septate, straight or slightly curved, cylindrical macroconidia 

(with 32-38 x 4.9 x 5.7 µm dimensions) and a few microconidia. Chlamydospores were brown, 

ovoid (with 12-17 × 10-17 μm dimensions), mostly in short and intercalary in chains. According 

to morphological characteristics, the isolate resembled Ilyonectria liriodendri with species 

nomenclature based on the work of Halleen et al. 2006. For molecular identification, fungal 

DNA was extracted from mycelium and ribosomal DNA fragments (ITS1, 5.8S ITS2 rDNA) 

and β-tubulin gene were amplified with ITS 4-5, Bt 2a-2b primers (White et al. 1990; Glass and 

Donaldson, 1995) and sequenced. The sequences were compared with those deposited in 

GenBank and the isolate showed 99% similarity with Ilyonectria liriodendri isolates JF735261 

(ITS), KF511973 (β-tubulin). The sequences were deposited into NCBI GenBank under 

accession numbers KP271987, KP271986 for ITS and β-tubulin respectively. Pathogenicity 

tests were conducted under greenhouse conditions (24°C temp. 16/8h day/night, 70% RH) on 

own-rooted grapevine (Vitis vinifera) seedlings cv. Chardonnay using the isolate of I. 

liriodendri. Plants were removed from the rooting bench and the roots were slightly trimmed 

then were dip-inoculated with a 106 ml-1 conidial suspension of the isolate for 60 min (Cabral 

et al. 2012). After inoculation, the rooted cuttings were planted in 1 L bags containing a mixture 

of soil, peat and sand (2:1:1, v/v/v), and maintained in the greenhouse. Sterile distilled water 

was used for inoculation of negative control plants. Ten vines were inoculated with the isolate 

and 5 vines were not inoculated. The experiment was repeated twice. After 4 months of 

incubation, seedlings were examined for vascular discoloration and recovery of fungal isolate. 

Blackish-brown discoloration of xylem vessels and necrosis in the basal ends and roots were 

visible in inoculated but not in un-inoculated control seedlings. Slightly leaf wilting was also 

observed in some plants. The fungal isolate was successfully re-isolated (by 70.5%) from 
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inoculated but not from un-inoculated ones. To our knowledge, this is the first report of I. 

liriodendri causing black-foot disease of grapevine in Turkey. 
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Summary 

 In recent years, grapevine trunk diseases have become a problem in Sultana Seedless 

vineyards of Manisa and Izmir provinces (Aegean Region, Turkey). A field survey was 

conducted in 2013 in these provinces (in 8 cities and 80 vineyards) to determine disease 

incidence, fungal species associated with grapevine trunk diseases and pathogenicity. 

Symptomatic vines were grouped by two different grapevine trunk disease symptoms: (1) 

typical tiger-striped leaves, (2) dead arm, shoot decline or apoplexy. Over 80% of vineyards in 

these areas were positive for at least one characteristic trunk disease symptom. Incidence of 

tiger-stripe symptom ranged from 2.9-15% and incidence of apoplexy ranged from 0–4.2%. 

Eight fungal species in five fungal families were identified from declining grapevines based on 

morphological and molecular (ITS, β-tubulin and EF1-α) studies including, Botryosphaeria 

dothidea, Diplodia seriata, Lasiodiplodia theobromae, Neofusicoccum parvum, Diaporthe 

ampelina, Phaeomoniella chlamydospora, Togninia minima and Fomitiporia mediterranea. 

Overall, D. ampelina was the most frequently recovered fungus from symptomatic grapevine 

tissues followed by botryosphaeriaceous fungi, P. chlamydospora, F. mediterranea and T. 

minima. Pathogenicity tests confirmed all eight fungi as pathogens of grapevine in these regions 

with N. Parvum being the most virulent among the fungi tested. 

Key words: Botryosphaeriaceae, esca, Diaporthe ampelina, Togninia minima, Vitis vinifera 

Introduction 

 Grapevine (Vitis vinifera L.) is one of the majör fruit crops in Turkey with over 4.2 

million metric tones of grapes produced in 2012, which accounted for 6.3% of the total world 

production (FAO, 2013). Turkey is one of the leading countries on raisin exports in the world 

with 85% of raisins exported to European Union countries. Approximately 49.2% of Turkey’s 

total grape production is from the Aegean Region (Western Turkey) with Sultana Seedless as 

the most prevalent cultivar, which is primarily planted in the Manisa Province. 

Grapevine trunk diseases (GTD) have become an important problem of grape-growing 

areas all over the world. These diseases may affect vineyard productivity and longevity by 

causing cost increases and yield losses. When disease occurs in a vineyard, a variety of 

characteristic symptoms may appear on leaves, roots, trunks, inner wood tissues and vascular 
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bundles. Chlorotic rounded irregular spots or tigerstriped leaves, dead arm, wedge-shaped 

discoloration and deterioration of wood, delayed bud burst of vines, reduced vigor, cane bleach 

and streaking in xylem vessels are some of the well-known symptoms of GTD. GTD are caused 

by various fungal species from different families including Botryosphaeriaceae, Diatrypaceae 

(dead arm, wood canker, and dieback), Phaeomoniella (Pa.) chlamydospora, 

Phaeoacremonium spp., Fomitiporia spp., (Esca syndrome), Campylocarpon spp., 

Dactylonectria spp., Ilyonectria spp., and Neonectria spp., (black foot and dieback) in young 

and older vines (Mugnai et al., 1999; Halleen et al., 2006; Slippers and Wingfield, 2007; 

Trouillas et al., 2010; Lombard et al., 2014). When favorable conditions are present, these fungi 

can cause disease individually or together, hence some of the characteristic symptoms may 

appear in a single vine. In Turkey, the first study on GTD, aimed at determining the main fungal 

pathogens, was conducted 17 years ago. Erkan and Larignon (1998) first detected Pa. 

chlamydospora and Togninia minima in the Aegean Region’s Sultana Seedless, Kozak Beyazi, 

Kozak Siyahi and Alphonse Lavalleé cultivars. In addition to these fungi, Stereum hirsutum 

(Willd.) Pers. and Phellinus igniarius (L.) Quel. were isolated and identified in that study. Köklü 

(2000) conducted a survey study in the Thrace Region (northwest of Turkey) to rate esca disease 

occurrence in 14 table-and wine-grape cultivars in 26 vineyards. The rate of vines showing 

typical esca symptoms was found to be 1.6%, from those the tiger striped leaf necrosis rate was 

1.4% (133) and apoplexy rate was 0.2% (17) in total inspected vines (9291). Özben et al. (2012a 

and 2012b) screened 67 vineyards in the Ankara Region (Midwest Turkey) to determine fungal 

trunk pathogens associated with declining grapevine in this region and reported 

Phaeoacremonium scolytii and Dactylonectria macrodidyma associated with grapevine for the 

first time in this location and Turkey. Akgül et al. (2013 and 2014a) isolated four species of 

Botryosphaeriaceae fungi from vineyards having woodcanker and decline symptoms in 15 

different locations (Ankara, Çorum, İzmir and Manisa cities) of Turkey. These species were 

identified and reported as Botryosphaeria dothidea, Diplodia seriata, Neofusicoccum parvum 

and Lasiodiplodia theobromae. In addition, one isolate of Diaporthe neoviticola and 

Campylocarpon fasciculare were isolated for the first time from 13 different vineyards and 15 

grapevine nurseries in Manisa city (Akgül et al., 2014b and 2014c). During the last 10 years, 

GTD have dramatically increased in Sultana Seedless vineyards in Manisa and Izmir provinces. 

Most of the grape growers requested local government agencies for more information about the 

etiology of vine decline, dead arm, or apoplexy diseases in their vineyards creating a need to 

determine the current status of diseases and their fungal pathogens in this region. Most of the 

propagation materials (such as scions, rootstocks and buds) or grafted young plants are sold and 

transportedfrom these locations to the other grape growing regions of Turkey. Doing accurate 

identification of the pathogens and determination of diseases an imperative preliminary step to 

prevent GTD spreading in Turkey vineyards. The purpose of this study was to (i) index disease 

symptoms in Sultana Seedless vineyards in Manisa and Izmir provinces (ii) determine the 

occurrence and prevalence of GTD in these vineyards (iii) identify fungi associated with 

declining grapevine using morphological characteristics and (iv) assess the pathogenicity of 

fungi associated with declining grapevine in Manisa and Izmir Sultana Seedless vineyards in 

Turkey. 
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Materials and methods 

Field survey, disease symptoms and isolation of fungi Field surveys were conducted 

throughout 2013 in 97 vineyards cv. Sultana Seedless in Manisa (Ahmetli, Alasehir, Merkez, 

Salihli, Sarigol, Saruhanli, Turgutlu cities) and Izmir (Menemen cities) provinces in the Aegean 

Region (Figure 1). Eighty vineyards (100 vines from each) were inspected for symptoms 

incidence used here in the total survey area. Approximately one-ha-area vineyards (10 to 25 

years old) were selected to determine the incidence of GTD symptoms in mid-September. Ten 

rows from each vineyard (three rows from left-right sides and four rows from center) were 

examined and 10 vines were counted from the center of the each row. The symptomatic vines 

were recorded into two groups; 

1) having typical tiger-striped leaves, 2) dead arm, shoot decline and apoplexy. Occurrence of 

the symptoms was expressed as a percentage in a vineyard and mean percentages were 

calculated for each city. Three to five symptomatic wood samples (showing 1: wedge-shaped 

brown canker lesions, 2: dark brown or black spots in xylem vessels and 3: yellowish spongy 

rot in cross sections) were taken from each vineyard in 8 cities totaling 232,500 ha area (Table 

1). These samples were taken from the vines including in the visual inspection. Samples were 

transported in a cooler to the laboratory at Manisa Viticulture Research Station for examination 

and isolation. Trunk and branch parts were washed with tap water to remove rough debris and 

dried with a paper towel. Woody parts were surface disinfested with 96% ethanol and flame 

sterilized to burn off ethanol. 

 

Figure 1. Map of Turkey showing the Sultana Seedless raisin-grape production region of the Aegean where the 

vineyards 
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The outer bark was removed and 5–6 mm2 sized pieces at the margin of necrotic tissues 

were cut with a sterile scalpel, then six to seven pieces were placed onto potato dextrose agar 

(PDA; Merck) amended with 0.015% streptomycin sulphate (Sigma-Aldrich) (PDA-str). Petri 

plates were incubated in the dark for 5–6 days at 24°C. Colonies of the fungal isolates were 

sub-cultured onto fresh PDA-str by hyphal tipping and after colony development pure fungal 

cultures were stored as fungal plugs in 30% glycerol and water at 4°C. Isolation frequency was 

calculated by counting fungal colonies growing from wood chips placed on petri plates and 

proportions of fungi for each vineyard expressed as total colony number of each fungus to total 

wood chips (plated onto PDA). 

Morphological identification 

Morphological identification was done on the basis of colony morphology, 

pycnidiospore formation, conidia or conidiophore shapes on PDA. Botryosphaeriaceae isolates 

were inoculated on 25-cmlong Sultana Seedless dormant cuttings to induce pycnidial 

formation. Mycelial agar plugs (six-dayold) were placed into the wounds done on the cuttings 

and the inoculation sites were covered with parafilm. The bottom of the cuttings were placed 

into beakers containing tap water and maintained in a growth chamber with the following 

conditions (25°C temp., 85% RH, 12-h photoperiod) for 25–30 days. After pycnidia formation, 

pycnidia were collected with a sterile surgical blade and crushed on a slide before microscopic 

examination. For the remaining fungal isolates, sterilized wood chips were placed onto PDA-

str and fungi allowed to colonize at 24°C, 12-h photoperiod, for 15–20 days. Conidial 

dimensions (length and width of 25 conidia per isolate) were measured using a compound 

microscope (Olympus BX-51 attached with Olympus Camedia- 4501X) with ocular and 

objective micrometer. Average dimensions were recorded and compared with previous studies 

(Table 2). 

Table 1. Information regarding vineyards sampled, average incidence of disease symptoms and fungal isolation 

frequency 
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DNA extraction and PCR amplification 

Fungal DNA was extracted using a slight modification of the protocol of Cenis (1992). 

Mycelial mats (approximately 50 mg) were taken from fresh cultures of the isolates with a 

sterile surgical blade and crushed with a plastic pestle in micro-centrifuge tubes containing 550 

μL DNA extraction buffer (200 mM Tris-HCl (pH:8.5), 250 mM NaCl, 25 mM EDTA and 2% 

Sodium Dodecyl Sulphate). After homogenization, 150 μL of 3M Sodium Acetate (NaOAc) 

was added into tubes and tubes were placed at -20°C for 15 min. The homogenates were 

centrifuged for 10 min at 14,000 rpm and the supernatants (200 μL) were transferred to the new 

tubes. An equal volüme of isopropanol (2-propanol) was added and mixed gently about five 

times, and the tubes were placed at 0°C for 10 min. Precipitated DNA was pelleted by 

centrifugation at 14,000 rpm for 10 min and supernatant was discarded. The DNA pellet was 

washed with 1 mL of 70% ethanol and the pellet was airdried for 10 min. DNA was re-

suspended in 75 μL of TE (1M Tris-HCl, pH:8 and 0.5M EDTA) buffer and stored at -20°C. 

Oligonucleotide primers ITS4 and ITS5 were used to amplify the ITS1, 5.8S, and ITS2 region 

of the rDNA (White et al., 1990). A partial sequence of the β-tubulin nuclear gene and 

translation elongation factor (EF) 1-α were amplified using the Bt2a and Bt2b (Glass and 

Donaldson, 1995) and EF1-728F and EF1-986R (Carbone and Kohn, 1999) primer pairs 

respectively. PCR reactions were conducted in a real-time thermal cycler (Roche Light-Cycler 

Nano). Each of the 30-μL PCR reaction tubes contained 15 μL of FastStart Essential DNA 

Green Master mix (Roche), 11.1 μL nuclease free PCR-grade water, 0.45 μL of 20 mM primer, 

and 3 μL template DNA. The reaction protocols for ITS, β-tubulin and EF1-α were as follows; 

95°C for 10 min (initial denaturation), followed by 35 cycles of denaturation at 94°C for  

Table 2. Morphological characteristics of the GTD fungi used in this study 
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10s, annealing at 50°C for 10 s (ITS4-ITS5 and EF1-728F & EF1-986R), 55°C for 10 s (Bt2a-

Bt2b), extension at 72°C for 20 s, and a final extension at 72°C for 10 min. After amplification, 

PCR products were separated by gel electrophoresis in 2.0% agarose (Sigma) gels in 1x Tris-

Acetic acid-EDTA (TAE) buffer to check DNA quality visually. PCR products were sequenced 

by Macrogen Co. (South Korea) and the sequences were compared with those deposited in the 

NCBI GenBank database using the BLAST program (version 2.0; National Center for 

Biotechnology Information, United States National Institutes of Health). The sequences of the 

three gene locations (ITS, β-tubulin and EF1-α) were also submitted to the NCBI GenBank and 

accession numbers were obtained (Table 3). Pathogenicity tests Pathogenicity tests were 

conducted under greenhouse conditions (25°C temp., 80% RH) on 1-year-old rooted grapevine 

(Vitis vinifera L.) cv. Sultana Seedless plants using four isolates of each species. The dormant 

cuttings (containing five to six buds) were planted in 2:1:1, soil: peat moss: vermiculite mixture 

in 1 L plastic bags and they were maintained in the greenhouse for 30–40 days to encourage 

rooting. Stems of the grapevine plants were wounded by removing bark with a 5-mmdiameter 

cork-borer and mycelial agar plugs were placed into the holes (Van Niekerk et al., 2004). 

Control plants were inoculated with sterile agar plugs. Inoculation points were covered with 

parafilm and plants were maintained for 15 to 16 weeks to evaluate pathogenicity after which 

plants were uprooted and inspected for lesion development. The extent of discolored wood 

(lesions) was measured acropetally and basipetally from the inoculation point. To assess 

differences in the extent of lesions, analysis of variance (ANOVA) was performed and means 

were compared using Fisher’s least significant difference (LSD) test at the 5% significance 

level (Gomez and Gomez, 1984). In order to fulfill Koch’s postulates, small pieces of discolored 

tissues were cut from the inoculated plants and placed onto PDA-str and incubated in 24°C. 

Developing colonies were morphologically compared with previously inoculated colonies and 

isolation frequency was calculated. The pathogenicity tests were arranged in a completely 

randomized design with four replications and were conducted twice. 

Results 

Field survey, disease symptoms and isolation of fungi 

Of the vineyards surveyed, 82.5% were observed to have most of the GTD symptoms 

in the survey. region. The incidence of vines showing typical tiger stripe symptom ranged 

between 2.9–15.0% in all surveyed area. The lowest (2.9%, average of five vineyards) and 

highest (15.0%, average of the seven vineyards) mean was obtained from Menemen and 

Saruhanli cities, respectively. The average incidence of this symptom from the other cities were; 

14.0% (Turgutlu), 7.5% (Merkez), 4.6% (Alaşehir), 4.5% (Salihli), 4.1% (Ahmetli) and 3.0% 

(Sarigol). Dead arm and/or apoplexy symptoms were seen in all the Sultana Seedless vineyards 

(except Sarigol) in surveyed areas, but the incidence of these symptoms were lower than tiger 

striped symptom. The highest rate (4.2%) was from Menemen, while the lowest rate (0%) was 

from Sarigol (Table 1). When main branches and woody shoots of vines were inspected, wedge-

shaped brown discolored tissues or black necrotic spots were found in the inner parts.  

Approximately 350 wood samples were collected from 80 vineyards and eight different 

fungal species associated with GTD were isolated (Table 1). According to morphological 

characteristics and molecular analyses, the fungi associated with GTD were found to be the 

members of the Botryosphaeriaceae; Botryosphaeria dothidea, Diplodia seriata, Lasiodiplodia 

theobromae and Neofusicoccum parvum, Diaporthaceae; Diaporthe ampelina, 
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Calosphaeriaceae; Phaeomoniella chlamydospora, Togninia minima and Hymenochaetaceae; 

Fomitiporia mediterranea. Though GTD symptoms were seen throughout the vineyards 

surveyed, the fungal species associated with esca syndrome could not be isolated from all 

vineyards. 

D. ampelina and Botryosphaeriaceae members were the most commonly isolated fungi 

from all survey areas. Generally, the frequency of D. Ampelina was higher than that of 

Botryosphaeriaceae fungi. The maximum percentage of D. ampelina was obtained from Salihli 

(22.6%) and most of the cities, except Sarigol, had higher isolation frequencies (more than 

10%). Botryosphaeriaceae members were the second most frequently isolated fungi in all 

survey areas. While minimum percentage (1.3%) was recorded from Sarigol, maximum 

percentage (19.7%) was obtained from Ahmetli city (Table 1). The maximum isolation 

frequency of P. chlamydospora, T. minima and F. mediterranea was 11.1% (in Ahmetli), 2.0% 

(in Ahmetli) and 6.8% (in Merkez, Manisa) respectively. Considering all survey areas, Turgutlu 

and Menemen were two cities in which all GTD pathogens mentioned above were isolated. 

Table 3. GTD fungi from Sultana Seedless vineyards of the Aegean Region that were used in this study. 
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Morphological identification 

 The morphological characteristics of eight GTD species, used in this study, were 

detailed according to colony morphology on PDA, conidium morphology, growth rate at 24°C 

in dark and their conidial sizes (Table 2). 

Pathogenicity tests 

 Average lesion lengths of wood discoloration caused by the 32 isolates and the non-

inoculated control are shown in Table 4. Approximately four months after inoculation, blackish-

brown lesions were observed both acropetally and basipetally from inoculation points in potted 

one-year-old grapevines. No lesions were observed in control plants, however a wound 

response of approximately 6 mm was visible. Lesion lengths varied among fungal species and 

within isolates of the same species. On average, isolates of N, parvum produced the largest 

lesions (79.1 mm) among all fungi tested followed by L. theobromae (59.8 mm), D. ampelina 

(34.6 mm), P. chlamydospora (27.5 mm), T. minima (25.5 mm), B. dothidea (24.8 mm) and D. 

seriata (21.4 mm). F. Mediterranea produced the smallest lesions (8.5 mm) of all fungi tested 

(Figure 2). Fungal recovery from inoculated plants ranged from 43.9 to 92.3% with average 

recovery frequencies for botryosphaeriaceous fungi above 70% for D. ampelina and average 

recovery frequenciesbelow 70% for T. minima, P. Chlamydospora and F. mediterranea. No 

GTD fungi were recovered from control plants. 

Discussion 

 Sultana Seedless is an economically important grape cultivar for Turkish raisin export 

and viticulture. Due to its ecological suitability and high profit, raisin production is an important 

economic source for most grape growers in this region. Symptomatic grouping, isolation 

frequency values and fungal species, obtained from the survey study, revealed that grapevine 

trunk diseases are a serious problem for Sultana Seedless vineyards. So far some studies were 

done to identify causal agents of some symptomatic vines suffering from GTD in Turkey (Erkan 

and Larignon, 1998). Köklü (2000) did a symptomatic grouping of esca in the Thrace Region 

to demonstrate the status of disease, but no further work was done to determinate the fungi 

associated with declining grapevine. Poyraz and Onogur (2013) surveyed 15 grapevine 

nurseries and 42 Sultana Seedless vineyards of the Aegean Region to assess Petri Disease and 

Esca pathogens. According to morphological characteristics (just compared with the reference 

isolates), P. chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum and F. mediterranea species were 

found to cause the disease in this region. However no detailed survey results, molecular and 

phylogenetic analyses were carried out in their work. Sofia et al. (2013) conducted wine grape 
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growers for GTD in Dao Wine Region of Portugal. A leaflet describing esca, Phomopsis cane 

and leaf spot, black dead arm (BDA) and young grapevine decline symptoms was given to 

growers to estimate the frequency of these disorders in their vineyards. More than 88% of the 

growers declared their vineyards were positive with esca symptoms. Their results demonstrated 

that esca was the most well-known GTD and Phomopsis cane / leaf spot, BDA and young vine 

decline followed it with 82, 58 and 30% frequency respectively. Martin and Cobos (2007) 

collected 84 wood samples from 22 vineyards to investigate GTD fungi in Castilla y Leon 

Region of Spain. The isolated fungi were identified with morphological characteristics on 

growth media and verified with DNA-based molecular (PCR-RFLP) techniques. 

Phaeomoniella chlamydospra, Phaeoacremonium aleophilum, Diplodia seriata, D. mutila, 

Dothiorella iberica, Do. sarmentorum, Botryosphaeria dothidea and Neofusicoccum parvum 

were the most commonly isolated fungi but Phomopsis viticola, Fomitiporia mediterranea, 

Stereum hirsutum and Eutypa lata were rarely obtained from the symptomatic vines in survey 

region. Among the most common species, isolation frequencies of P. chlamydospora, Pm. 

alephilum and Botryosphaeria- like fungi were 18, 16 and 40% respectively. In our study, 

Diaporthe ampelina, Botryosphaeria- like fungi and Pa. chlamydospora were among the most 

commonly isolated ones with 22.6, 19.7 and 11.1% isolation frequencies respectively. Likewise 

P. viticola was rarely isolated from the symptomatic wood samples. These findings were 

parallel with the findings of Martin and Cobos (2007). 

 Phomopsis viticola and Diaporthe spp. are two important species that cause wood 

cankers on grapevines (Van Niekerk et al., 2005; Udayanga et al., 2011). Baumgartner et al. 

(2013) identified two species of Phomopsis (P. viticola and P. fukushii) and Diaporthe eres 

from wood cankers of Concord and Chardonnay grapes in the Northeastern United States. They 

suggested that wood infecting Diaporthe spp. Frequently co-occurred with the foliar symptoms 

of Phomopsis cane, leaf spot and wood cankers, but the latter was not always due to P. viticola. 

Among the pathogens from the current study, Diaporthe ampelina was the most frequently 

isolated species from wedge-shaped cankers of vines. Úrbez-Torres et al. (2013) reported that 

several Diaporthe species (D. ambigua, D. eres and D. neotheicola) had been isolated from 

wood cankers of grapes along with Phomopsis spp. and these species have been proved to be 

associated with GTD symptoms. In our study, Phomopsis viticola was rarely obtained from 

cankers (data not shown) but D. ampelina was almost isolated from all. This finding reveals 

that Diaporthe is the most common genus among the GTD fungi in Sultana Seedless vineyard 

of the survey region. It also corroborates the study of Baumgartner et al. (2013) In the present 

study, botryosphaeriaceous fungi were the second most predominate fungi associated with GTD 

and four species were identified including B. dothidea, D. seriata, L. theobromae and N. 

parvum. Members of the Botryosphaeriaceae are well known pathogens of woody hosts 

worldwide, especially of grapevine where at least 21 species are known as pathogens causing 

various disorders in grapevine (Úrbez-Torres, 2011). The four botryosphaeriaceous fungi 

reported herein have been found associated with grapevine in other growing regions including 

Australia, Spain, South Africa and the United States of America (Crous et al., 2000; Van 

Niekerk et al., 2004; Úrbez-Torres et al., 2006; Aroca et al., 2008; Luque et al., 2009; Úrbez-

Torres et al., 2009; Pitt et al., 2010). Pathogenicity tests revealed N. parvum to be the most 

virulent Botryosphaeriaceae spp. in the current study followed by L. theobromae, B. dothidea 

and D. seriata, which is supported by other studies showing N. Parvum and L. theobromae to 

be more virulent fungal species than B. dothidea and D. seriata (Luque et al., 2009; Úrbez-

Torres et al., 2009). As the two most virulent pathogens determined in this study, N. parvum 
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and L. Theobromae should be considered important pathogens of Seedless Sultana grapevine 

in the Aegean region and efforts should be made to limit pathogen spread and disease 

progression of these fungi through proper management programs.  

 Current research suggests that Fomitiporia spp. are the most important basidiomycetes 

as they relate to esca disease (Fischer et al., 2005). Several Fomitiporia spp. have been reported 

from grapevine in association with esca throughout various continents, however the distribution 

of these species in grape growing regions appears to be defined by geographic region. In 

Europe, F. mediterranea has been reported from grapevines in Germany and Italy, however F. 

australiensis and F. capensis have been reported from Australia and South Africa respectively 

(Fischer, 2002; Fischer and Kassemeyer, 2003; Fisher et al., 2005; Cloete et al., 2014). The 

confirmation of F. mediterranea associated with GTD in the Aegean region of Turkey supports 

the idea that this fungus is likely restricted to Europe and is likely to be the most important if 

not the only Fomitiporia sp. Associated with grapevine in these regions. More remains to be 

understood regarding the overall contribution of F. mediterranea in GTD in this region when 

considering the larger fungal complex that exists in these trunk disorders of grapevine. P. 

chlamydospora, and Togninia minima are two pathogenic fungi causing esca disease on 

grapevines (Mugnai et al., 1999; Eskalen and Gubler, 2001; Mostert et al., 2005). These species 

are commonly associated with decline, dieback and apoplexy symptoms (Gramaje et al., 2012). 

Phaeoacremonium spp. infecting grapevines have been studied extensively and 29 species in 

this genus were described to date (Mostert et al., 2006; Essakhi et al., 2008). White et al. (2011) 

conducted a field survey to characterize fungal trunk pathogens associated with esca disease in 

grape-growing regions of South Africa from 2001 to 2008 years. The isolates were identified 

by cultural growth patterns, morphology and phylogenetic analysis.  

 Three Botryosphaeriaceae species (Diplodia seriata, Neofusicoccum australe and N. 

parvum), six Phaeoacremonium species (Pm. aleophilum, Pm. alvesii, Pm. parasiticum, Pm. 

iranianum, Pm. mortoniae, and Pm. sicilianum), Phaeomonella chlamydospora, Eutypa lata, 

Phomopsis viticola, Pho. theicola, Diaporthe ambigua and F. mediterranea were identified in 

that study and they were found to be associated with esca disease. Pm. iranianum, Pm. 

mortoniae and Pm. Sicilianum were reported for the first time in South Africa.. In our study, 

we isolated four Botryosphaeria-like fungi (B. dothidea, D. seriata, L. theobromae and N. 

parvum), F. mediterranea, D. ampelina, Pa. chlamydospora and T. minima but did not isolate 

E. lata, and other Phaeoacremonium and Diaporthe species presently. The obtained pathogens 

were considered to be the predominant GTD fungi in Sultana Seedless vineyards of the Aegan 

Region. From the black-streaking wood lesions, P. aleophilum-like isolates were isolated and 

they were found to be T. minima with phylogenetic analysis (not shown). Actually, we did not 

examine perithecia occurrence on inoculated plants in pathogenicity tests but these results 

revealed that compatible mating types of this species were present in Aegean Region, therefore 

high genetic diversity may be expected. 

 In the study of Mostert et al. (2003), T. minima was proposed to have a biallelic 

heterothallic mating system and high genetic diversity might be observed among the isolates of 

this species. It is estimated that this case may be associated with our results for our T. minima 

isola- test. 
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Table 4. Mean lesion length and re-isolation frequency for different fungal species on rooted grapevine. 
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Figure 2. Mean lesion lengths (mm) of the species in pathogenicity test. 

* Mean values within a bar are significantly different at the 0.05 level based on LSD test. Mean values (from four 

isolates in each species) correspond to the extent of wood discoloration measured in pathogenicity tests. LSD (5%): 

1.3. 

 

Pathogenicity tests conducted with 32 isolates of eight species confirmed that they were 

pathogenic on Sultana Seedless vines. While the most virulent isolate was N. parvum 

MBAi84AG (with 79.8 mm lesion length), the least virulent one was F. Mediterranea 

MBAi132AG (with 8.2 mm lesion length). Luque et al. (2009) conducted a survey study in 79 

vineyards (Macabeo or Tempranillo) to determine GTD pathogens in Northeast Spain. B. 

dothidea, D. seriata, E. lata, F. mediterranea, N. luteum, N. parvum, Pa. chlamydospora and 

T. minima were among the most commonly isolated fungi in symptomatic wood samples. In 

their pathogenicity tests, N. parvum was determined to be the most virulent species, while F. 

mediterranea was the least virulent on Macabeo and Tempranillo cultivars. N. parvum (isolate 

396) produced 13.8 and 10.8 mm lesion lengths on Macabeo and Tempranillo but F. 

mediterranea just produced 0.7 and 1.5 mm lesion lengths nine months later. The second most 

virulent species was N. Luteum with 8.6 and 8.2 mm and following one was Pa. Chlamydospora 

with 2.5 and 4.5 mm respectively. Other lesion lengths produced by the other fungi ranged by 

0.8–8.6 mm. Their findings corroborate our pathogenicity test results since N. parvum was the 

most virulent and F. mediterranea was the least virulent species in our study. However, despite 

longer incubation period (nine months), the lesion lengths of their isolates were shorter than 

ours. Laveau et al. (2009) tested aggressiveness of six fungal species (59 isolates) including Pa. 

chlamydospora, T. minima, F. mediterranea, E. lata, D. seriata and N. parvum on rooted 

cuttings of Cabernet Sauvignon plants. Fifteen months after inoculation, Pa. Chlamydospora 

and N. parvum produced the largest cankers and the longest internal lesions and they were 

grouped as the most aggressive species. However, E. lata, D. seriata and T. minima were 

included in the second and F. mediterranea was included in the third group. According to our 

results, virulency of Pa. Chlamydospora isolates was not so severe as in the case of N. parvum 

isolates. 
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Fungal phytotoxins are known to be effective on symptom expression of infected plants 

during hostpathogen interactions. As in other fungal pathogens, F. mediterranea, Pa. 

chlamydospora, T. minima, E. lata and Botryosphaerious fungi have been shown to produce 

some phytotoxic metabolites, such as scytalone, isosclerone, naphtalenone pentaketides, 

eutypine, methyl eutypinol, mellein, 4-hydroxymellein, tyrosol etc. in their culture filtrates 

(Evidente et al., 2000; Tabacchi et al., 2000, Martos et al., 2008). Luque et al. (2009) reported 

some pathogenicity test results demonstrating N. parvum and N. luteum as highly virulent 

species, B. dothidea as moderately virulent and D. seriata as the least virulent species. 

Our pathogenicity tests also demonstrated that the most virulent species was N. parvum 

following L. Theobromae and B. dothidea but the least virulent one was D. seriata among the 

Botryosphaerious fungi. However, Úrbez-Torres and Gubler (2009) found that L. theobromae 

was the most virulent species followed by N. luteum, N. parvum and N. australe categorized as 

highly virulent. B. dothidea was intermediately virulent and D. seriata, D. mutila, Dothiorella 

iberica and D. viticola were weakly virulent pathogens collected from California vineyards. Our 

results were parallel with these findings in some extent but not at all. Based on these results, it 

may be suggested that cultivar susceptibility and fungal isolate diversity might have played an 

important role on different lesion lengths in our study. 

The Aegean Region is the center of Turkish viticulture with most of the grafted young 

vines used throughout the country produced and sold from the Aegean region. This study points 

out that GTD is an important problem in Sultana Seedless vineyards of the Aegean Region and 

disease control measures should be taken to prevent dissemination of pathogenic fungi and 

trunk infections. Further studies are under way to assess hot water treatments and their 

combinations with systemic fungicides to produce healthy grapevine plants. 
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INTRODUCTION 

Viroids are the smallest known plant pathogens and have been identified as agents of several 

economically significant crop diseases. They comprise small (246– 401 nt), uncapsidated, 

covalently closed circular, non-coding RNA molecules which rely entirely on host factors for 

their replication (Flores et al. 2005; Ding 2009; Zhang et al. 2011).Grapevine yellow speckle 

viroid 1 (GYVSd-1) is a viroid in the family Pospiviroidae. GYSVd-1 is found in the important 

production areas, is very easily spread mechanically by contaminated cutting tools (Szychowski 

et al., 1988), infected graft (Szychowski et al., 1988; Staub et al., 1995), propagation materials 

(Kultonow et al., 1988) and causes severe damage to quality and quantity of grapevines. Rapid 

diagnosis of viroid infections may be obtained by bioassays, polyacrylamide gel electrophoresis 

(PAGE), molecular techniques such as polymerase chain reaction (PCR) and hybridization 

assays. In this study we aimed to compare three molecular methods including molecular 

hybridization, real-time pcr and classical pcr in order to detect GYSVd-1. 
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INTRODUCTION 

Australian grapevine viroid (AGVd) falls within Apscaviroid genus (Pospiviroidae) which has 

369 nt length (Rezaian,1990; Randless, 2003). This viroid generates in combination with other 

grapevine viroids (like GYSVd-1, GYSVd-2, CEVd-g and HSVd-g) and it causes symptoms 

such as mottling, stunting, leaf deformation and vein clearing in its experimental hosts (Zaki-

Aghl, 2013). AGVd has been reported in only six countries in the world: Australia (Rezaian, 

1990), China (Jiang et al., 2009), Tunisia (Elleuch et al., 2002, 2003), the United States (Al 

Rwahnih et al., 2009), Iranian (Zaki-Aghl, 2013) and India (Adkar-Purushothama et al., 2014). 
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INTRODUCTION 

Grapevine yellow speckle viroid 1 (GYSVd-1) belonging to the genus Apscaviroid 

(Pospiviroidae) is one of the causal agents of Grapevine yellow speckle disease (Koltunow and 

Rezaian, 1988; Koltunow et al., 1989). Grapevine yellow speckle disease is appeared in the 

worldwide vineyards extensively and it causes vein banding, yellow speckle on leaves and 

stunting in grapevine plants (Randless, 2003). GYSVd-1 is one of the two viroids (GYSVd-1 

and 2) which can induce symptoms in the grapevine and also widespread in the main vineyards 

of our country and region (Gazel and Önelge, 2003; Gökçek, 2007; Çopul, 2012). 
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Özet 

Bağ virüs ve virüs benzeri hastalık etmenleri ile ilgili çalışmalar dünyada 1960’lı 

yıllardan sonra hız kazanmaya başlamış, yalnızca 2 tane olan virüs hastalıklarının sayısı 

1997’de 43’e 1998’de 46’ya çıkmış ve son yıllarda özellikle de moleküler tanı yöntemlerin bitki 

virolojisinde kullanılmasıyla günümüzde bu sayının 60’dan fazla olduğu bilinmektedir. Bitki 

virolojisi göz önüne alındığında virüs hastalıkları açısından en zengin ürünün bağ olduğu ise 

açıkça görülmektedir. Bağ virüslerinin tanısında serolojik yöntemlerden DAS-ELISA, 

moleküler yöntemlerden ise konvansiyonel RT-PCR (End-Point PCR) en yaygın olarak 

kullanılan tanı yöntemleri arasında yer almaktadır. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle 

birlikte öncelerde sadece insan sağlığında kullanılan Real-Time PCR yöntemi, fitopatolojik 

çalışmalarda kendine kullanım alanı bulmuş ve “High-throughput” çalışan laboratuvarlar başta 

olmak üzere diğer Ar-ge laboratuvarlarında da kullanımının artmaya başladığı görülmektedir. 

Bu çalışma ile Ege Bölgesi bağ alanlarında en yaygın olarak görülen viral etmenlerden; 

Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV)’ün; konvansiyonel RT-PCR ve Real-Time RT-PCR 

yöntemleri kullanılarak tanıları gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla daha önceden serolojik (DAS-

ELISA) olarak GFLV etmeni açısından test edilmiş enfekteli ve sağlıklı sonuç veren örnekler 

kullanılmış olup her iki yöntemle de söz konusu moleküler çalışmalar başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda her iki yöntemle elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Ege Bölgesi, asma, virüs, RT-PCR, Real-Time PCR 
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Özet 

Bağcılık, bölgemizde yetiştiriciliği yapılan, katma değeri yüksek en önemli tarımsal 

faaliyetlerden birisidir. Ülkemizde bağcılık yapılan alanlar içerisinde %27’lik paya sahip olan 

Ege Bölgesi, ülkemiz üzüm üretiminin %41’ini tek başına sağlayarak alan ve üretimdeki 

liderliğini korumaktadır. Bölgenin üretimdeki liderliğine karşın üretimi tehdit eden çok sayıda 

fitopatolojik ajan bulunmaktadır. Fitopatoloji içerisinde ise ürün kalite ve kantite kayıpları 

açısından virüsler, funguslardan sonra ikinci sırada yer almaktadırlar. Bağ virüsleriyle ilgili 

yapılan verim çalışmalarında, tespit edilen virüslerin cinsine, enfeksiyon zamanı ve şiddetine 

göre değişmekle birlikte, ürün kalitesini ve kantitesini %80’e varan oranlarda olumsuz olarak 

etkilediği bilinmektedir. Ayrıca virüslerle ilgili günümüzde eradikasyon ve kültürel önlemler 

dışında herhangi bir mücadele yönteminin olmayışı, virüslerin tanısının modern teknikler 

kullanılarak erken dönemde hızlı ve güvenilir tanı yöntemleriyle başarılı bir şekilde 

yapılmasının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile Ege Bölgesi 

bağ alanlarında sorun olan önemli bazı viral etmenlerden; Grapevine fanleaf nepovirus 

(GFLV), Grapevine leafroll associated virüs 1 (GLRaV-1), Grapevine leafroll associated virüs 

2 (GLRaV-2) ve Grapevine leafroll associated virüs 3 (GLRaV-3)’ün Real-Time PCR sistemi 

kullanılarak RT-PCR yöntemi ile hızlı ve güvenilir tanıları gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla daha 

önceden serolojik testler (DAS-ELISA) ve konvansiyonel RT-PCR tanı yöntemleriyle GFLV, 

GLRaV-1, GLRaV-2 ve GLRaV-3 virüsleri açısından enfekteli ve negatif sonuç veren örnekler 

kullanılmış olup Real-Time RT-PCR’ın sözkonusu etmenler açısından optimizasyon 

çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır.   

 

Anahtar kelimeler: Ege Bölgesi, asma, virüs, Real-Time PCR 
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Özet 

Türkiye’nin en önemli üzüm üretim merkezi olan Manisa, 513.975 hektar tarım 

alanına sahiptir. Manisa ili bağ alanı 73.822 hektar olup toplam tarım alanın yaklaşık % 

15’lik kısmını oluşturmaktadır. Ege Bölgesinde özellikle Manisa ili üzümün üretimi için 

benzersiz bir alandır ve üretilen ürünün % 90’nı ihracatta gitmektedir (Anonymous, 

2011). İhracat sırasında nitel ve nicel kayıplara yol açan kurşuni küf çürüklüğü (Botrytis 

cinerea Pers.) doğrudan ürünü etkilemektedir. 2014 yıllında Manisa illindeki Sultani 

Çekirdeksiz üzüm bağlarından gelen örneklerde toplam 5 tane B. cinerea Pers. izolatı elde 

edilmiştir. Bu izolatlar pyrimethanil (Melintos SC), cyprodinil+fludioxanil (Switch 62.5 

WG), boscalid (Cantus WG), myclobutanil (Systhane 12 E) etkili maddeli fungisitlerin 0 

(Kontrol), 1, 3, 10, 30, 100, 300 µg/ml dozlarını içeren MM besi ortamında (Minimal 

Medium: 1 litre için; 20 g glikoz, 20 g agar, 1 g K2HPO4, 0.5 g MgSO4.7H2O, 1g 

FeCl3,1.5g L-Asparagin, 1g Yeast Extract) denemeye alınmıştır. İzolatların fungisitlere 

duyarlılık düzeyleri EC50 (miselyal gelişimi %50 engelleyici doz) değeri ile saptanmıştır. 

Fungisitlere dayanıklı izolatların virülensliği ile fungisitlerin ticari dozlarının (1/1, 1/2 ve 

1/4 oranlarında hazırlanarak) etkililiği yaprak testlerine göre belirlenmiştir. Laboratuvar 

koşullarında yürütülen tüm denemeler 3 tekrarlı olarak tesadüf parselleri deneme 

desenine göre kurulmuştur. İzolatlar boscalid ve cyprodinil+fludioxanil’e duyarlı 

bulunmuştur. Boscalid’ in ticari dozu yaprak testlerinde en etkili sonucu vermiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Bağ, Botrytis cinerea, fungisit, duyarlılık 

 

INVESTIGATIONS ON THE EFFECTIVENESS OF SOME FUNGICIDES 

AGAINST GRAY MOLD (Botrytis cinerea Pers.) ISOLATES ISOLATED FROM 

GRAPES OF MANISA PROVINCE 

Abstract 

 Manisa province has an important production center of Sultana seedless in Turkey. 

Manisa the most important grape production center of our country has 513 975 hectares 

of agricultural land. 73 822 hectares of vineyard area of our city, our province accounted 

for approximately 15% of the total agricultural area. The Aegean region especially 

Manisa province is the unique area of production for Sultana seedless and 90% of 

production goes to the export market (Anonymous, 2011). In particular, we are exporting 

a large part of the Sultana seedless. Gray mold rot (Botrytis cinerea Pers.) which are 

caused affected directly product during the exports lead to qualitative and quantitative 

losses. In this study, five B. cinerea Pers. isolates have been obtanied  from the vineyards 
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in Manisa in 2014 on  Sultana seedless. These isolates pyrimethanil (Melintos SC), 

cyprodinil + fludioxanil (Switch 62.5 WG), boscalid (Cantus WG), myclobutanil 

(Systhane 12 E) the effective substance fungicide 0 (control), 1, 3, 10, 30, 100, 300 mg / 

including mL doses were tested in (Minimal Medium: For per liters; 20 g glukose, 20 g 

agar, 1 g K2HPO4, 0.5 g MgSO4.7H2O, 1g FeCl3,1.5g L-Asparagin, 1g Yeast Extract) 

MM medium. Fungicides sensitivity of isolates were determined by the value  EC50  (50% 

inhibitory dose mycelial growth). Of isolates of fungicides-resistance were determined 

by measuring virulence with effectiveness doses of commercial formulation of fungicides 

(1/1, 1/2 and 1/4 are prepared in ratios) on leaves test. Isolates were found sensitive to 

boscalid and cyprodinil + fludioxanil. Boscalid’s commercial dose was found the most 

effective result in test leaves. 

 

Keywords: Grapes, Botrytis cinerea, fungicides, effectiveness.

Giriş 

Türkiye’nin en önemli üzüm üretim merkezi olan Manisa, 513.975 hektar tarım alanına 

sahiptir. Manisa ili bağ alanı 73.822 hektar olup toplam tarım alanın yaklaşık % 15’lik kısmını 

oluşturmaktadır (Anonymous, 2011). Ege Bölgesi gibi kıyı şeridine sahip bölgelerde yer alan 

bağlarda yaygın görülen fungal hastalıklardan birisi de kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.)’dür. 

Kurşuni küf, hem saprofit olarak hem de parazit olarak bağ vejetasyonun her döneminde izole 

edilebilen bir patojendir (Holz and Volkman, 2002; Koplay, 2004).  

Kurşuni küf, tropikal ve subtropikal bölgelerdeki soğuk alanlarda daha hızlı gelişme 

göstermektedir. Sürgünlerin gelişmeye başladığı dönemde havaların uzun süreli yağışlı ve serin 

gitmesi durumunda hastalık ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, olgunlaşmış meyvelerin kabuğunda ki 

büyüğünden küçüğüne her bir yara B. cinerea, için potansiyel giriş noktasıdır. Salkım güvesi 

(Lobesia botrana) larvalarının olgunlaşmış tanelerde oluşturduğu yaralar, B. cinerea için giriş 

noktalarını oluşturmaktadır. Benzer bir şekilde, sezon başlangıcında ufak şekilde taneleri 

yaralayarak beslenen thripsler, zamanla olgunlaşmaya başlayan tanelerde oluşturduğu küçük 

çatlaklar ile elastikiyetin azalmasına ve meyve kabukları üzerinde B. cinerea’nın 

enfeksiyonlarına sebep olabilmektedir.  Külleme ve mildiyö gibi hastalıkların oluşturduğu 

nekrozlarda, saprofitik özelliği yüksek olan ve ölü dokularda hızla gelişebilen B. cinerea’nın 

yoğunlaştığı bilinmektedir. Çiçeklenmenin başlamasından 4 hafta önce külleme etmeni E. 

necator ile inokule edilmiş bağlarda hasat sırasında 10 kat daha fazla Botrytis çürüklüğü 

görülmüş, ayrıca saprofit mikroorganizma populasyonunda ise 5-50 kat artış olmuştur 

(Gadoury et al., 2000).  

Hastalık, çiçeklenme dönemi öncesinde sürgün yanıklığı şeklinde görülür. Çiçeklenme 

döneminin sonuna doğru ise, etmenin konidia sporları stamen üzerinde gelişerek stigmadan 

içeriye girmekte ve yumurtalığa yerleşerek gelişmesine devam etmektedir. Asmada erken 

dönemde bulunan doğal savunma maddeleri, latent enfeksiyonun oluşumuna neden olmaktadır 

(Michailides et al., 2000, Coertze and Holz, 2001, Keller et al., 2003). Olgunlaşmamış tanenin 

kabuk dokusunda bulunan stilbenlerden özellikle resveratrol ve viniferin ben düşme dönemine 
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kadar tane kabuğunda bol miktarda bulunmakta ve B. cinerea’nın enfeksiyonlarını 

önlemektedir. Tanenin olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte bu maddeler azalmakta ve patojen 

aktif hale geçebilmektedir (Calderon et al., 1993, Commenil et al., 1997).  

Hem kalite hem de kantite açısından önemli kayıplara yol açan B. cinerea için kimyasal 

uygulama kaçınılmaz hale gelmektedir. Bağlarda, meyvelerde, sebze ve süs bitkilerinde 

Botrytis, Sclerotinia ve Monilinia’ yı önlemek için dicarboximide’ler kullanılmaktadır (Leroux, 

1995). B. cinerea’nın dicarboximide türevlerine dayanıklılığının konu edildiği birçok çalışma 

yürütülmüş ve önemli sayılabilecek ölçüde duyarlılığı azalmış izolat saptanmıştır. Bu durumun 

bir sonucu olarak da, farklı etki mekanizmalarındaki fungisitler, benzimidazole ve 

dicarboximide grubu fungisitlerin yerine kullanıma girmeye başlamıştır (Delen, 2008). 

Anilinopyrimidine gurubu fungisitlerden pyrimethanil, cyprodinil ve mepanipyrim; 

phenylpyrrole grubu üyesi fludioxanil yeni grup fungisitlerdendir. B. cinerea ile yapılan 

çalışmalar, anilinopyrimidine’lerin yoğun kullanımının dayanıklı izolatların ortaya çıkmasına 

yol açabileceğini göstermiştir (Petsikos-Panayotarou et al., 2003).  

Sterol biyosentezini engelleyen fungisitler değişik gruplardan oluşmaktadır. Özellikle 

pasları, küllemeleri, rastıkları hatta tohum ve toprak kaynaklı hastalık etmenlerini de içeren 

Ascomycotina, Deuteromycotina ve Basidiomycotina üyesi birçok patojenin neden olduğu 

değişik hastalıklara etkilidirler. Sterol biyosentezini engelleyiciler arasında, B. cinerea’yı tarla 

koşullarında engelleyebilen çok az sayıda bileşiklerde bulunmaktadır (Morita and Nishimura, 

2001). Ülkemizde yapılmış bazı çalışmalarda, myclobutanil B. cinerea karşı etkili bulunmuştur 

(Burçak ve Delen, 2001; Koplay, 2004) 

Etki yeri özelleşmiş diğer fungisitler grubu içerisinde yer alan boscalid;  yeni ve geniş 

etki alanlı bir fungisittir (Michel, 2003). Sclerotinia spp., Alternaria spp., Monilinia spp., 

Botrytis cinerea ve küllemelere etkilidir.  

Bu çalışmada, pyrimethanil, myclobutanil, cyprodinil+fludioxanil ve boscalid etkili 

maddeleri içeren fungisitlerin laboratuvar şartlarında üzümlerden izole edilen B.cinerea 

izolatlarına etkililik durumlarının ortaya konması amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Çalışmanın ana materyallerini 2014 yıllarında Manisa ilindeki üzümlerden izole edilen 

5 B.cinerea izolatı (Çizelge 1) ve farklı etki mekanizmasına sahip 5 aktif maddeyi içeren 

preparatlar oluşturmuştur (Çizelge 2).

 

Çizelge 1. 2014 yıllarında elde edilen B.cinerea  izolatlarının  ilçelere göre dağılımı 
    

 

 

 

 

 

İl İlçe İzolat sayısı İzolat no İzole edildiği dönem 

 

Manisa 

Ahmetli 1 MBAE227 Çiçeklenme (G dönemi)* 

Salihli 1 MBAE228 İnce koruk (L dönemi) 

Turgutlu 2 
MBAE229 İnce koruk (L dönemi) 

MBAE230 İnce koruk (L dönemi) 

Yunusemre 1 MBAE256 İnce koruk (L dönemi) 
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*Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı kitapçığında yer alan asma gelişme dönemi skalasına 

göre. 

 

Çizelge 2. Denemelerde kullanılan preparatlar, fungisit grupları, etkili maddeleri ve dozları 
 

Ticari adı Fungisit grubu 

Etkili madde adı ve oranı 

(%) Dozu (ppm, etkili madde) 

Melintos SC1 Anilinopyrimidine Pyrimethanil, 300 g/l 3003 1504 755 

Switch 62.51 WG 

Anilinopyrimidine + 

Phenylpyrrole 

Cyprodinil 375 g/kg + 

Fludioxanil 250 g/kg 312.53 156.254 78.1255 

Cantus WG1 Pyridinecarboxamide Boscalid 6003 3004 1505 

Systhane 12 E2 Triazole Myclobutanil, 12.5 18.373 9.184 4.595 

1Bağda B.cinerea'ya ruhsatlı.      
2Bağda küllemeye karşı ruhsatl 
3Teknik Talimatta tavsiye edilen doz. 
4Teknik talimatta tavsiye edilen dozun yarısı. 

5Teknik talimatta tavsiye edilen dozun dörtte biri

Yaprak testlerinde ise, ilaçlanmamış yapraklar, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 

deneme bağ sahasından elde edilmiştir. Tüm denemelerde MM besiyeri (glikoz 20g, asparagine 

1.5g, K2HPO4 1g, MgSO47H2O 0.5g, FeCl3 0.1g, yeast extract 1g,  agar agar 20 g, 1 l distile 

su, sterilizasyondan sonra 0.3g streptomycin sulfate) kullanılmıştır (Delen ve Özbek, 1992).  

 

Metot 

Fungisitlerin miselyal gelişime etkililiği 

Pyrimethanil (Melintos SC), cyprodinil+fludioxanil (Switch 62.5 WG), boscalid 

(Cantus WG), myclobutanil (Systhane 12 E) fungisitlerinin 0 (kontrol), 1, 3, 10, 30, 100 ve 300 

µg/l etkili madde (e.m) dozlarını içeren MM ortamında izolatlar denemeye alınmışlardır. 

İstenilen fungisit dozlarını elde edebilmek amacıyla, yüksek dozda hazırlanan stok 

solüsyonlardan seyreltmeler yapılmıştır. Her doz için son seyreltme, besi yerine eklemede 

olmuştur (Delen et al., 1984). Denenecek kültürlere ait kolonilerin kenarlarından corck-borer 

(mantar delici) yardımı ile alınan 5 mm çapındaki miselyal diskler, fungisit içeren ve içermeyen 

(kontrol) petrilere ekilmiştir. Denemeler, tesadüf parselleri desenine göre, üç tekrarlı olarak 

kurulmuştur. Petriler, ekim yapıldıktan sonra 23 oC’ye ayarlanmış, ışıksız inkubatörde 

bekletilmişlerdir. İnkubasyondan 5 gün sonra B. cinerea izolatlarının koloniyal gelişimleri, çap 

ölçümü şeklinde değerlendirilmiştir. Bu değerler üzerinden EC50 (miselyal gelişimi %50 

engelleyen doz) değerleri, kontrole göre yüzde gelişim oranlarının log-probit kağıdına 

uygulanması ile bulunmuştur (Beevere et al., 1989).  

 

Yaprak üzerinde izolatların virülenslik düzeylerini belirleme testleri 

Her fungisite duyarlılığı en fazla azalmış izolatların doğaya uyum yetenekleri en 

duyarlılarla karşılaştırılarak saptanmıştır. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidine ait ilaçlanmamış 

asmalardan yaprak örnekleri alınmıştır. Laboratuvara getirilen yapraklar çeşme suyunda 
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yıkandıktan sonra steril saf su içerisinde 10 dakika bekletilmiştir. İçerisine 2 kat kurutma kâğıdı 

serilmiş ve saf su ile nemlendirilmiş olan plastik küvetler içine plastik viyol kalıplar 

yerleştirilmiştir. Plastik viyol kalıplarına her tekerrürde 2 yaprak olacak yerleştirilmiştir. Steril 

bir enjektör yardımıyla, yaprakların sadece epidermis dokusu delinerek yaralama işlemi 

yapılmıştır. B. cinerea izolatlarına ait miselyal diskler, her yaprağa karşılıklı olarak iki adet 

olacak şekilde yerleştirilmiştir (Köycü, 2007). Küvetlerin üzerleri polietilen poşetler ile 

örtülmüştür ve klima odasında 23 oC’de,  12 saat ışık ve 12 saat karanlıkta 5 gün inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyon periyodu sonunda yapraklar üzerinde izolatların meydana getirdiği 

lezyonların çapları ölçülerek değerlendirilmiştir. 

Yaprak testleri ile fungisitlerin etkililiğinin belirlenmesi 

B.cinerea izolatlarına fungisitlerin etkililiklerini belirlemek amacıyla fungisitler piyasa 

dozu üzerinden 1/1, 1/2 ve 1/4 oranlarında hazırlanmıştır (Köycü, 2007). Yaprak üzerinde 

izolatların virülenslik düzeylerini belirleme bölümünde anlatıldığı gibi plastik kaplar içerisine 

yerleştirilmiştir. Yukarıda belirlenen dozlarda hazırlanan pyrimethanil (Melintos SC), 

cyprodinil+fludioxanil (Switch 62.5 WG), boscalid (Cantus WG), myclobutanil (Systhane 12 

E) etkili maddeli fungisitler yapraklara püskürtülmüştür. B. cinerea izolatlarına ait miselyal 

diskler, misel kısımları yaralanmış kısma gelecek şekilde yerleştirilmiştir. B. cinerea 

izolatlarının yapraklar üzerinde oluşturduğu lezyonların çapları ölçülmüştür.  

 

İstatiksel Analizler 

Çalışmada, denemeler tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlı olarak 

kurulmuştur. Veriler TARİST istatistik programında Duncan çoklu karşılaştırma testine 

(P=0.01) göre değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma  

Fungisitlerin miselyal gelişime etkililiği 

B. cinerea’ya ait 5 adet izolatın, farklı etkili maddelere duyarlılıkları (EC50) değerleri 

temel alınarak laboratuvar koşullarında saptanmıştır. EC50 değerlerinin istatiksel açıdan 

farklılığının önemini gösterebilmek amacıyla, EC50 değerleri her izolat temel alınarak istatiksel 

olarak değerlendirilmiştir. İzolatların EC50 değerlerine (µg ml-1) ait veriler Çizelge 3’de 

özetlenmiştir.

Çizelge 3. B. cinerea izolatlarının fungisitlere göre EC50 değerleri (µg ml-1) 

 

İzolat no Myclobutanil Cyprodinil+fludioxanil Pyrimethanil Boscalid 

MBAE227 10.95 b* <1.00 b 47 a 1.43 b 

MBAE228 8.67 b <1.00 b 94.67 a 1.32 b 

MBAE229 8.13 b <1.00 b 54 ab 1.30 b 

MBAE230 12.68 b <1.00 b 102.2 a <1.00 b 

MBAE256 10.33 b <1.00 b 49.33 ab <1.00 b 

* Ortalamalar Duncan çoklu karşılaştırma testine (P=0,01) göre birbirinden önemli 

derecede farklıdır ve istatistiksel olarak aynı harfler aynı etkililiği göstermektedir. 
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Çizelge 3 incelendiğinde, etki yeri spesifik fungisitlerden cyprodinil+fludioxanil 

patojenin miselyal gelişimini en yüksek düzeyde engelleyen fungisit olmuştur. İzolatların EC50 

değerleri bu fungisite 1 µg ml-1’den küçük olarak tespit edilmiştir. Köycü, (2007) bağlarda 

kurşuni küf hastalığı etmeni (B. cinerea)’ne kullanılan fungisitlere karşı duyarlılık düzeylerinin 

belirlenmesi ve kimyasal mücadelesi üzerine araştırmalar konulu çalışmasında, in vitro 

testlerde en etkili fungisit ve EC50 1 µg ml-1’ den küçük olduğunu tespit etmiştir. Ege Bölgesi 

bağlarında Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde Alternaria spp.’ nin durumu ve savaşım 

olanaklarının araştırıldığı çalışmada, Alternaria spp. izolatlarında miselyal gelişimi engelleyen 

en etkili fungisit cyprodinil + fludioxanil (Switch) olarak belirlenmiştir. Bu fungisit için en 

yüksek ED50 değeri 2.81 μg/ml olarak belirlenmiştir (Savaş, 2012). Bağ ve seralarda yapılan 

başka araştırmalarda bu fungisitlerin 4-5 yıl art arda kullanılmaları halinde ürünlerden elde 

edilen B. cinerea izolatları arasında cyprodinil’e dayanıklı (EC50 değeri 2.90 - 4.84 µg ml-1) 

izolatların olduğu tespit edilmiştir. İzolatların fludioxanil’e duyarlılıklarında bir değişme 

olmadığı ve bu nedenle bu iki fungisitin cyprodinil+fludioxanil karışımı olarak uygulanmasının 

daha etkili olacağı bildirilmiştir (Forster and Staub, 1996, Leroux et al., 2002).  

Yine anilinopyrimidine grubu fungisitlerden olan pyrimethanil, miselyal gelişim üzerine 

en düşük etkililiğe sahip olmuştur. İzolatların pyrimethanil’e karşı EC50 değerlerinin 47-102.2 

µg ml-1 arasında değiştiği ve duyarlılık azalışının olduğu tespit edilmiştir. Dayanıklılığın tek 

genle idare edilmesinin bir sonucu olarak, anilinopyrimidine’lere yüksek dayanıklı bireyler 

hızlı biçimde ortaya çıkabilmektedir (Baroffio et al.,2003, Dianez et al., 2002). Koplay (2004) 

Ege Bölgesi’ndeki bağlardan elde ettiği B. cinerea izolatlarının pyrimethanil için EC50 

değerlerini 1 µg ml-1’den küçük olarak tespit etmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar ile daha önceki 

çalışmalar arasında ters bir durum gözlemlenmektedir. Cyprodinil+fludioxanil ile pyrimethanil 

uygulamalarının bağ sezonu içerisinde iki uygulamadan fazla gerçekleştirildiği bilinmektedir 

ve cyprodinil ile pyrimethanil arasındaki çapraz dayanıklılığın (Latorre et al., 2002) bir sonucu 

olarak, duyarlılığı azalmış B. cinerea türlerinin oluşabileceğini akla getirmektedir. 

Triazole grubu fungisitlerden Myclobutanil’ in B. cinerea izolatlarını engelleyici EC50 

değerleri 8.13-12.68 µg ml-1 arasında belirlenmiştir. İstatiksel açıdan bakıldığında ise 

cyprodinil+fludioxanil, boscalid ve myclobutanil aynı grup içerisinde yer almıştır. Marmara 

Bölgesinde, bu fungisite Botrytis izolatlarının  %70.01’inin EC50 değeri ≥ 1 µg ml-1’den büyük 

olduğu tespit edilmiştir (Köycü, 2007).  

Çalışmamızda, boscalid B. cinerea izolatlarına karşı EC50 değeri <1.00-1.43 µg ml-1 

oranında dağılım göstererek etkili olarak belirlenmiştir ve cyprodinil+fludioxanil ile aynı 

istatiksel grupta yer almıştır. Sebze seralarından elde edilen 228 B. cinerea izolatının boscalid 

etkili maddesine duyarlığının araştırıldığı bir çalışmada, çok ve az duyarlı izolatlar için miselyal 

gelişimi engellediği EC50 değerleri 0.09-3.69 mg L-1 oranında bir dağılım gösterdiği 

belirlenmiştir. Boscalid’ in güçlü bir antifungal aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir (Zhang 

et al., 2007). Boscalid’ e dayanıklılık konusunda bilimsel veriye rastlanmaz iken (Delen, 2008) 

son yıllarda yapılan çalışmalarda dayanıklılık bildirimlerinin sayısı artmıştır. Fransa’ da 

bağdan, Almanya’da çilek ve bağdan, Washington State’ de elmada, Yunanistan’ da kividen 

elde edilen çok sayıdaki  B. cinerea izolatının boscalid’ e karşı dayanıklılık kazandığı 

bildirilmiştir (Bardas et al., 2010; Kim and Ziaon, 2010; Leroch et al., 2011; Yin et al., 2011). 

Bu nedenle sezon içerisinde iki uygulamadan fazla kullanılması önerilmemektedir. 
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Yaprak üzerinde izolatların virülenslik düzeylerini belirleme testleri 

Her fungisite duyarlılığı en fazla azalmış izolatların doğaya uyum yetenekleri en 

duyarlılarla karşılaştırılarak saptanmıştır. Bu amaçla, hem istatiksel hem de sayısal olarak en 

dayanıklı izolatların en duyarlılara göre virülensleri test edilmiştir. B. cinerea izolatlarının 

yaprak üzerinde oluşturduğu lezyon çapları (mm) belirlenerek, yapılan ölçümlerin sonuçları 

Çizelge 4’de verilmiştir.

Çizelge 4. B. cinerea izolatlarının EC50 değerleri ve lezyon çapları 

Fungisit  İzolat* 

EC50 

değeri (µg 

ml¹) 

Lezyon çapı 

(mm)** 

Cyprodinil+fluodixanil 

MBAE228 (S) <1 10.75 a 

MBAE227 (S) <1 3.75 ab 

Boscalid 

MBAE227 (R) 1.43 3.75 ab 

MBAE256 (S) <1 0.5 b 

Myclobutanil 

MBAE230 (R) 12.58 4.5 ab 

MBAE229 (S) 8.13 4 ab 

Pyrimethanil 

MBAE230 (R) 102.2 4.5 ab 

MBAE227 (S) 47 3.75 ab 

* R dayanıklı, S duyarlı izolatları göstermektedir. 

** Ortalamalar Duncan testine göre (P=0.01) ayrılmıştır ve istatiksel olarak  

aynı harfler aynı etkililiği göstermektedir. 

 

Cyprodinil+fludioxanil ile boscalid’ e tüm izolatların duyarlı bulunması nedeniyle tesadüfi 

olarak seçilen izolatların virülensliği test edilmiştir. Cyprodinil+fludioxanil’e miselyal gelişimi 

çok düşük iken MBAE 228 nolu izolatının virülensliğinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Ziagas et al. (2003) yaptığı çalışmada, hıyar fideleri üzerinde yürüttükleri virülens testlerinde 

dayanıklı mutant B. cinerea izolatlarının duyarlı izolatlar kadar virülent olduklarını tespit 

etmiştir.  Boscalid’ e duyarlı iki izolattan MBAE227 miselyal gelişimi diğer izolatlara göre çok 

az yüksek bulunmuş olsa da aynı istatiksel grupta yer almıştır, ancak izolatın virülenslik 

yeteneği MBAE256 izolatına (lezyon çapı,  0.5 mm) göre yüksek bulunmuş ve iki izolatın 

virülensliği arasında fark tespit edilmiştir. Myclobutanil ile pyrimethanil’e duyarlı ve dayanıklı 

izolatların virülensi arasında bir farklılık tespit edilememiştir. Burçak ve Delen (2001), yaptığı 

çalışmada,  procymidone, iprodione, imazalil ve myclobutanil etkili maddelerinin B.cinerea 

izolatlarına duyarlılığını laboratuvar koşullarında üzüm testleri ile değerlendirmiştir. 

Myclobutanil'in küllemeye karşı ruhsatlı olduğu dozda (18.75 µg ml-1), üzümlerde B.cinerea 

izolatlarına etkililiği ortalama %90.28, yarı dozda (9.38 µg ml-1) etkililiği ortalama %58.61, en 

düşük dozda ise (4.69 µg ml-1) ortalama %23.17 olmuştur. 

 

Yaprak testleri ile fungisitlerin etkililiğinin belirlenmesi    

Araştırmada kullanılan B. cinerea izolatlarına her fungisitin etkililiğini belirlemek 

amacıyla fungisitlerin piyasa dozu üzerinden 1/1, 1/2 ve 1/4 oranlarında hazırlanmış 

solüsyonlar yaprak testleri ile belirlenmiştir. Yaprak üzerindeki lezyon çapları ölçülerek yapılan 

değerlendirme sonucunda elde edilen veriler Çizelge 5’de verilmiştir. Bu değerlendirme 

sonuçlarına göre, istatiksel sonuçlar da dikkate alınarak, cyprodinil+fludioxanil ile boscalid’in 
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tam dozlarının (cyprodinil+fluodioxanil:32.5 µg ml-1, boscalid:600 µg ml-1 e.m) yapraklar 

üzerinde lezyon oluşturamadığı ve %100 etkili olduğu görülmüştür. Bu fungisitlerin yarım ve 

çeyrek dozları ortalama % 98-80 oranlarında etkililik göstermiştir. Pyrimethanil ve 

myclobutanil’ in tüm dozlarının izolatlara belli oranlarda (%97.08-%36.25 arasında) etkili 

olduğu, ancak cyprodinil+fludioxanil ile boscalid kadar yüksek etkililiğe sahip olmadığı tespit 

edilmiştir. Bağlarda kurşuni küf hastalığı etmeni (Botrytis cinerea)’ne kullanılan fungisitlere 

karşı duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi ve kimyasal mücadelesi üzerine araştırmalar konulu 

çalışmada, yapraklar üzerinde bazı fungisitlerin etkiliği test edilmiştir. Söz konusu çalışmada, 

dayanıklı ve duyarlı izolatların, cyprodinil+fludioxanil’in 1/1, 1/2 ve 1/4 dozlarında (312.5 µg 

ml-1, 156.25 µg ml-1 ve 78.125 µg ml-1 e.m) yapraklar üzerinde lezyon oluşturamadığı 

oluşturmasının tamamen önlendiği ve %100 etkili olduğu belirlenmiştir. Myclobutanil’in 

dayanıklı izolata %2.01, duyarlı izolata ise %4.80 oranında etkili olarak en düşük etkideki 

fungisit olduğu tespit edilmiştir (Köycü, 2007). Bu çalışmayı ve elde edilen bulguları doğrular 

nitelikte olmuştur. 

Çizelge 5. Fungisitlerin B. cinerea izolatlarına yaprak üzerindeki etkisi 

İzolat Fungisit EC50 

Değeri 

Doz (µg ml-

¹) 

Lezyon Çapı (mm) Etkililik 

(%) 

(µg ml-¹) 

MBAE227 Cyprodinil+Fludioxanil  1 312.5 0.0 t* 100 

156.25 4.50 sşt 92.5 

78.125 6.00 prsşt 90 

0 15.50 iıjklmnoöprsşt - 

Boscalid  1.43 600 0.0 t 100 

300 1.0 t 98.33 

150 6.25 öprsşt 89.58 

0 14.75 ıjklmnoöprsşt - 

Pyrimethanil 47  300 21.50 

fgğhiıjklmnoöprs 

64.17 

150 33.75 abcçdefgğh 43.75 

75 34.25 abcçdefgğ 42.92 

0 36.50 abcçde - 

Myclobutanil 10.95 18.37 20.00 

hiıjklmnoöprsşt 

66.67 

9.18 28.25 bcçdefgğhiıjk 52.92 

4.59 28.75 bcçdefgğhiıj 52.08 

0 34.00 abcçdefgğh - 

MBAE228 Cyprodinil+Fludioxanil  1 312.5 0.00 t 100 

156.25 1.75 t 97.08 
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78.125 7.0 oöprsşt 88.33 

0 9.50 oöprsşt - 

Boscalid  1.32 600 0.00 t 100 

300 2.0 t 96.67 

150 9.0 oöprsşt 85 

0 21.00 

fgğhiıjklmnoöprs 

- 

Pyrimethanil 94.67 300 25.75 

cçdefgğhiıjklmn 

57.08 

150 26.00 

bcçdefgğhiıjklmn 

56.67 

75 34.50 abcçdefgğ 42.5 

0 40.25 abc - 

Myclobutanil 8.67 18.37 22.75 

çdefgğhiıjklmno 

62.08 

9.18 20.50 

ğhiıjklmnoöprsş 

66.25 

4.59 38.25 abcç 36.25 

0 42.25 ab - 

MBAE229 Cyprodinil+Fludioxanil  1 312.5 0.0 t 100 

156.25 2.75 şt 95.42 

78.125 5.50 rsşt 90.83 

0 9.50 oöprsşt  - 

Boscalid 1.30  600 0.0 t 100 

300 6.00 prsşt 90 

150 12.00 lmnoöprsşt 80 

0 21.00 

fgğhıijklmnoöprs 

 - 

Pyrimethanil  54 300 22.25 

defgğhiıjklmnoöp 

62.92 

150 26.25 

bcçdefgğhiıjklmn 

56.25 

75 30.75 bcçdefgğhi 48.75 

0 33.25 abcçdefgğh  - 

Myclobutanil  8.3 18.37 18.25 ıijklmnoöprsşt 69.58 

9.18 20.50 

gğhiıjklmnoöprsş 

65.83 

4.59 27.00 

bcçdefgğhiıjklm 

55 

0 28.75 bcçdefgğhiıj  - 

* Ortalamalar Duncan testine göre (P=0.01) ayrılmıştır ve istatiksel olarak aynı harfler aynı 

etkililiği göstermektedir. 
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Çizelge 5. (devam) 

 

İzolat Fungisit 

EC50 

Değeri  

(µg ml-¹) 

Doz  (µg 

ml-¹) 
Lezyon Çapı (mm) Etkililik (%) 

MBAE230 

Cyprodinil+Fludioxanil  1 

312.5 0.00 t 100 

156.25 11.50 lmnoöprsşt 76.67 

78.125 29.75 bcçdefgğhiıj 50.42 

0 38.00 abcçd  - 

Boscalid  1 

600 0.00 t 100 

300 8.25 oöprsşt 86.25 

150 12.50 klmnoöprsşt 80 

0 48.75 a  - 

Pyrimethanil  102.2 

300 
20.50 

gğhiıjklmnoöprsş 
65.83 

150 
22.00 

efgğhiıjklmnoöpr 
63.33 

75 30.50 bcçdefgğhiı 49.17 

0 31.25 bcçdefgğhi  - 

Myclobutanil  12.58 

18.37 
21.50 

fgğhiıjklmnoöprs 
64.17 

9.18 27.50 bcçdefgğhiıjkl 54.17 

4.59 36.00 abcçdefg 40 

0 36.25 abcçdef  - 

MBAE256 

Cyprodinil+Fludioxanil 1  

312.5 0.00 t 100 

156.25 0.75 t 98.75 

78.125 3.00 şt 95 

0 7.25 oöprsşt  - 

Boscalid  1 

600 0.00 t 100 

300 1.00 t 98.33 

150 2.75 şt 95.42 

0 8.50 oöprsşt  - 

Pyrimethanil 49.33  

300 3.00 şt 95 

150  3.75 şt 93.75 

75 10.75 noöprsşt 82.08 

0 11.25 mnoöprsşt  - 

Myclobutanil 10.33  

18.37 1.75 t 97.08 

9.18 6.25 öprsşt 89.58 

4.59 11.75 lmnoöprsşt 80.42 

0 12.25 klmnoöprsşt  - 

* Ortalamalar Duncan testine göre (P=0.01) ayrılmıştır ve istatiksel olarak aynı harfler aynı 

etkililiği göstermektedir. 

Sonuç 

Bu çalışmada, çiçeklenme ve ince koruk döneminde bağdan izole edilen 5 adet B. 

cinerea izolatı üzerine cyprodinil+fludioxanil, boscalid, pyrimethanil ve myclobutanil etkili 
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maddeli fungisitlerin etkinliği laboratuvar şartlarında EC50 ile asma yaprakları üzerinde 

denenmiştir. Çiçeklenme ve ince koruk döneminde elde edilen B. cinerea izolatları, latent 

enfeksiyonları doğrular nitelikte bulunmuştur. Cyprodinil+ fludioxanil, boscalid ve 

myclobutanil’in B. cinerea’ya karşı etkili olduğu, pyrimethanil’in ise rakamsal ve istatiksel 

açıdan etkisinin düşük olduğu ve duyarlılık azalışının meydana geldiği belirlenmiştir. Bağda 

külleme etmenine karşı ruhsatlı olmasına rağmen myclobutanil’ in B. cinerea karşı etkili 

olabildiği görülmüştür. Bağda gerçekleştirilecek ilaçlama programlarına myclobutanil’ in ilave 

edilmesi etkili olacaktır. Boscalid’in B. cinerea izolatlarına etkili olduğu tespit edilmişse de son 

yıllarda bildirilen dayanıklılık sorunları nedeniyle dikkatli kullanılması gerekmektedir. Gelecek 

yıllarda oluşabilecek olası dayanıklılığı önlemek için bağlarda B. cinerea ile savaşımda, eğer 

üç ilaçlama yapılacaksa 1 tanesinde, dört ilaçlama yapılacak ise 2 tanesinde boscalid 

kullanılması önerilmektedir. 

 

Kaynaklar 

Anonymous, 2009. Bağ entegre mücadele teknik talimatı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, 96.  

Anonymous, 2011. Turkey raisin annual. USDA Foreign Agricultural Service. Global Agricultural Information 

Network.  

Bardas, G. A., Veloukas, T., Koutita, O., and Karaoglanidis, G. S. 2010. Multiple resistance of Botrytis cinerea 

from kiwifruit to SDHIs, QoIs and fungicides of other chemical groups. Pest Manage. Sci. 66:967-973. 

Baroffio, C.A., Siegfried, W. and Hilber, U.W. 2003. Long-term monitoring for resistance of Botryotinia 

fuckeliana to Anilinopyrimidine, Phenylpyrrole, and Hydroxyanilide fungicides in Switzerland. Plant 

Disease 87:662-666. 

Beevere, R.E., Laracy, E.P. and Park, H. 1989. Strains of B. cinerea Resistant to dicarboximide and benzimidazole 

Fungicides in New Zeland Vineyards. Plant Patholojy, 39: 427-437. 

Burçak, A.  ve Delen, N. 2001. Üzümlerden izole edilen kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.) izolatlarına bazı 

fungisitlerin etkileri üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 41(3-4): 183-194. 

Calderon, A.A., Zapata, J.M., Munoz, R., Pedron, M.A. and Barcelo, A.R. 1993. Resveratrol production as a part 

of the hybersensitive-like response of grapevine cells to an elicitor from Trichoderma virine. Neu Phytol. 

124, 455-463. 

Coertze, S. and Holz, G. 1999. Surface colonization, penetration and lesion formation on grapes incomated fresh 

or after cold storage with single airborne conidia of Botrytis cinerea. Plant Disease Vol:83, No:10, s:917-

924. 

Commenil, P., Brunet, L. and Audran, J-C. 1997. The Development of the grape berry cuticle in relation to 

susceptibility to bunch rot disease. Journal of Experimantel Botany, Vol.48, No.313, s:1599-1607. 

Delen, N.,Yıldız, M. and Maraite, H. 1984. Benzimidazole and dithiocarbamate resistance of  Botrytis cinerea 

isolates to some fungicides with non-specific mode of action. XIIth Botrytis Symposium, september, 4-7 

1989, Neustadt, Wienstrasse, Abstracts.  

Delen, N. and Ozbek, T. 1992. Effectiviness of some fungicides an fungicide combinations on Botrytis cinerea 

isolates. In: Verhoeff, K., Malathrakis, N. E. And Williamson, B., eds., Recent Advences in Botrytis 

Research.pp.238-241. Pudoc Scientific Publishers, Wageningen. 

Delen, N. 1997. Tarımsal Savaşım Yöntem ve İlaçları I. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları: 26/5, Ofset 

Basımevi, Bornova-İzmir. 61s. 

Delen, N., 2008. Fungisitler.1. Basım, Nobel Yayın, Ankara, s. 118-136.  

Dianez, F., Santos, M. and Blanco, R., 2002. Fungicide resistance in Botrytis cinerea isolates from strawberry 

crops in Huelva (southwestern Spain). Phytoparasitica 30, 529–34. 

Forster, B. and Staub, T. 1996. Basis for use strategies of anilinopyrimidine and phenylpyrrole fungicides against 

Botrytis cinerea, Crop Protection, 15(6): 529-537. 



VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, s. 26, 25-29 Ağustos, Çanakkale – Sözlü Bildiri 

 

 

Gadoury, M.D., Seem, C.R., Ficke, A., Wilcox, F.W. and Henick-Klıng, T. 2000. Diffuse infections of Uncinula 

necator predispose grape berries to bunch rot and spoilage microorganisms, and degrade wine quality. 

Phytopathology, 90:26, Abstract. 

Holz, G. and Volkman, A. 2002. Colonization of sites in grape bunches by potential biocontrol organisms and 

subsequent occurence of Botrytis cinerea. Proc. of the 7th WG Meeting Influence of A-Biotic and Biotic 

Factors on Biocontrol Agents. Kusadasi, Turkey 22-25 May 2002. Eds Y. Elad, J. Köhl and D. Shtienberg 

IOBC WPRS Bull. 207-210. 

Keller, M., Viret, O. and Cole, F.M. 2003. Botrytis cinerea infection in grape flowers: Defense reaction, latency, 

and disease expression. Phytopathology, 93:316-322. 

Kim, Y. K., and Xiao, C. L. 2010. Resistance to pyraclostrobin and boscalid in populations of Botrytis cinerea 

from stored apples in Washington State. Plant Dis. 94:604-612. 

Koplay, C., 2004. Sofralık sultani üzümlerde fungal kaynaklı çürüklük patojenlerinin saptanması ve in-vitro 

koşullarda etkili fungisitlerle önlenmesi üzerinde incelemeler. E.Ü. Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, 

Bornova-İzmir.  

Köycü, N. D., 2007. Bağlarda kurşuni küf hasatlığı etmeni (B.cinerea Pers Ex-Fr)’nin kullanılan fungisitlere karşı 

duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi ve kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar (Doktora tezi), Namık 

Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ. 

Latorre, B.A., Spadaro, I. and Rioja, M.E. 2002. Occurence of resistant strains of Botrytis cinerea to 

anilinopyrimidine fungicides in table grapes in Chile. Crop Protection, 21:957-961. 

Leroch, M., Kretchmer, M., and Hahn, M. 2011. Fungicide resistance phenotypes of Botrytis cinerea isolates from 

commercial vineyards in South West Germany. J. Phytopathol. 159:63-65. 

Leroux, P. 1995. Progrees and problems in the control of Botrytis cinerea in grapevine. Pesticide Outlook, 

October 1995. p 13. 

Leroux, P., Fritz, R., Debieu D., Albertini, C., Lanen, C., Bach, C., Gredt, M. and Chapeland, F.  2002. Mechanisms 

of resistance to fungicides in field strains of Botrytis cinerea. Pest Management Science 58, 876–88. 

Michel, P. 2003. Nouvells molecules a la CIMA 2003: Fongicides contre insecticides, six a un. Phytoma., 566:33-

36.  

Michailides, T.J., Morgen, D.P., Fels, D. and Peacock, B. 2000. Infection of California table grapes and dedection 

and significance of symptomless latent infection by Botrytis cinerea. XIIth Botrytis Symposium, 

3.7.2000. Universite’de Reims, Champange-Ardenne. p. 48. 

Petsikos-Panayotarou, N., Schmidtt, A.,  Markellou, E.,  Kalamarikis, A. E.,  Tzempelikou, K., Siranidou, E. and 

Konstantinidou-Doltsims, S. 2002. Management of cucumber powdery mildew by new formulations of 

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakoi extract.Z., 109: 478-490. 

Savaş, G.N., 2012. Ege bölgesi bağlarında Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde Alternaria spp.’ nin durumu ve 

savaşım olanakları. E.U. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 122 s. 

Yin YN, Kim YK and Xiao CL. 2011. Molecular characterization of boscalid resistance in field isolates of Botrytis 

cinerea from apple. Phytopathology; 101(8): 986-995. 

Zhang, C.Q, Yuan, S. K., Sun, H. Y., Qi, Z. Q., Zhou, M. G. and  Zhu, G. N. 2007. Sensitivity of  Botrytis cinerea 

from vegetable greenhouses to boscalid. Plant Pathology, Vol:56, Issue:4, pp:646-65 



VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, s:151, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale 

Poster Bildiri  

 
 

 

RNAi TEKNOLOJISI  VE FITOPATOLOJIDE  KULLANIM  ALANLARI 

 

Bengi Topkaya KÜTÜK1  Serkan ÖNDER2   Bayram ÇEVIK3 

 
1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya 

2 Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Isparta btopkayakutuk@hotmail.com 

 

Özet 

Entansif  olarak  yapılan  yetiĢtiricilikte  yeknesak  ürün  alabilmek  için  hastalık  ve  

zararlılar  ile mücadele  son  derece  önemlidir.  Günümüzde  hızlı  ve  etkili  çözüm  sağladığı  

için  en  çok  tercih edilen  mücadele  yöntemi  hala  daha  kimyasal  mücadeledir.  Ancak  

pestisitlerin  bilinçsiz  kullanımı sonucu  insandan  çevreye  kadar  birçok  unsur  olumsuz  

olarak  etkilenebilmektedir.  Pestisitlerin olumsuz  etkilerini  azaltmak,  virüs  ve  virüs  benzeri  

hastalık  etmenleri  gibi  kimyasal  mücadelenin mümkün  olmadığı  ajanlarla  mücadele  etmek  

ve  yayılımını  engellemek  amacıyla;  gen  işlevlerinin araştırılması,  bu  iĢlevlerin  

susturulması  veya  bastırılması  gibi yeni yaklaĢımlar  üzerine araştırmalar yapılmış  ve  RNA  

interferans  (gen  sessizleştirmesi,  RNAi)  ortaya  çıkmıştır.  RNAi,  istenmeyen yabancı  

genlerin  elemine  edilmesi  ve  aynı  zamanda  gen  ekspresyonunun  transkripsiyonel 

regülasyonunda  hücrede  kullanılan  bir  mekanizmadır.  Gen  sessizleştirmesi  hücreye  

dışarıdan gelen  ve  istenmeyen  yabancı  genlerin  yok  edilmesi  ve  hücredeki  gen  ifadesinin  

transkripsiyon sırasında  ve  sonrasında  düzenlenmesinde  kullanılmaktadır.  RNAi  

fitopatolojide  hastalıklara dayanıklı  bitki  geliştirmek  amacıyla  da  yaygın  olarak  

kullanılmaktadır.  Virüse  dayalı  gen sessizleştirmesi  (VIGS)  ise,  RNA  aracılı  antiviral  

savunma  mekanizmasını  kendi  yararına  kullanan bir  teknolojidir.  Hastalık  etmenlerinde  

korunmuş  olarak  bulunan  genleri  hedef  alan  RNAi‟ların tasarlanıp sentezlenmesi,  daha 

geniş spektrumlu dayanıklılık  geliştirilmesine  olanak sağlayacaktır.   

Anahtar kelimeler : RNAi, gen sessizleştirmesi, fitopatoloji, virüs.      
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ÜZÜM SUYUNUN BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

Fatma Belgin AŞIKLAR1, Ahmet CANDEMİR1, Ali GÜLER1  

 
1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Özet 

 

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez olgularından birisini oluşturan dengeli beslenmede 

meyvelerin önemi büyüktür. Meyvelerin bazılarından direkt olarak faydalanılırken, 

bazılarının ise suyundan da faydalanılmaktadır. Ülkemizde üzüm yaz aylarında taze 

tüketilmekle birlikte üzüm suyu şeklinde de sevilerek tüketilen bir meyvedir. Üzüm suyu, 

çekirdekleri ve kabuğuyla sıkıldığı için üzümün lezzetini ve faydalarını taşımakta ve bu 

zengin içeriği sayesinde bitkisel süt olarak da tanımlanmaktadır. Bu çalışmada marketten 

temin edilen 3 kırmızı ve 4 beyaz üzüm suyu örneğinin bazı biyokimyasal özellikleri 

incelenmiştir. Üzüm suyu örneklerinde pH, suda çözünür kuru madde (SÇKM), titre edilebilir 

asitlik (TEA), toplam fenolik madde (TFM), toplam flavonoid (TF) gibi fiziksel ve 

biyokimyasal analizler ile birlikte fenol indeksi ve spektrofotometrik renk ölçümleri 

gerçekleştirilmiştir. Böylece piyasada bulunan üzüm suyu örneklerinin biyokimyasal 

farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; üzüm 

suyu örneklerinin pH değerlerinin 3,26 ile 4,16 arasında değişim gösterdiği, TFM 

içeriklerinde, gallik asit cinsinden, en yüksek değerin 3234 mg/l ile kırmızı üzüm suyuna ait 

olduğu, en düşük değerin ise 511 mg/l ile beyaz üzüm suyunda bulunduğu belirlenmiştir. 

Bunun dışında kırmızı üzüm sularının beyaz üzüm sularından fenolik madde içeriği açısından 

zengin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak hem beyaz hem kırmızı üzüm sularının fenolik 

madde ve flavonoidlerce yüksek değerler içerdiği ve piyasada incelenen örnekler arasında 

farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Üzüm suyu, fenolik madde, flavonoid, biyokimyasal analiz  
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ÜZÜM POSASI EKSTRESİNİN FARKLI SICAKLIK ve SÜRELERDE 

DEMLENMESİNİN TOPLAM FENOLİK MADDE ve ANTOSİYANİN İÇERİĞİNE 

ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Ahmet CANDEMİR1   Ali GÜLER1 

1 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

Bu çalışmada üzüm üretim proseslerinden elde edilen atık cibrelerin 

değerlendirilebilirliğini araştırmak hedeflenmiştir. Bu amaçla bir üzüm suyu üretimi 

sonrasında elde edilen üzüm cibreleri iki farklı aşamada kurutularak öğütülmüş ve toz haline 

getirilmiştir. Toz halindeki üzüm posaları üç farklı sıcaklıktaki suda demlenerek ekstrakt elde 

edilmiştir. Demleme sıcaklıkları olarak 60, 80 ve 90 0C, demleme süresi olarak 15 dakika 

belirlenmiştir. Bunun yanında üzüm posasından suya geçen, yani üzüm posası ekstratının 

içindeki, toplam fenolik madde (TFM) ve antosiyanin miktarı 1, 5, 10 ve 15’inci dakikalarda 

örnek alınarak analiz ve takip edilmiştir. Böylece posadan suya geçen toplam fenolik madde 

ve antosiyanin miktarlarının sıcaklık ve süre ile olan değişimi incelenmiştir. Bunun yanında 

bu geçiş süreçleri matematiksel ifadelerle modellenerek difüzyon davranışı belirlenmeye ve 

tahmin edilmeye çalışılmıştır. Spektrofotometrik renk yoğunlukları ve fenol indeksi de 

belirlenerek bu değerlerin toplam fenolik madde içeriği ve antosiyanin miktarı arasındaki 

ilişki irdelenmiştir. 

Sonuç olarak demleme sıcaklığı ve süresinin artışı ile cibreden suya geçen toplam 

fenolik madde miktarı ile antosiyanin miktarının artış gösterdiği belirlenmiştir. Süre ile suda 

bulunan toplam fenolik madde ve antosiyanin içeriği arasında logaritmik bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Bunun yanında sıcaklık ile toplam fenolik madde ve antosiyanin içeriği 

değişimi arasındaki ilişki incelendiğinde ise aralarındaki ilişkinin de logaritmik olduğu 

belirlenmiştir. Farklı sıcaklıklarda demlenen üzüm posası ekstrelerinin toplam fenolik madde 

ve antosiyanin açısından istatistiksel farklılık gösterdiği ve sıcaklık artışıyla birlikte bu 

içeriklerin istatistiksel olarak arttığı belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm posası ekstresi, toplam fenolik madde, antosiyanin. 
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SİRKENİN BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Ahmet CANDEMİR1  Belgin AŞIKLAR1   Ali GÜLER1 

 
1 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

ÖZET  

Sirke, meyvelerin içeriğinde bulunan glikozun önce alkole, daha sonra alkolün asetik aside 

dönüştürülmesi ile elde edilen bir mamuldür. Sirke, kendine has tat, koku ve aromaya sahip, salata, sos 

ve yemeklere çeşni kazandırmak amacıyla yoğun olarak kullanılan, antimikrobiyal etkilere sahip olan 

geleneksel bir üzüm ürünüdür. Sirke üretimin ana kaynağı üzüm olmakla birlikte farklı meyve 

türlerinin sirkelerini de marketlerde görmek mümkündür.  Bu çalışmada marketlerde satılan sirke 

örneklerinin, 2’şer adet elma ve üzüm sirkesi ve 1’er adet nar ve balzamik üzüm sirkesi, bazı 

biyokimyasal özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla üzüm sirkesi, balzamik üzüm sirkesi, nar sirkesi ve 

elma sirkesi örneklerinde suda çözünür kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asitlik (TEA), pH 

ölçümleri, toplam fenolik madde (TFM), toplam flavonoid (TF) gibi biyokimyasal analizler ve bazı 

spektrofotometrik ölçümler gerçekleştirilmiştir.  

İncelenen örneklerin pH değerlerinin 2,78 ile 3,15 arasında olduğu, TFM içeriklerinin, 1194 

ile 168 mg/kg, GAE, arasında değiştiği, en yüksek değerin balzamik üzüm sirkesinde en düşük değerin 

de elma sirkesinde bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında nar sirkesinin de TFM ve TF açısından 

zengin olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak; incelenen örnekler arasında balzamik üzüm sirkesinin daha yüksek 

biyokimyasal özellikler gösterdiği, elde edildiği meyvenin çeşidine göre incelendiğinde ise nar 

sirkesinin diğer sirkelere nazaran daha yüksek biyokimyasal özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sirke, nar sirkesi, biyokimyasal özellikler, flavonoid  
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YENİ GELİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİ VE KLONLARININ BAZI 

BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Ali GÜLER1   Ahmet CANDEMİR1 

 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Manisa 

 

 

Bu çalışmada; Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından geliştirilen 

üzüm çeşidi ve klonlarının bazı biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmada; Saruhanbey, Manisa Sultanı, Sultan1, Sultan 7 ve Altın Sultanı çeşitleri ile 

Osmanca 39, Razakı 16, Pembe Gemre 9, İpek 4, Çal Karası 1-2-10 numaralı klonlar 

incelenmiştir. Üzümler Manisa merkez ve Alaşehir ilçesinde yer alan klon ve çeşit koleksiyon 

bağlarından olgunluk dönemi takip edilerek hasat edilmiştir. Örneklerin pH, Suda Çözünür 

Kuru Madde, Toplam asitlik, Toplam Fenolik Madde ve Flavonoid düzeyleri incelenmiştir. 

İncelenen örneklerde pH değerinin 3,52 ile 4,44; SÇKM değerinin 15,2 ile 21,3 ºbriks; 

asitliğin 2,42 ile 7,22 g/L (tartarik asit); Toplam fenolik maddenin 453 ile 2996 mgGAE/kg ve 

Flavonoid miktarının 73,64 ile 806,20 mg/kg (kateşin) arasında değiştiği tespit edilmiştir. 

Beş çeşit ve yedi klon arasında; en yüksek pH ve SÇKM değeri ile en düşük asit 

miktarı Osmanca39 klonunda, en yüksek Fenolik madde ile Flavonoid miktarı İpek4 klonunda 

gözlenmiştir. İncelen çekirdeksiz çeşitler arasında çalışılan parametreler açısından 

benzerlikler olduğu ve çekirdekli çeşitlere nazaran daha düşük fenolik madde ve flavonoid 

içerdiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, çeşit, klon, fenolik madde, flavonoid 
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AN ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN FOOD SAFETY AND PESTICIDES 

USAGES OF GRAPE GROWERS IN MANISA PROVINCE 

 

Selçuk KARABAT1   Ela ATIŞ2 

 

1Manisa Viticulture Research Station Dept. of Agricultural Economics, Manisa, Turkey 
2Aegean University, Faculty of Agriculture, Dept. of Agricultural Economics, Izmir, Turkey 

 

Abstract 

 

 This study was carried out in Manisa which has the largest vineyard areas and grape 

production of Turkey. In this research, awareness of environment and pesticide using attitudes 

of growers and effects on food safety of pesticides were investigated. Main data of the study 

was collected by survey from 117 grape growers which are settled in Manisa province where 

sultana production is very widespread. Applying Analytic Hierarchy Process (AHP), for 

reaching quality raisin and table grape target, conventional and environment friendly pesticides 

preference priorities were estimated. The AHP was applied to determine conventional and 

environment friendly pesticides usages of grape growers related to food safety. As a conclusion, 

it is understood that this target could be reached with 66.8% using environment friendly 

pesticides. 

 

Key words: Viticulture, Pesticide, Food Safety, Analytic Hierarchy Process (AHP), 

Grower Awareness 

 

Introduction and Objectives 

 

The study was conducted in Manisa province that is biggest grape producer province of 

Turkey. The total vineyard area was 75 401 hectares and the total grape production was 1 114 

466 tons in 2013. Of the total grape production; 854 117 tons were raisins (212 000 tons of 

raisins) and 260 544 tons were table grapes. 87.49 % of the raisins and 15.46% of the table 

grapes produced in Turkey were produced in the Manisa province [8].  

Pesticides are commonly used on the food we eat to control pests that may damage the crops 

during production, storage or transport. Pesticides allow growers to increase the amount of 

usable food from each crop at the time of harvest. Pesticides may also improve the quality, 

safety, and shelf-life of certain foods. For consumers, this means access to a wide variety of 

affordable foods, grown locally or imported from other states or countries. Like other crops 

pesticides widely used for growing grapes. Also in Turkey grape growers use different kinds of 

pesticide groups. In this study a survey conducted and analyzed farmer’s preferences in terms 

of food safety and pesticide use in Manisa province.. 

 

Main goals of this study; 

-Determination of pesticide using preferences of growers between environment friendly and 

conventional pesticide groups 

 

http://npic.orst.edu/ingred/products.html
http://npic.orst.edu/pest/index.html
http://npic.orst.edu/reg/intreg.html
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Data and Methodology  

In the study, three district of Manisa which were most important in grape production was 

selected. The survey population of this study was composed of table and raisin producers in 

these three districts. At the second stage, nine villages were selected on the basis of sultana 

production potential after interviewing some people and institutions who were expert of this 

subject. 

Farmers preferences are based on the data collected in the study area. The data used in this 

study come from a survey of 117 farmers in Manisa province of Aegean Region. Survey was 

based on a standardized and pre-tested questionnaire. A pre-tested questionnaire consists of 

both open ended and closed ended questions and was used to collect data in face to face 

interviews. The survey questionnaire had subsections: The demographic and socioeconomic 

information, farm and marketing information and also the perceptions of the farmers.  

Then, the AHP was applied to determine pesticide using preferences in terms of food safety of 

farmers related to quality, high price, production cost and marketing easily. 

  

 
Figure 1: Problem Definition of AHP Model.  

E.F.= Environmental Friendly Pesticide  

C= Conventional Pesticide 

 

The AHP model was built by taking into account the pesticide using preferences of 

grape growers in terms of food safety and achieving high quality table grape and raisin. The 

AHP model for the growers’ preferences is explained in Fig.1.  

 

Explanation of Analytical Hierarchy Process (AHP)   

The AHP was developed by Thomas L. Saaty [6],[7]. This model is one of the most 

commonly applied multi-criteria decision making techniques [2]. The AHP is a decision-

support tool to cope with complex multi-criteria problems. The method helps to structure and 

analyze decision problems by breaking down the complex problem in a hierarchic order and by 

employing pair-wise comparisons of its elements to determine the preferences among the set of 

alternatives. The first stage of AHP is problem structuring. The AHP decision problem is 
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structured hierarchically at different levels, each level consists of a finite number of decision 

elements. A basic hierarchical model consists of a goal, criteria and alternatives. The top level 

of the hierarchy represents the overall goal, while the lowest level is composed of criteria and 

all possible alternatives. The second stage is assessment of local priorities. The relative 

importance of the decision elements is assessed indirectly from comparison judgments during 

the second step of the decision process. The third stage is calculation of global priorities. The 

last step of the AHP aggregates all local priorities from the decision table by a simple weighted 

sum [1],[2]. 

 

Figure 2. Sample AHP Model 

 

Findings and Results 

 

Table1. Determination of AHP Criteria and Choices 

In terms of food safety sub criteria pesticide choices 

Pesticides 

Choices 
Min. Max. Avg. Std. Dev. 

EF 0 1 0.794 0.236 

C 0 1 0.206 0.236 

In terms of good shape sub criteria pesticide choices 

EF 0 1 0.577 0.194 

C 0 1 0.423 0.194 

In terms of price criteria pesticide choices 

EF 0 1 0.652 0.212 

C 0 1 0.348 0.212 

In terms of production cost criteria pesticide choices 

EF 0 1 0.451 0.280 

C 0 1 0.549 0.280 

In terms of marketing easily criteria pesticide choices 

EF 0.2 1 0.791 0.202 

C 0 0.8 0.209 0.202 

In terms of quality criteria pesticide choices 

EF 0 1 0.584 0.200 

C 0 1 0.416 0.200 

EF: Environment Friendly  /  C: Conventional 

GOAL 

CRITERIA 1 CRITERIA 2 CRITERIA 3 CITERIA 4 

ALT. A ALT. B ALT. C 
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In the AHP hierarchy system growers have pesticide choices like environmental friendly 

(EF) and conventional (C). Determination of Good Shape sub criteria, environmental friendly 

(EF) pesticides (0.577) are also more favorable than conventional (C) pesticides (0.423), but 

difference is not large compare to food safety sub criteria.  

In terms of price and marketing easily criteries also tend the growers environment friendly 

pesticides groups. Only in tems of production cost criteria growers choice is conventional 

pesticides  

 

Table2. Determination of in terms of criteria for producing high quality grape 

Criteria Min. Max. Avg. Std. Dev. 

Quality 0.035 0.656 0.258 (2) 0.163 

Price 0.057 0.631 0.225 (3) 0.127 

Production Cost 0.033 0.582 0.151 (4) 0.105 

Marketing Easily 0.086 0.717 0.366 (1) 0.159 

 

When we determine the importance of the criteria that influence the pesticide choices, 

Manisa grape growers are committed to the first marketing easily. Then comes quality, price 

and production cost criteria. Here is understood primarily growers that want to market their 

products in a way guaranteed, however, producing high quality grapes it is at least just as 

important.  

 

Table 3. Determination of in terms of Quality Criteria Mix Priorities 

Pesticide Choices 

Food Safety Good Shape 

Mix (0.584) (0.416) 

EF 0.794 0.577 0.704 

C 0.206 0.423 0.296 

EF: Environment Friendly 

C: Conventional 

 

Considering the food security and appearance criteria, Manisa grape growers, stated that 

the use of environment friendly pesticides carry a priority for the production of high-quality 

grapes. 

 

Table 4. Final Decision Matrix 

Pesticide Choices 

Quality Price Prod. Cost Market Easily 
Mix 

(0.258) (0.225) (0.151) (0.366) 

EF 0.704 0.652 0.451 0.791 0.686 

C 0.296 0.348 0.549 0.209 0.314 

EF: Environment Friendly 

C: Conventional 

 

“Finally, environmental friendly pesticides for grape growers to carry out the production 

of quality grapes according to all criteria could be said they saw a higher priority than 

conventional pesticides. 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to analyse the international competitiveness of Turkish table 

grape production using the Domestic Resource Cost (DRC). The DRC measures the relative 

efficiency of domestic production in terms of its international cost competitiveness. It provides 

a comparison between the domestic costs to produce a given good with its value added at 

international price. It compares the value of the non-tradable domestic resources used to 

produce one unit of the good with what the good would earn if it was exported. In this study 

the cost of table grape production was calculated by Manisa Viticulture Research Station’s 

records from 2007 to 2012. Costs of inputs and prices of table grape were obtained from various 

sources such as Turkish Statistical Institute, Aegean Exporters’ Association and Ministry of 

Food, Agriculture and Livestock. Results showed that Turkey has competitive advantage in 

table grape production. This can be competitive cost of production, especially labour and 

geographic closeness to Russia and EU markets. 

 

Keywords: Vitis vinifera, Sultana, efficiency, economic evaluation, comparative advantage 

 

INTRODUCTION 

Turkey is located in the most suitable climatic zone for growing grape. According to 

FAO 2012 statistics’, Turkey has the 5th-largest area of land devoted to vineyards, with 462296 

hectares. And it is the 6th-largest world grape producer with 4,3 million tons annually. About 

22% of fresh grapes grown in Turkey goes into juice industry and other local consumptions 

such as köfter, pekmez, 3 % into wine, while 37% is sold as table grape and 38% is dried as 

seedless (raisin) and seeded grapes. The most important grape variety grown in Turkey is 

Sultana (seedless white grape variety). Sultana variety is utilized not only for the table grape 

market, but also for raisin production and in some cases wine production. During recent years 

planting of some varieties such as Red Globe, Superior Seedless and Crimson Seedless have 

been increasing. Sultana variety constitutes 88% of Turkey grapes exportation.  

The objective of this study is to determine the international trading performance of the 

table grape sector in Turkey. In this paper is analyzed of the competitiveness characteristics of 

the Turkish table grape production by using Domestic Resource Cost (DRC). The DRC was 

first applied by the economic authorities of Israel in the 1950s as an instrument in project 

appraisal. Used as an investment criterion by Bruno (1965). It was used frequently since this 

date by many economists and international institutions to evaluate exchange projects and 

policies such as: Gorton et al. (2000) calculate the DRC for the main Bulgarian and Czech 

agricultural commodities during 1994-96 and adjust it using EU15 output and input prices, in 
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order to assess the commodities‟ competitiveness with regard to the world and to the EU15. 

Using farm-level data, their findings indicate a high competitiveness of wheat and barley in 

both countries both worldwide and vis-à-vis the EU15. By contrast, while the milk and beef 

sectors were competitive relative to the EU, they were not competitive in the world markets. 

Nivievskyi and von Cramon-Taubadel (2008) calculate the DRC and SCB of dairy production 

in Ukraine in 2004-05 using farm-level data. Results indicate that in 2004 only 16% of the 

farms had a DRC between 0 and 1 (competitiveness); the figure increases to 20% in 2005.  

In recent study done by Dhehibi and Frija (2009) for Impact of Domestic Resource Costs 

on the Competitiveness of Tunisian Fresh Fruit showed that Tunisia presents a comparative 

advantage in the olive oil sector. Therefore, DRC is primarily an indicator of comparative 

advantage, as it provides an intersectoral comparison of the relative efficiency of the economy 

in production across sectors. 

 

MATERIALS AND METHODS 

In this study the cost of table grape production was calculated by Manisa Viticulture 

Research Station’s records from 2007 to 2012. Costs of inputs and prices of table grapes were 

obtained from various sources such as Turkish Statistical Institute, Aegean Exporters’ 

Association and Ministry of Food, Agriculture and Livestock. 

The DRC methodology was used in this study to determine the comparative advantages 

of Turkish table grape export. The Domestic Resource Cost (DRC) approach was developed by 

Michael Bruno in the 1960s. It was used frequently since this date by many economists and 

international institutions to evaluate exchange projects and policies. It compares the domestic 

social costs of export production to foreign exchange earned (Yercan and Isikli, 2009). The 

domestic resource costs (DRC) ratio compares the value of the non-tradable domestic resources 

used to produce one unit of the good with what the good would earn if it was exported (Liefert, 

2002). It is usually presented in the form (Gorton and Davidova, 2001).  

 
with  

aij  quantity of the j-th traded (if jk) or non-traded (if j>k) input (j = 1, 2, ..., n) used 

to produce one unit of output i; 

VD
j social price of non-traded input j,    

PB
i border price of output i,  

PB
j border price of traded input j. 

 

When the DRC ratio is strictly positive but less than one, it indicates that domestic  

production of the specific good is internationally competitive: the opportunity costs of domestic 

production (the numerator) are less than the value added of output at world prices (the 

denominator). It also indicates that the country should export more of the good under 

consideration. If the DRC ratio is greater than one shows a lack of competitiveness for the good, 
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and thus the low desirability of domestic production compared to the international market. DRC 

ratios can also be used to compare countries: a country with a lower DRC is more competitive. 

The DRC indicator has been used frequently in the literature dealing with agricultural 

competitiveness (Latruffe, 2010). 

DRC analysis measures the economic resource costs of production based on “social 

prices” that is, prices of goods that reflect the true economic value devoid of price distortions 

from taxes, subsidies, price controls, import tariffs, or other government policies. Social prices 

relate with outputs and tradable inputs as border prices (export/import parity prices) and most 

analysts adjust these prices to the farm level. For products which the country in question is a 

net exporter during the analyzed period, an average FOB export parity price is usually taken as 

the unadjusted reference price (Gorton and Davidova, 2001). Accurate estimation of social 

prices is critically important in DRC analysis, because these prices represent the opportunity 

cost to the economy of inputs and outputs. Social prices are thus extremely influential in 

determining comparative advantage rankings, which are based on the ability of alternative 

enterprises to contribute to national income. 

The social cost of labour should be measured in terms of its opportunity cost. The 

opportunity cost of labour can be taken as the cost of labour in the manufacturing industry or 

construction sector as a proxy for this. The social price of land is typically measured as its rental 

value in the most profitable alternative use in agriculture (Gorton and Davidova, 2001). 

While the DRC indicator is related to the theory of comparative advantage, nominal and 

effective protection refers to the structure of incentives involving international trade (import 

duties, export taxes, quantitative restrictions on imports, etc.). The nominal protection 

coefficient is the ratio of the domestic price of a product to its world market price. It measures 

the extent to which trade and other distortions cause domestic prices to differ from world market 

prices (Usaid Supplementary Report, 2009). 

The Effective protection coefficient (EPC) was used to show the net incentive effect of 

government policy. It is represented by the ratio of the value added at private price (revenue 

from sales of tradable outputs minus the cost of tradable inputs all valued at the private prices) 

to value added at the social price. An EPC which is equal to one implies that there are no 

effective transfers from companies through the output and input market (no net transfers). An 

EPC greater than 1 indicates positive incentive effects of commodity policy (a subsidy to 

farmers) whereas an EPC less than 1 shows negative incentive effects (a tax on farmers).  

Another protection coefficient that takes into account the tradable inputs used for the 

product is nominal protection coefficient (NPC). This indicator provides a measure of the 

disparity between market prices and international prices. If NPC is less than one, there is no 

protection for producers. When NPC greater than one; means that producers returns are higher 

than the international opportunity cost of the product allows. They benefit from protection, 

which gives gross receipt higher than the value of the goods produced. This indicator is 

applicable only to the tradable goods. (Fabre, 1997) 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Technical and economic data were collected from various sources such as the Ministry 

of Food, Agriculture and Livestock, Aegean Exporters’ Association and Viticulture Research 
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Station records for the estimation of DRC. Social prices for outputs and tradable inputs are 

measured as border prices (export/import parity prices) and adjusted to the farm level. Turkey 

is a net exporter for table grape; an average fob export parity price was taken as the reference 

price. 

The social prices for tradable inputs which are fertilizers, chemicals, diesel fuel, were 

taken into consideration without subsidy. So, private cost and social cost of these inputs are the 

same. Data for tradable inputs were taken from input supplier firms and Turkish Statistical 

Institute records. 

For non-tradable inputs such as labour, water, land, interest and depreciation for table 

grape production, were taken as their social price which is said to be its value in realistic 

alternative use. The social price of labour in agriculture is taken to be the average wage in the 

manufacturing industry. The land value was evaluated by 5% of the initial value of the land. 

Production cost and quantities on yields were taken from the Viticulture Research 

Station records.  

The following Table 1 shows the annual yields, farm gate price, and export price and 

cost composition of the table grape production in Turkey during the analyzed period (2007-

2012).  

The yields of table grapes were significantly lower in 2007 due to drought. Table grape 

yields increased slightly from 12500 kg/ha in 2007 to 14040 Kg/ha in 2008. Weather conditions 

affected the yields of table grapes increased significantly in 2009 and 2010 compared to 2008. 

Yields were up to 5,8 tons/ha, due to favorable climatic conditions in 2012. The ranges of farm 

gate prices are between 711 $ and 995 $ per ton depending on the amount of production. Farm 

gate price was down to 711 $/ton in 2012 due to increased exchange rate. Export prices 

increased 41.272% from 2007 to 2012. Russian Federation and Ukraine have been the main 

export destinations for Turkey. 

 

Table 1: Data for Comparative Advantage of Table Grape 

Indicators 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Yields (kg/ha) 12500 14040 16340 16120 16860 18330 

Farm gate price ($/ton) (Pf) 995 1087 821 744 726 711 

Export parity price ($/ton) (Ps) 550 839 826 857 732 777 

Private value of trad. İnput ($/ton) (Ef)  53 81 65 75 73 79 

Private value of non-trad. İnput ($/ton) (Vaf)  183 282 235 279 264 274 

Social value of trad. input ($/ton) (Es) 53 81 65 75 73 79 

Social value of non-trad.input ($/ton) (VNs) 307 372 399 422 477 551 

 

The process and estimations of DRC and some other protection coefficient such as 

nominal protection coefficient (NPC) and effective protection coefficient (EPC) for table grape 

in Turkey are shown in Table 2. In all years, the DRCs are less than one. The DRC ratio ranges 

between 0.49 and 0.79 which indicates that at any case the table grape production has a 

comparative advantage in Turkey.  The strongest DRC was found in 2008 because of increased 
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export parity price and reduced social price of labour and also the exchange rate used has an 

impact on the DRC. 

The EPC was calculated in order to show the net incentive of government policy. EPCs 

for table grapes are less than one from 2009 to 2012.  The lowest EPC was 0,86 (2010). These 

results imply that there was lack of protection by the state to the table grape production system 

of value added. The highest EPC was 1.90 in 2007.  

NPC ranges from 0.87 to 1.81 over the analyzed time period. Nominal Protection 

Coefficient (NPC) for table grapes are less than one from 2009 to 2012 which means that the 

farmers are receiving less than the world prices. The NPC values for export promotion are 

greater than one in 2007 and 2008. (1.81-1.30) which means that the farmers are receiving more 

than world reference prices due to the subsidies. 

Both the EPC and the NPC ignore the effects of transfers in the factor market and 

therefore do not reflect the full extent of incentives to farmers. 

 

Table 2: Economic and Financial Analysis and Protection Coefficient 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 

2012 

Private value added ($/ton) (VAf= Pf-Ef) 942 1006 756 669 653 
632 

Social value added ($/ton) (Vas=Ps-Es) 497 758 761 782 659 
698 

Nominal protection coefficient on product (NPC=Pf/Ps) 1,81 1,30 0,99 0,87 0,99 0,92 

Effective protection coefficient (EPC=Vaf/Vas)  1,90 1,33 0,99 0,86 0,99 0,91 

Domestic resources cost (DRC=VNs/Vas)  0,62 0,49 0,52 0,54 0,72 0,79 

 

CONCLUSIONS 

 

Although Turkey is among the top table grape producing countries, exports traditionally 

have not been high compared to production. The major reason for the low export volume has 

been the lack of new varieties which are popular in many importing countries. But Turkey’s 

comparative advantage in exporting table grape is very strong. The advantage results from 

several factors. One is favorable climate and soils. Another is the capacity to produce it products 

on small farms using relatively labor-intensive techniques. A third is the country’s location 

which allows it to take advantage of high prices in EU. A fourth is closeness to the EU and the 

Russian market. Russia, Bulgaria and Ukraine continued to be the top three export destinations 

for Turkish table grapes. 

Competitive production cost, especially labour will give Turkey a comparative 

advantage in the production of table grape for a long term in the world market. 

 

 

 

 

 

 



Acta Horticulturae, 1103:273-278. (Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)) 

DOI:10.17660/ActaHortic.2015.1103.40  

 
Literature Cited 

Anonymous, (Various years) Turkish Statistical Institute Records Ankara, Turkey. 

Aegean Exporters' Association (2012). Official Records, Izmir, Turkey. 

Dhehibi B.,  Frija A. 2009. Impact of Domestic Resource Costs on the Competitiveness of Tunisian Fresh Fruit 

and Vegetable Products Exports, International Conference “Energy, Climate Change and Sustainable 

Development”, 15 th -17th June, 2009, Hammamet, Tunisia 

Fabre, P. 1997. Financial and Economic Analysis of Development Projects. International Centre for Agro 

Economic Research for Development (CIRAD, France), for the Directorate-General for Development of the 

European Commission. Luxembourg: Office for international publications of the European communities. 

Chapters: 6 and 7. 

FAO, 2012. Fao Statistics. http://faostat.fao.org/.  

Gorton M, Davidova S (2001). The International Competitiveness of CEEC Agriculture. J. World Econ. 24:185-

200. 

Liefert, W. 2002. "Comparative (Dis?) Advantage in Russian Agriculture", American Journal of Agricultural 

Economics, Vol. 84, No. 3, p. 762-767. 

Ministry of Food, Agriculture and Livestock. 2011. Records Ankara, Turkey. 

Usaid Supplementary Report. 2009. Domestic Resource Cost Analysis of Azerbaijan 

(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADT148.pdf) 

Yercan, M. and Isikli, E. 2009. Domestic Resource Cost Approach for International Competitiveness of Turkish 

Horticultural Products, African Journal of Agricultural Research Vol. 4 (9), p. 864-869. 

Gorton, M. Davidova, S. Ratinger, T. 2000. "The Competitiveness of Agriculture in Bulgaria and the Czech 

Republic vis-à-vis the European Union", Comparative Economic Studies, Vol. 42, No. 1, p. 59-86. 

Gorton, M. and Davidova, S. 2001. "The international competitiveness of CEEC agriculture", World Economy, 

Vol. 24, No. 2, p. 185-200.   

Nivievskyi, O. and von Cramon-Taubadel, S. 2008. The Determinants of Dairy Farming Competitiveness in 

Ukraine, paper presented at the 12th EAAE Congress, Gent, Belgium, 27-30 August. 

Latruffe, L. 2010. “Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors”, 

OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38th World Congress of Vine and Wine, July 5th - 10th 2015, Mainz –Germany - Poster Pres. 

  

RECENT DEVELOPMENTS IN WINE GRAPE PRODUCTION  

AND MARKETING IN TURKEY 

 

Hülya UYSAL1   Selçuk KARABAT1   Gamze SANER2   Sevtap GÜMÜŞ2    Ela ATIŞ2 

 

1. Viticulture Research Station, Department of Agricultural Economics, Manisa, TURKEY, email:hulyauysal@gmail.com 

2. Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Izmir, TURKEY 

 

ABSTRACT  

 

Geographically, Turkey has the most suitable soil and climatic conditions for growing quality 

wine grape variety. However the production amount of wine grapes in Turkey is below the 

ranks in the world. 22% of fresh grapes grown in Turkey goes into juice industry and other local 

consumptions such as molasses, 3% into wine, while 37% is sold as table grape and 38% is 

dried as seedless (raisin) and seeded grapes. Turkey has 34 domestic and foreign wine grapes 

which are cultivated widespread, 22 of which are valuable domestic varieties. Most Turkish 

wines are made from local wine grape varieties. Turkish wine producers also use the domestic 

grapes in combination with European varieties to create high quality new wines with a new 

taste for the world wine market. Wine production in Turkey is around 75 million liters per year. 

Turkey’s wine exports are very limited. Wine exports constitute 4% of total production and by 

volume is 2.5 million liters and by value € 7.910.000 (Anonymous, 2012).  

 

The aim of this study is to analyze the current situation of wine grape production and marketing 

in Turkey in terms of primary sources data. These data were obtained from farmers, export 

companies and managers, public authorities.  In this study, 385 farmers were interviewed face 

to face. Tekirdağ and Çanakkale from Marmara Region, Denizli and İzmir from Aegean 

Region, Ankara, Tokat and Nevşehir from Central Anatolia Region, Kilis, Elazığ and 

Diyarbakır from Southeast Anatolia Region were made up of research area. Some important 

domestic varieties, Emir, Narince, Öküzgözü, Boğazkere, Kalecik Karası, Çal Karası, 

Karasakız and some (introduction) wine grapes such as Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, 

were taken research content. SWOT analysis has been done in order to explain current 

constraints and future possibilities of wine grape production and marketing in Turkey. Potential 

future strategies are suggested for improving wine grape production performance as a whole 

period.  

As a result; Turkey’s wine grape growing areas are considered suitable for producing quality 

wines but high taxation policy is significantly reducing the wine grape and wine production in 

Turkey. Recent years, the producer price of wine grapes is low, the lack of availability of a 

sufficient number of buyers are the main problems faced by farmers. However, lower 

production costs and high quality wine varieties, regional specialities like Kalecik will give 

Turkey a better competitive position in the production of wine grape for a long term in the world 

market.  

Key words: Wine grape, Production, Marketing, Turkey, SWOT analysis 
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ABSTRACT 

 

This study aims to find out opinions of public administrators concerning the performance 

management system, to identify their current problems and to propose solutions. In this study, 

focus group interview, which is a qualitative method for collecting data, was employed. The 

opinions of 6 directors, who work in different public institutions in Manisa, were consulted. It 

was considered that they do have detailed information about legislation and operations at their 

institutions. The focus group interview lasted 93 minutes. Institution directors were asked 16 

questions concerning performance management. The directors applying the performance system 

found current applications useful despite their shortcomings whereas others criticized their 

institutions as they have not yet adopted performance management.  

 

Keywords: Performance, the Performance Management System, Evaluation of Individual 

Performance, Civil Servants, Public Administrators 

 

1.INTRODUCTION  

 

In working life, evaluation of an individual’s performance, in other words measurement of his 

or her physical and mental labour, has always been a subject of primary importance. It is one 

of the leading factors providing competitive advantage to enterprises. Therefore a good 

performance management system is necessary in order to make fair decision concerning 

employees and the enterprise. 

Performance management is a systematic process in order to improve employee, group and 

organizational performance (Armstrong, 2006). The organisational systems which considers 

concept of performance evaluation not only a static activity of evaluation but as a dynamic 

process extensively including planning, evaluation and improvement of employee 

performance, is nowadays called the Performance Management System (Uyargil, 2010). 

In Turkey, the necessity of improving the performance management system at the public 

institutions was mentioned on the 10. Development Plan (2014-2018). In the framework of 

the Law 5018  Public Finance Management and Control and Public Internal Control 

Standards Statement, which was issued in 2007, public administrations were authorized for 
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making provisions concerning the evaluation of employee competence and performance. 

Public Internal Control Standards were determined by the Ministry of Finance, in accordance 

with COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) and 

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) standards. According to 

the Statement, public administrations should prepare action plans and complete procedures 

and related regulations in order to provide adaptation of internal control systems (Public 

Internal Control Standards Statement, 2007). Nevertheless, inclusion of globally accepted 

standards to the legislation is not enough. Public administrations should make necessary 

efforts for adaptation and implementation of these standards. Therefore, finding out the 

opinions of public administrators towards the performance system, presenting current 

problems concerning performance management and identifying measures for solving these 

problems will increase the success of the performance management system   

 

2.LITERATURE REVıEW 

 

Performance describes how good are the efforts of an employee while working (Schuler, 

1995). Performance is the process of collecting organisational data concerning how well an 

employee works (Waxin and Bateman, 2009). This measurement and performance evaluation 

including improvement and corrective information if necessary should focus on determined 

activities and results (Fry, Stoner and Hattwick, 2004). Performance management is a 

systematic process including performance evaluation.  Armstrong (2006) defines performance 

management as a flexible process which focuses on values and behaviours as well as goals, 

includes minimum documentation and a process where managers’ responsibilities are clear. 

Performance management is not directly associated with wages.  

Demmke (2007) states that qualitative assessment and measurement are considered more 

important and unmeasured task components tend to disappear. In many European 

administrations, measurement procedures and note taking diminish except individual 

necessities and abilities. Evaluation procedures tend to become simplified, criteria for 

personalities decrease and evaluations include differences according to organisations. 

Particularly delegation of authority for staff functions, strategy towards localisation and 

consolidation of local state units and administrators are at stake. In terms of adaptation of the 

performance management systems by units, determination of goals and conferment, local 

governments are more and more authorised (Selden, Ingraham and Jacobson, 2014). For 

instance, goals oriented management is common in the EU countries but there are differences 

in implementations (EC, 2012). The most remarkable implementations in today’s 

performance management are the following: key performance indicators (KPIs), balanced 

scorecard, mixed analysis by using each method, 360 degree evaluation, clear determination 

of performance goals, using performance management as a cycle of learning and participation 

from the upper management to the staff at the lowest level  (The KPI Institute [KPI], 2013). 

There are many techniques for performance evaluation. However, it is hard to tell which 

technique is the best one because each technique has advantages and disadvantages with 
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regard to the type and size of organisation and environmental factors (Aggarwal and Thakur, 

2013). Grossi (2012) points out the low level of organisational confidence as the primary 

difficulty for performance evaluation in the public sector. Particularly inadequate 

understanding of performance evaluation tools and general idea that they are insufficient is 

another problem. The variety and extensiveness of the bureaucracy, limited number of 

rewards in the public sector and lack of trade unions’ supports are the observed difficulties. 

Therefore these difficulties should be taken into consideration while determining standards 

concerning performance evaluation. 

In the public sector of Turkey, there is a life-long job security on behalf of employees. Public 

employment in Turkey is regulated by the Law number 657. This law classifies employees 

into four categories: permanent civil servants  doing basic public services, covenanted 

employees working on temporary basis, temporary labourers whose contracts last less than a 

year and labourers who work permanently and labourers in other categories. There are 

approximately 2 million civil servants in Turkey. Civil servants have no right to go on a strike 

(OECD, 2012). In working life, making no discrimination concerning race, language, belief 

and gender is a legal obligation. Nonetheless, enterprises should design the performance 

management system in accordance with the properties of their employees. Different groups of 

workers (immigrants, the disabled, generation differences of employees etc.) should be taken 

into consideration. For example in 2004, the number of disabled civil servants in Turkey was 

8.717; this number rose to 34.088 in June 2014(General Directorate of Disabled and Elderly 

Services, 2014). Although the increase of disabled employment in working life is positive, 

there should be efforts to regulate working conditions of these employees and implementation 

of processes of the performance management system. 

Performance management in Turkey develops in the process of Turkey’s EU candidacy. The 

unique cultural structure of Turkey necessitates a democratic and secular state. Performance 

management in Turkey is highly specific organisational issue. However, 80 % of the private 

enterprises use some current aspects of the system. In Turkish culture, employee relations 

play a significant role. Validity and credibility of the systems implemented in Turkey and fair 

performance management are very important (Aguinis, Joo and Gottfredson, 2012).Although 

performance evaluation has begun to become important, current implementations in the public 

sector do not go beyond repetition of traditional methods. Top to bottom operating 

supervision system authorised by the ministries, hinders institutions to become transparent 

and does not follow modern approaches (Bellibaş and Gedik, 2013). In public organisations, 

“annual registry report”, which can be considered as performance evaluation in the strict 

sense, was lastly done in 2010. Some institutions such as Ministry of Education, Social 

Security Institution, and Turkish Grand National Assembly Chairmanship evaluate their 

employees with multiple evaluation methods. Ministry of Health performs individual 

performance management system at hospitals since 2005. Each hospital has performance 

coefficients and performance indicators that are used in performance evaluations (KPI, 2013). 

Although there are different criteria for evaluation in each institution, some are in common. 

For example criteria like behaviours concerning coordination and performance criteria 
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concerning evaluation of professional knowledge and skills are among performance 

evaluation scales of many institutions in Turkey (MÜ, 2011; BÜ, 2014; ODTÜ, 2014; 

TBMM, 2013). However it is identified that in many public institutions, employee 

performance has not been evaluated in the last four years and performance evaluation 

implementations have not yet been adopted.  

 

3. METHOD 

 

In this study, focus group interview was employed as a qualitative method for collecting data. 

In focus group interview, the interviewer asks a small group of individuals (usually between 

four and eight people) to think about a particular problem. Focus group interview is not a 

discussion or a group for making decisions and solving problems (Büyüköztürk et al., 2013). 

Therefore different from quantitative interviews, it is essential to understand feelings and 

thoughts of participants in a deeper way rather than being superficial (Kuş, 2009). The place, 

day and time of interviews with 6 directors, who are working at public institutions in Manisa, 

were jointly determined. Average age of participating directors to focus group interview is 49. 

Average duration of service is 26 years and average duration of service as an administrator is 

19. All directors are male and university graduates. The directors represent public service 

institutions which completed their organisation since the foundation of Republic of Turkey 

(1923)  

 

3.1 Research Question and Aim of the Study and Interview Questions 

 

The research question of the study is: “What are the opinions of public administrators 

concerning the implementation of the performance management system?” 

The aim of the study is to determine opinions of public administrators about the performance 

management system in public institutions, to demonstrate current problems concerning 

performance management and to identify necessary measures in order to solve them. 

The following questions were asked to the participating institution directors during focus 

group interview, answers were noted and recorded. 

1. Does your institution have aims and goals? What sort of attempts are made in order to 

encourage your employees adopt these aims and goals? 

2. Does your institution have mission, vision and values that are widely known by all 

employees? If any, could you inform us about process of formulating these? 

3. Are there job descriptions and work analysis in your institution? Could you inform us about 

these processes? 

4. How should employee performance be measured at your convenience? How do you benefit 

from data concerning job description and work analysis? 

5. Who determines goals and criteria for employee performance? Which factors influence 

(work place, aims, goals etc.) this?  
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6. In your opinion what should be the significance of the results of team/individual 

performance goals in performance evaluation of employees? 

7. On which criteria should employees be evaluated concerning attitudes? 

8. On which criteria should employees be evaluated concerning professional knowledge and 

skills? 

9. Who should evaluate employee performance? 

10. How often should employee performance be evaluated? 

11. Who should deliver the results of evaluation to employees and how? 

12. Do administrators in your institution have the capacity to discuss the results of employee 

performance evaluation?  

13. Could you make a qualitative and quantitative assessment concerning professional and 

individual improvement training of your employees? 

14. In which processes of human resources management should the results of performance 

evaluation be used?  

15. Do you find the performance management implementation of your current institution 

successful?  

16. What are your criticisms and suggestions concerning the evaluation of employees’ 

individual performance? 

 

3.2 Research Findings and Interpretation  

 

The data acquired from focus group interview were content analysed under four main themes. 

The emergent themes are the following: 

 

Theme 1: Performance Planning 

The answers of the questions 1, 2, 3, 4 and 5 were analysed under the theme of performance 

planning. 

The directors indicated aims and goals of their institutions. It can be said that existing 

paternalist understating of management in Turkish society is used as a tool of motivation in 

order to adopt these aims and goals. The issue is to maintain unity of  employees (etc. 

banquets, wedding and funerary visits). 

The institutions represented in focus group interview have missions, visions and values. These 

have been formed in different processes. Employees do not contribute much to formulation of 

mission and vision. 

The directors have positive opinion concerning mission and vision formation of local 

organisation and competition between institutions.  

Job descriptions and work analyses are done in institutions. 

The preparation of job descriptions and work analyses facilitates works.  

With the exception of two institutions, job descriptions and work analyses are not benefited 

during evaluation of employee performance. It would be beneficial to use job descriptions and 
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work analyses during evaluation of employee performance. First, performance of institutions 

and units should be evaluated then individual performance should be measured.  

Although managers of local institutions are consulted from time to time, goals are set by the 

upper institution/the ministry. If goals set includig local level, participation should be ensured, 

goal setting process should not be complicated and loss of time should be avoided because 

when external experts make solutions, it is hard to adopt; this also decreases feeling of 

responsibility on the local level (EC, 2013:6). 

 

Theme 2: Performance evaluation 

The answers of the questions 6, 7, 8, 9, 10, 11and 12 were analysed under the theme of 

performance evaluation. The research findings are listed below: 

The significance of the results of performance goals during performance evaluation should be 

at least between 40-60%.  

The directors stated behaviour criteria for employee evaluation as entrepreneurship and being 

innovative, human relations, being open to learning, organisation skills, team work, self 

confidence, work ethics and resistance to stress respectively.  

In performance evaluation of employees, the directors desire the following criteria: 

“theoretical and practical knowledge levels, performing the task in desired time and amount, 

communication with service takers and taking responsibility. 

The directors prefer that performance evaluation should be done every six months.  

The directors of public institutions stated that employees should be evaluated by service 

takers, colleagues, the first administrator, the second administrator, subordinates, employee 

himself and administrators of other units respectively. According to these findings, 

administrators prefer 360 degree feedback implementation 

Evaluation results should be delivered to employees by their superiors face to face. 

Administrators do not have a total capacity of evaluating employee performance and 

discussing the results with employees. 

 

Theme 3: The Use of Evaluation Results  

The answers of the questions 13 and 14 were analysed under the theme of the use of 

evaluation results. 

Training necessities change according to the structures and resources of institutions. The 

directors expressed that some institutions need for professional training and some need issues 

of expertise except superficial topics or personal development. However, they also criticised 

that utility analysis was not made after training and the trained staff make the same mistakes. 

In general, they stated that all employees take part in-service training once a year.  

The average age of of directors is 49 and their average duration of service is 26 years; so they 

can be considered experienced. They indicated that performance evaluation results should 

first be used for wage payments, identification of the need for training and bonus payments. 

The directors indicated that money alone is not a motivation although they regard monetary 

rewards as a significant tool of motivation. 
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Theme 4: Critics and Suggestions  

The answers of the questions 15 and 16 were analysed under the theme of the use of critics 

and suggestions. 

The directors, whose institutions implement performance management, found current 

implementations successful whereas the others did not. The latter criticise their institutions for 

not adopting performance management.  

The directors are particularly aware of regional and institutional differences. They think that 

each institution has different priorities; therefore the performance management system should 

be established accordingly.  

Another accentuated topic is the support for projects and ideas of employees. This will 

motivate employees and help to increase their performance. Employees of local institution 

know their priorities and strong and weak sides; thereby the projects and ideas that they desire 

will be more lucrative than standard projects. Because in the activities, which are prepared 

and implemented by employees, the management by aims method’s function of goal setting 

and agreement is done naturally.  

In addition, the directors stated that nepotism may occur during performance evaluation. 

Objective, valid and credibly evaluation methods and capable administrators are needed in 

order to gain employee’s trust and overcome their concerns about performance evaluation. All 

of the directors reported that there is a need for open criteria for administrators and these 

criteria should be obeyed. They also said that administrators should be informed about the 

performance management system. 

According to the research findings, administrators in public institutions underlined necessity 

for some regulations in the context of human resources in order to operate in line with the 

open and objective criteria. More importantly, these procedures should apply everyone 

equally. For example, transparency, neutrality, struggle against nepotism in implementation 

such as employment, promotion, appointment and performance evaluation. In public 

institutions, there is a particular need for research on the performance management system. 

However, rapid application of such studies, whose preliminary preparation might take a few 

years, without taking opinions of administrators, employees and experts, may bring harm 

instead of benefits. 

 

4. CONCLUSION 

 

Although Turkish public administration has included globally accepted standards concerning 

performance management to its legislation, apparently there have been some delays in 

practice. The institutions, which have not yet established a performance management system, 

cannot evaluate their employees’ performance. As supervision and guidance services 

concerning performance management are executed through inspectors, investigation and 

examination are more dominant.  

It was identified that in legislation studies concerning the performance management system, 

opinions of local administrators and employees are not adequately taken into consideration. 
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Projects and ideas of administrators and employees in provincial organisations should be 

considered as significant motivations for performance. Particularly in determination of unit 

goals and preparation for procedures, shareholders’ opinions should absolutely be regarded.  

Because of nepotism and incompetency of administrators, there are negative perceptions 

about choices of performance evaluators and objectivity of evaluation. 

In public institutions, administrators and employees should be trained on strategic 

management and performance management system; training should be encouraged. In 

particular administrators, if they study in the field of administrative sciences, should be given 

extra credits during performance and proficiency evaluation.   

It was observed that capacity oriented, output or result centred methods are used. Individual 

performance goals should not be prepared only in accordance with output or result centred 

perception but the quality of services, behaviours, professional knowledge and skills should 

be included into performance goals. Evaluation of employees only on the basis of institutional 

profit will not be for the benefit of the institution.  

It was found out that evaluation takes long time and there is excessive amount of documents 

at the institutions with performance evaluation (e.g. The Public Hospitals Institution and The 

National Education Directorate). Methods that necessitate long time and many documents 

should not be used in the process of performance evaluation. Nowadays although web-based 

performance evaluation software is common, face to face communication with employees is 

more important.  

Performance evaluation results should be taken into consideration in the process of human 

resources. Performance evaluation results have little or no effects on employees’ appointment, 

promotion or rotation procedures. Therefore, performance evaluation results should be 

sufficiently considered in employees’ appointment, promotion or rotation procedures. 

According to the personnel regulations of ministries, performance and competency evaluation 

criteria include certificate of achievements and rewards whereas level of general performance 

is not regarded.  

Payments to employees according to performance evaluation results should not deteriorate 

work achievement. Payment based on performance, as in health services, should not create a 

wage gap between employees. It should be remembered that extra payment is a tool of 

motivation. 

More studies on the results and problems of performance evaluation implementations in 

different regions and in different organisational cultures would be very beneficial. 
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DOSTU İLAÇLAR ARASINDAKİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ 

(AHS) YÖNTEMİYLE ANALİZİ 
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Özet 

 Bu çalışma Türkiye’nin en geniş bağ sahasına sahip ili olan Manisa’da 

geçekleştirilmiştir. Araştırmada üzüm üreticilerinin çevre duyarlılıkları ve pestisit kullanım 

tercihleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ana materyalini Manisa ili ve çevresinde 

Sultani Çekirdeksiz Üzüm üretimi yapan 117 üreticiden elde edilen birincil veriler 

oluşturmuştur. Değerlendirmede kullanılan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile üreticilerin 

kaliteli üzüm üretim hedefini gerçekleştirmek için çevre dostu ve geleneksel tarım ilaçlarını 

tercih durumları belirlenmiştir. Sonuçta bu hedefe üreticilerin %66,8 oranında çevre dostu 

ilaçları tercih ederek ulaşılabileceği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, Analitik Hiyerarşi Süreci, Kalite, Gıda Güvenliği 

 

Abstract 

 This study was carried out in Manisa which has the largest vineyard areas and grape 

production of Turkey. In this research, awareness of environment and pesticide using attitudes 

of growers and effects on food safety of pesticides were investigated. Main data of the study 

was collected by survey from 117 grape growers which are settled in Manisa province where 

sultana production is very widespread. 

Applying Analytic Hierarchy Process (AHP), for reaching quality raisin and table grape target, 

conventional and environment friendly pesticides preference priorities were estimated. The 

AHP was applied to determine conventional and environment friendly pesticides usages of 

grape growers related to food safety.  

As a conclusion, it is understood that this target could be reached with 66.8% using environment 

friendly pesticides. 

   

Key words: Viticulture, Pesticide, Analytic Hierarchy Process (AHP), Food Safety, Quality 

Araştırmanın Amacı 

Bu projenin temel amacı; 

Üzüm üretiminde gıda güvenliği ve kalite esas alındığında çiftçilerin çevre ve insan 

sağlığı açısından daha az zararlı ilaçlarla geleneksel ilaçlar arasındaki tercihlerini belirlemek. 
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Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Projenin ana materyalini Manisa ili ve çevresinde Sultani Çekirdeksiz Üzüm üretimi 

yapan 117 üreticiden anket yoluyla elde edilen birincil veriler  ve literatüre dayalı ikincil 

kaynaklar oluşturmuştur. 

 

Yöntem 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 

1970’lerde Profesör Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen Analitik Hiyerarşi Süreci 

(AHS), birden çok kriter içeren karmaşık problemlerin çözümünde kullanılan kolay ve anlaşılır 

bir karar verme yöntemidir. 

AHS her sorun için amaç, kriter, olası alt kriter seviyeleri ve seçeneklerden oluşan 

hiyerarşik bir model kullanır. Karışık, anlaşılması güç veya yapısallaşmamış sorunlar için genel 

bir yöntemdir ve üç temel prensip üzerine kurulmuştur: 

1. Hiyerarşilerin oluşturulması prensibi 

2. Üstünlüklerin belirlenmesi prensibi 

3. Mantıksal ve sayısal tutarlılık prensibi 

Hiyerarşinin tüm parçaları birbirleri ile ilgilidir ve bir faktördeki değişimin diğer 

faktörleri nasıl etkilediği kolayca görülebilir. AHS’nin hiyerarşik yapısındaki bu esneklik ve 

etkinlik karar vericiye karar sürecinde çok yardımcı olur. Kararları bu yapıda kurarak; birçok 

veri türü bir araya getirilebilir, performans seviyelerindeki farklılıklar birbirine uygun hale 

getirilebilir ve farklı gözüken nesneler arasında karşılaştırma yapılabilir. 

Kriterlerin hiyerarşik organizasyonu, büyük ölçekli karar problemlerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Karar verme sürecinde bu önemli bir avantaj sağlamaktadır. Değerlendirmeye 

alınan kriterin göreceli olarak önemi, bilinçli bir şekilde ortaya konulmaktadır. İnsan beyninin 

belirli bir zamanda yedi uyarıcıdan daha fazlasını işleyemediği kanıtlanmıştır (Prakash, 2003). 

Diğer taraftan yapılan çalışmalar, insanların aynı anda üç kriterden daha fazlasını 

karşılaştıramadığını göstermiştir (Rommelfanger, 2003). Bu sebeple, kriterlerin bir hiyerarşik 

organizasyonu, karmaşık karar verme sürecinin ayrıştırılmasında yardımcı olmaktadır. Belirli 

bir hiyerarşi veya grup, kriterlerin karşılaştırmaları ve ağırlıkları arasında tutarlılığın 

korunmasına yardımcı olmaktadır. Dahası birbirleri ile karşılaştırılabilir kriterler, aynı düzeyde 

örgütlenmektedir. Ayrıca hiyerarşik yapı, farklı alanlardaki uzmanların kararlarını ve bilgilerini 

birleştirme yetisine sahiptir. 

İnsanlar karmaşık sorunlarla karşılaştıklarında söz konusu sorunu daha iyi anlayabilmek 

ve sağlıklı bir karar verebilmek için sorunu bileşenlerine ayırmalı daha sonra bu bileşenleri 

hiyerarşik bir şekilde düzenlemelidirler. Diğer bir deyişle karar verme sorunun olabildiğince 

ayrıntılı olarak ortaya konması ve daha sonra hiyerarşi olarak adlandırılan ve her biri bir dizi 

öğeden oluşan katmanlar halinde incelenmesini gerektirir. Örneğin çocuğunuzu yerleştirmek 

için bir okul aradığınızda ve aralarında seçim yapmak durumunda kaldığınızda seçenekler belli 
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kriterlere göre karşılaştırılır. Bu kriterler oturulan yere yakınlık, okulun öğretmen alt yapısı, 

fiziki alt yapısı (spor salonu, kantin, sanat etkinlikleri odası, bilgisayar vs.), sosyal 

faaliyetlerdeki etkinliği ve tam veya yarım gün eğitim vermesi gibi alt kriterlere ayrılabilir ve 

sorun çözümü hiyerarşik bir yapıya kavuşturulabilir. 

AHS’nin Aksiyomları 

AHS'nin teorik alt yapısı üç aksiyoma dayanır. Bu aksiyomlardan birincisi, iki taraflı 

olma/tersi olma (reciprocity) aksiyomudur. Sözel olarak ise, örneğin, “A elemanı B 

elemanının 5 katı büyüklüğünde ise B, A’nın 5’te 1’idir” denir.  

İkincisi, homojenlik aksiyomudur ve karşılaştırılan elemanların birbirinden çok fazla 

farklı olmaması gerektiğini, olursa yargılarda hataların ortaya çıkabileceğini ifade etmektedir.  

Üçüncü aksiyom bağımız olma aksiyomudur ve bir hiyerarşideki belirli bir kademeye ait 

elemanlara ilişkin yargıların veya önceliklerin başka bir kademedeki elemanlardan bağımsız 

olmasını gerektirir. Bu ifade, üst kademe kriterlerin önceliklerinin yeni bir alternatif 

eklendiğinde veya çıkarıldığında değişmeyeceği anlamına gelmektedir. 

Analitik Hiyerarşi Sürecinin Aşamaları 

AHS'nin uygulaması dört temel prensiple şekillenmektedir: ayrıştırma (decomposition), 

eşli karşılaştırmalar veya karşılaştırmalı yargılar (pairwise comparison), hiyerarşik 

kompozisyon veya önceliklerin sentezi (synthesis of priorities) ve karma kompozisyona göre 

nihai kararın alınması. Bu temel prensipler aynı zamanda AHS’nin adımlarını oluşturmaktadır 

(Seaty 1980, Seaty 2008).  

Hiyerarşik Yapıyı Oluşturma 

AHS’nin ilk adımı, bir karar probleminin daha kolay kavranmasını ve değerlendirilmesini 

sağlayacak hiyerarşik bir düzende alt problemlere ayrıştırma sürecidir. Kısaca, karar problemi 

hiyerarşik bir yapıya ayrıştırılır. Karar problemini temel bileşenlerine ayrıştırmak ve hiyerarşik 

bir yapı oluşturmak, karar vericiye, ilgili kararın daha küçük parçaları üzerinde odaklanmasına 

yardımcı olur (Braunschweig, Becker, 2004). 

Şekil 1’de görüldüğü gibi basit bir AHS modelinde hiyerarşinin en üstünde bir amaç; bu 

amacın altında sırasıyla kriterler, alt-kriterler ve seçenekler vardır. 

Tarımsal ilaç kullanımında çevre dostu ve geleneksel ilaçların tercih edilme derecelerinin 

belirlenmesi amacıyla AHS yöntemine başvurulmuştur.  

Nihai amaç, kaliteli sofralık ve kuru üzüm üretimidir. Üzüm üreticilerinin tarımsal ilaç 

tercihlerinde ortaya konulan hedefi gerçekleştirmek için belirleyici kriterler olarak kalite, fiyat, 

üretim maliyeti ve pazarlama kolaylığı dikkate alınmıştır. 
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Şekil 1: Basit Bir AHP Modeli 

 

 

Bulgular ve Sonuçlar 

AHS uygulamasında birinci aşama olarak karar problemine yönelik hiyerarşik yapının 

oluşturulması gerekmektedir. Hiyerarşi süreci içerisinde nihai amacımız kaliteli sofralık ve 

kuru üzüm üretimini gerçekleştirmektir. Üzüm üreticilerinin tarımsal ilaç tercihlerinde hedefi 

gerçekleştirmek için belirleyici kriterler olarak kalite, fiyat, üretim maliyeti ve pazarlama 

kolaylığı dikkate alınmıştır (Şekil 2).  

 

 

Şekil 2: Tarımsal İlaç Tercihi Kararına İlişkin Hiyerarşi 

Ç.D. Çevre Dostu Tarım İlaçları       G.Geleneksel Tarım İlaçları 

  

AHS’yi oluşturan kriterlere ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 

Kalite; bu kriterin gıda güvenliği ve dış görünüş olmak üzere iki alt kriteri mevcuttur. 

Gıda güvenliği, üzümün uygun hijyen koşullarını taşıyan şartlarda üretilmesi, içerisinde insan 

sağlığına zararlı kimyasal, biyolojik veya fiziksel maddeleri içermemesi anlamını taşımaktadır. 

Dış görünüş ise üzümün düzgün bir fiziki yapıya sahip olması, renginin istenilen özelliklerde 
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olması, hastalık ve zararlıların olumsuz etkilerinden korunmuş; dolu, güneş yanığı gibi doğal 

zararlardan etkilenmemiş olmasını ifade etmektedir. 

Fiyat; kullanılan tarımsal ilaçlara bağlı olarak üretilen üzümün satış fiyatını ifade 

etmektedir. Üreticilere geleneksel tarım ilaçları ile üretilen üzüm ile çevre dostu tarım ilaçları 

ile yapılan üretim sonucu fiyatta bir değişiklik olup olmayacağı sorulmakta ve buna bağlı olarak 

tercihleri istenmektedir. 

Üretim maliyeti, kullanılacak tarımsal ilaçlara bağlı olarak üretilecek üzümün üretim 

maliyetlerini belirtmektedir. Üretimde hangi tür tarımsal ilaçları kullanırsak üretim maliyetimiz 

ne yönde değişir şeklinde soruya yanıt olarak üreticilerin tercihleri elde edilmektedir. 

Pazarlama kolaylığı, tercih edilecek tarımsal ilaçlara bağlı olarak üretilen üzümün 

pazarlamasındaki durumu ifade etmektedir. 

AHS hiyerarşik sistemi içerisinde tercih seçenekleri olarak ise çevre dostu (ÇD) ve 

geleneksel (G) olarak adlandırdığımız tarımsal ilaç uygulamaları yer almaktadır. 

Hiyerarşinin alt kriterlerinden başlayıp tarımsal ilaç tercih şekilleriyle ilgili olarak elde 

olunan AHS sonuçları aşağıdadır. 

Gıda güvenliği alt kriterine bağlı olarak çevre dostu veya geleneksel tarım ilaçlarının 

tercih öncelikleri Çizelge 1 incelenerek değerlendirildiğinde, Manisa ili bağcıları bu konuda 

önceliği çevre dostu ilaçlara vermişlerdir (0.794), daha sonra geleneksel ilaçlar gelmektedir 

(0.206). 

Dış görünüş alt kriteri açısından değerlendirme yapıldığında yine çevre dostu ilaçlar 

(0.577) geleneksel ilaçlara oranla öncelikli tercih edilir durumdadır (0.423). Ancak gıda 

güvenliği alt kriterinde yapılan değerlendirmede olduğu kadar aralarındaki fark büyük değildir. 

Fiyat kriteri açısından yapılan değerlendirmede, üretilen kuru veya yaş üzümlerin çevre 

dostu veya geleneksel tarım ilaçları ile üretilmeleri durumunda pazar fiyatlarının nasıl 

olabileceği ve bu açıdan üreticilerin tercihlerinin hangi yönde olacağı incelenmiştir. Burada 

üreticiler önceliği yine çevre dostu ilaçlarla yapılacak üretimden yana kullanmışlardır (0.577), 

geleneksel ilaçlar yine ikinci planda kalmıştır (0.348).  

Üretim maliyetleri açısından yapılan değerlendirmede ise üreticiler önceliği geleneksel 

ilaçlardan yana kullanmışlar (0.549), çevre dostu tarım ilaçları ise daha sonra gelmiştir (0.451). 

Burada üreticiler çevre dostu olarak adlandırdığımız tarımsal ilaçların satış fiyatlarının daha 

yüksek olacağını ve üretim maliyetlerine daha fazla yük getireceğini düşünerek hareket 

etmişlerdir. 

Pazarlama kolaylığı kriteri açısından yapılan değerlendirmede, üreticiler çevre dostu 

ilaçları kullandıklarında ürünlerini daha kolay pazarlayabileceklerini düşünerek tercihlerini 

büyük çoğunlukla çevre dostu olarak nitelendirdiğimiz tarım ilaçlarından yana kullanmışlardır 

(0.791). Geleneksel tarım ilaçlarını tercih ise ikinci planda kalmıştır (0.209).  

Üreticilere kalitenin kendileri için ne anlama geldiği yönünde yöneltilen soruya, Çizelge 

1 incelendiğinde üreticilerin çoğunluğu (0.584) gıda güvenliği şeklinde yanıt vermişlerdir. 

Ancak yine önemli bir bölümü de (0.416) dış görünüşün kendileri için öncelikli tercih olduğunu 

belirtmişlerdir. 
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Çizelge 1: AHS Kriterleri ve Tercihlerinin Değerlendirilmesi 

Gıda Güvenliği Alt Kriteri Açısından Tarımsal İlaç Tercihi 

İLAÇLAMA TERCİHİ Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

ÇEVRE DOSTU 0 1 0.794 0.236 

GELENEKSEL 0 1 0.206 0.236 

Dış Görünüş Alt Kriteri Açısından Tarımsal İlaç Tercihi 

ÇEVRE DOSTU 0 1 0.577 0.194 

GELENEKSEL 0 1 0.423 0.194 

Fiyat Kriteri Açısından Tarımsal İlaç Tercihi 

ÇEVRE DOSTU 0 1 0.652 0.212 

GELENEKSEL 0 1 0.348 0.212 

Üretim Maliyeti Kriteri Açısından Tarımsal İlaç Tercihi 

ÇEVRE DOSTU 0 1 0.451 0.280 

GELENEKSEL 0 1 0.549 0.280 

Pazarlama Kolaylığı Kriteri Açısından Tarımsal İlaç Tercihi 

ÇEVRE DOSTU 0.2 1 0.791 0.202 

GELENEKSEL 0 0.8 0.209 0.202 

Kalite Alt Kriterleri Açısından Değerlendirme 

GIDA GÜVENLİĞİ 0 1 0.584 0.200 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 0 1 0.416 0.200 

 

Tarımsal ilaç tercihinde etkili olan kriterlerin önem dereceleri incelendiği zaman, Manisa 

ili üzüm üreticileri ilk olarak pazarlama kolaylığına önem vermektedirler (0.366). Daha sonra 

kalite (0.258) kriteri gelmekte ve bunu fiyat (0.225) ve üretim maliyeti (0.151) kriterleri 

izlemektedirler (Çizelge 2). Burada üreticilerin öncelikle ürünlerini garantili bir şekilde 

pazarlamak istedikleri anlaşılmaktadır, bununla birlikte kaliteli bir üretim yapmanın da en az 

onun kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak üreticinin kaliteyi, sadece gıdanın güvenli 

olması ile değil aynı ölçüde dış görünüşü ile de bağdaştırdığı görülmüştür. Fiyat ve üretim 

maliyeti kriterleri üreticiler tarafından daha düşük öneme sahip olarak değerlendirilmiştir. 

Bunun altında kaliteli olarak üretilecek ve iyi bir pazarlama organizasyonu içerisinde 

değerlendirilebilinen ürünlerin uygun bir fiyatı olabileceği ve belli bir seviyede üretim 

maliyetline de katlanılması gerektiği düşüncesi yatmaktadır.  

 

Çizelge 2: Kaliteli Üzüm Üretimi İçin Geçerli Olan Kriterler Açısından Değerlendirme 

Kriterler Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Kalite 0.035 0.656 0.258 (2) 0.163 

Fiyat 0.057 0.631 0.225 (3) 0.127 

Üretim Maliyeti 0.033 0.582 0.151 (4) 0.105 

Pazarlama Kolaylığı 0.086 0.717 0.366 (1) 0.159 

 

 AHS değerlendirmesinin bu bölümünde alt kriterler ve kriterler dikkate alınarak kaliteli 

üzüm üretimi için tarımsal ilaç tercihlerine ait öncelikler hesaplanmıştır. Çizelge 3’de kalite 

kriterine göre karma öncelikler incelendiğinde, çevre dostu tarımsal ilaçların karma önceliği 

(0.704), geleneksel tarımsal ilaçlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir (0.296). Böylece 

gıda güvenliği ve dış görünüş alt kriterleri de dikkate alındığında, Manisa ili bağcıları kaliteli 

sofralık veya kurutmalık üzüm üretimi için çevre dostu ilaçların kullanılmasının daha öncelik 

taşıdığını belirtmişlerdir. 
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Çizelge 3: Tarımsal İlaç Tercihinde Kalite Kriterine Göre Karma Öncelikler  

İLAÇLAMA 

TERCİHİ 

GIDA GÜVENLİĞİ DIŞ GÖRÜNÜŞ 

KARMA (0.584) (0.416) 

ÇEVRE DOSTU 0.794 0.577 0.704 

GELENEKSEL 0.206 0.423 0.296 

 

AHS’nin nihai karar aşamasında tarımsal ilaç tercih dereceleri matrisi ile kaliteli üzüm 

üretimi kararlarında etkili olan kriterlerin önem dereceleri matrisinin çarpımı sonucu, 

üreticilerin hangi tür tarımsal ilaçlara öncelik verdikleri belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan 

bütün kriterlere göre üreticilerin kaliteli üzüm üretimi amacını gerçekleştirmek için çevre dostu 

tarımsal ilaçları (0.686) geleneksel tarımsal ilaçlara (0.314) göre daha öncelikli gördükleri 

söylenilebilir (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4: Nihai Karar 

İLAÇLAMA 

TERCİHİ 

KALİTE FİYAT 
ÜRETİM 

MALİYETİ 
PAZARLAMA 

KOLAYLIĞI KARMA 

(0.258) (0.225) (0.151) (0.366) 

ÇEVRE DOSTU 0.704 0.652 0.451 0.791 0.686 

GELENEKSEL 0.296 0.348 0.549 0.209 0.314 

 

 AHS ile yapılan değerlendirmeler Karabat (2012) çalışmasındaki koşullu değerleme 

analizi sonuçlarıyla da paralellik arz etmektedir. yapmış olduğu çalışmada Koşullu değerleme 

analizlerinde de üreticiler gıda güvenliğini sağlamak için zirai mücadele harcamalarında belli 

bir fedakarlığa katlanabileceklerini belirtmişlerdir. Burada da kaliteli kuru veya yaş üzüm 

üretimi için tarımsal ilaç tercihinin çevre dostu ilaçlardan oluşması gerektiği fikrinde 

çoğunlukla birleşmişlerdir.  AHS analizlerini Atış ve ark. (2013) de kuru üzüm üreticilerinin 

Pazar tercihlerinin belirlenmesi amacıyla kullanmış ve dış pazarları hedefleyerek üretim 

yapmanın öne çıktığı sonucuna varmışlardır.   
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ÖZET 

Türkiye'de devlet destekli tarım sigortaları sistemine 2005 yılında 5363 sayılı Tarım Sigortaları 

Kanunu ile geçilmiş olup 2014 yılında sigorta bedeli 13,9 milyar TL olan yaklaşık 1 milyon 

poliçe düzenlenmiş, 684 milyon TL prim üretilerek 502 milyon TL tazminat ödenmiştir. 

Üreticilerin bitkisel ürün sigortaları sistemine ilişkin tutumlarını ölçmek, uygulamada 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla bitkisel üretimin yoğun yapıldığı 

ve bitkisel ürün sigortasının yaygın olduğu Manisa ili merkezinde 117 üreticinin görüşlerine 

başvurulmuştur. Araştırma bulguları göstermiştir ki üreticiler, bitkisel ürün sigortasına karşı 

olumlu düşünce içindedir, sigortalı olma bilincine sahiptir ve en çok don, dolu, aşırı yağış, 

fırtına, kuraklıktan endişe duymaktadır. Üreticilerin TARSİM'e yönelik düşünceleri ve sigorta 

uygulamaları memnuniyeti "kararsızım" düzeyindedir. Ancak, sigorta yaptıran üreticiler, 

sigorta yaptırmayan üreticilere göre bitkisel ürün sigortası ve TARSİM'e yönelik istatistikî 

olarak anlamlı düzeyde daha olumlu düşünceler içindedir, bitkisel ürün sigortasından daha fazla 

memnundur. Elde edilen bulgulara göre üreticilerin beklentileri belirlenmiş, öneriler 

sunulmuştur.    

 

Anahtar Kelimeler: Tarım Sigortası,  Bitkisel Üretim İşletmeleri, Manisa. 

 

 

 

CROP INSURANCE IN CROP PRODUCTION ENTERPRISES, A STUDY ABOUT 

GROWERS' MANNERS FOR SYSTEM IN MANİSA PROVINCE 

 

ABSTRACT 

 

In Turkey, state-funded agricultural insurance system has been begun by the Agricultural 

Insurance Law No. 5363 in 2005 and approximately one million policy was prepared in 2014 

with insurance cost 13.9 billion TL insurance cost and 684 million TL premium was produced 

while 502 million TL compensation was paid. It has been consulted 117 growers in the center 

of Manisa province, common place for crop insurance and intensive crop production, in an 

attempt to measure of growers' manners for the crop insurance system and determine the 

problems and solutions in practice. Findings indicate that growers are positive against to the 

crop insurance, they have a sense of being insured and also they are concerned about mostly 

frost, hail, heavily rain, storms, drought. Growers' ideas about TARSİM and satisfaction for the 

insurance applications are at "neutral" level. However, it is found statistically significant that 

insured growers have more positive thoughts about crop insurance and TARSİM than uninsured 

growers and additionally insured growers satisfied more with crop insurance. According to the 

findings, expectations of growers' were determined and suggestions were put forward.   

 

Key Words: Agricultural Insuarence, Crop Production Enterprises, Manisa 
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1.GİRİŞ  

 

Türkiye'de istihdam edilen 25,8 milyon çalışanın 5,1 milyonu tarım sektöründedir (TÜİK 

İstihdam, 2014) ve tarımsal üretimle uğraşan üreticilere, 2014 yılında toplam 9,7 milyar TL 

destekleme ödemesi yapılmıştır. Destekleme ödemeleri kapsamında tarım sigortaları 

faaliyetleri de yer almaktadır. 2005 yılında yürürlüğe giren 5363 sayılı Tarım Sigortaları 

Kanunu ile devlet destekli tarım sigortaları sistemine geçilmiş, üreticiler tarafından ödenmesi 

gereken sigorta priminin %50-66,7 oranlarındaki kısmı devlet tarafından karşılıksız destek 

olarak ödenmektedir. 2014 yılında sigorta bedeli 13,9 milyar TL olan yaklaşık 1 milyon poliçe 

düzenlenmiş, 684 milyon TL prim üretilerek 502 milyon TL tazminat ödenmiştir (TARSİM 

Sunumu, 2015; Tarımsal Destekler Bülteni, 2014).  

"Tabii afetler ve tarımsal riskler karşısında üreticilerin davranışlarının belirlenmesi" konusu, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2015 yılı öncelikli Ar-Ge konuları arasındadır 

(Öncelikli Ar-Ge Konuları, 2015). Araştırmanın amacı, üreticilerin bitkisel ürün sigortaları 

sistemine ilişkin tutumlarını ölçmek, sistemin uygulamasına ilişkin var olan sorunlar ve çözüm 

önerilerini belirlemektir.  Manisa ili merkezinde bitkisel üretim yapılan 12 yerleşim yerinde 

117 üretici ile görüşülmüş, araştırma amacına yönelik sorular yöneltilerek düşünceleri yüz yüze 

görüşme tekniğiyle öğrenilmeye çalışılmıştır. 

Verilerin elde edilmesinde kullanılan sorular, "5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 5363 Sayılı 

Tarım Sigortaları Kanunu, Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği vd. mevzuatlar 

(http://www.mevzuat.gov.tr/) ile Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Türkiye 

Sigorta Tutum ve Davranış Araştırması (Türkiye Sigorta Birliği, 2012) ve Amaefula vd.'nin 

(2012) sigortaya yönelik tutum araştırması"   incelenerek hazırlanmıştır.   

Araştırmada öncelikli olarak üreticilerin bitkisel üretimde en çok endişe duyduğu doğal afetler, 

yaptırdıkları sigorta türleri, bitkisel ürün sigortası ve Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) 

ilişkin düşünceleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Ayrıca üreticilerin bitkisel ürün sigortası 

yaptırmama nedenleri, sigorta süreçlerinde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile bitkisel 

ürün sigortasının yaygınlaşmasına yönelik önerileri araştırılmıştır. 

 

2.ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 

 

Üretim, beşeri bir faaliyettir ve insan gereksinimlerinin doğa tarafından tam olarak 

karşılanamaması sonucu ortaya çıkar. Üretimin temel amacı, bir mamul veya hizmet yaratmak 

olup bunun gerçekleşmesi için üretim faktörlerinin belirli koşullar ve yöntemlerle bir araya 

getirilmesi gerekir (Kobu, 2010). Emek, doğa, sermaye ve teknoloji unsurlarının girişimci 

tarafından bir araya getirilerek bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, 

bitki tanımına girmeyen ürünlerin üretilmesine bitkisel üretim denir (5996 Sayılı Kanun, 2010).  

Bitkisel üretim, gelişmiş veya gelişmemiş olsunlar, tüm ülkelerde en fazla korunan kesimlerden 

birisidir. Bu yoğun koruma ve desteklemeler, daha çok tarım kesiminin özelliklerinden 

kaynaklanır. Bitkisel üretim, toprak ve iklim koşullarının dolaysız etkisi altındadır ve büyük 

değişmeler gösterir (Seyidoğlu, 2007). Bitkisel üretim işletmeleri, diğer işletmelere göre daha 

riskli olduğundan çiftçiler de, risk veya belirsizlikten kaçınmak için gelirinden fedakârlık 

etmeye genelde hazırdır (Amaefula vd., 2012). Farklı üretim dallarında çiftçilerin risk 

algılamalarına baktığımızda ürün fiyatlarının hemen tüm işletme grupları için ilk sırada öneme 

sahip olduğu, ardından üretimde ortaya çıkabilecek risklerin yer aldığı görülür. Ancak farklı 

alanlarda (ülke, bölge vb.) farklı risklerin farklı algı önem derecelerinde hissedileceği konusu 

da bir gerçektir. Bitkisel üretimin istikrar içerisinde sürdürülebilmesi için sigorta ihtiyacının 

doğmasına neden olan başlıca doğal riskler; fırtına, don, kuraklık, yağış, yangın, dolu ve 
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hastalıklardır. Bitkisel üretimde doğal risklere karşı en yaygın ve güvenli önlem ise "Tarım 

Sigortaları" sistemidir ve giderek önem kazanmaktadır (Çetin ve Turhan, 2013). 

Sigorta işletmeciliği ve sigorta hizmetinin tarihçesine baktığımızda, en eski göstergeler 

günümüzden 4.000 yıl önce ticaret merkezi olan Babil'de görülür. Kervan tüccarlarına borç 

veren sermayedarlar, kervanların haydutların saldırısına uğrayarak soyulması veya fidye 

ödemek zorunda kaldıklarında tüccarların borçlarını silmekte ancak borcu tüccarlardan geri 

aldıkları zaman, taşıdıkları tehlikenin (riskin) karşılığı olarak ana borç miktarı üzerine bir 

miktar eklemekteydiler. Organize sigortacılık faaliyeti İngiltere'de başlamış ve dünyadaki en 

eski sigorta şirketi 1710 yılında Londra'da kurulmuştur. Amerika'da en eski sigorta türü olan 

yangın sigortası 1752 yılında, hayat sigortası 1759'da başlamıştır. Türkiye'de ise ilk olarak 1862 

yılında bir İtalyan şirketi sonraki yıllarda İngiliz, Fransız ve Alman sigorta şirketleri şube açarak 

sigortacılık faaliyetlerine başlamıştır (Akbay, 2014).Tarım sigortalarında ilk oluşumlar, 

1700'lerin sonunda Almanya'da dolu ve hayvan hayat sigortası şeklinde başlamıştır. Son 50 

yılda tüm dünyada hızlı bir gelişim gösteren tarım sigortaları, kapsamı, uygulanış tekniği ve 

organizasyon yapısı ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeylerine bağlı olarak planlanıp 

yürütülmektedir. Çünkü doğal risklerin meydana gelme sıklığı, hasarın miktarı, tarım 

sektörünün genel ekonomideki yeri ve önemi gibi birçok faktör tarım sigortaları modelini 

etkilediğinden, her ülke için uygun bir model söz konusu değildir (Çetin ve Turhan, 2013).  

Türkiye'de tarım sigortaları uygulamaları 1957 yılında başlasa da, tarımsal üretimin çok çeşitli 

riskler taşıması, sigorta şirketlerinin bu riskleri sigortalayacak yeterli ekonomik güce sahip 

olmaması, sigorta priminin çiftçi geliri içindeki payının yüksek olması gibi nedenlerle 2005 

yılına kadar istenen gelişmeyi gösterememiştir. 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile 

tarımsal üretimin yapısından kaynaklanan riskler TARSİM'e devredilmiş, çiftçilerin ödemesi 

gereken sigorta priminin yarısının devlet tarafından desteklenmesine karar verilmiştir (İkikat 

Tümer, 2011).  5363 sayılı Yasa kapsamında risklerin teminat altına alınması, standart sigorta 

poliçelerinin belirlenmesi, hasar organizasyonları, aktüerya çalışmaları, tazminat ödemelerinin 

yapılması, reasürans teminatının sağlanması,  tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırma 

ve izlenmesi gibi diğer teknik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla TARSİM kurulmuştur (Gül 

Yavuz, 2010). TARSİM'e ilişkin tüm iş ve işlemler, bu Havuz'a katılan sigorta şirketlerinin eşit 

hisselerle ortak oldukları Tarım Sigortası Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 

Bitkisel ürünlerde 2015 yılı için; dolu ana riski ile birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, 

deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde sigorta kapsamına alınmıştır (TARSİM 

Tarım Sigortası, 2015). Ancak bu düzenlemelerin öncesinde ve sonrasında çiftçilerin 

uygulamalara ilişkin tutumlarının bilinmesinde yarar vardır ve verilecek kararlarda çiftçi 

görüşleri dikkate alınmalıdır. Bitkisel ürün sigortasına ilişkin çiftçilerin tutumlarını içeren bazı 

araştırma sonuçları şöyledir: 

Bitkisel üretimde riskler ve belirsizlik ortamı, çiftçiler üzerinde strese neden olmakta, karar 

alma aşamasında çiftçilerin tutum ve davranışları etkilenmektedir (İkikat Tümer ve Birinci, 

2013). Risk ve belirsizlik altında olan tarım sektöründe çiftçiler, sosyo-ekonomik ve 

demografik özelliklerine göre farklı kararlar alabilmektedir (Akçaöz vd., 2006). Örneğin; Gül 

Yavuz'un (2010) araştırmasına göre; kredi kullanma davranışlarının tarım sigortası yaptırmaya 

karar verme olasılığını etkileyen bir bireysel özellik olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya 

katılanların kredi kullanıyor olmasının, tarım sigortası yaptırmaya karar verme olasılığını iki 

kat artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca tarım sigortası yaptırma olasılığı ile tarım dışı gelir arasında 

ise negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tarım dışı geliri bulunmayanların tarım sigortası 

yaptırma olasılıkları tarım dışı gelire sahip deneklere göre 3,7 kat daha fazladır. İkikat Tümer'in 

(2011) Tokat ili çiftçileri üzerinde yaptığı araştırmaya göre ise; hayvan hayat sigortası yaptıran 

çiftçilerin, yaptırmayanlara göre bitkisel ürün sigortası yaptırmak isteyen grupta olma olasılığı 

3,71 katıdır. Çiftçiler, Tarım Sigortası Kanunundan haberdar olmalarına rağmen sigortalı 
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çiftçiye sorumlulukları yeterince anlatılmadığı ve sigorta şirketlerine olan güvensizlikten dolayı 

sigorta yaptırmaya istekli değildir.  Yine İkikat Tümer ve Birinci (2013) tarafından Erzurum, 

Erzincan ve Bayburt illerinden 122 çiftçinin katılımıyla yapılan araştırmada; bitkisel üretim 

yapan çiftçilerin diğerlerine göre daha az risk almak istediği, çiftçilerin gelirleri azaldıkça daha 

risksiz ortamda üretim yapma eğilimlerinin arttığı, çiftçilerin %70'den fazlasının sel ve kuraklık 

sigortası yaptırmak istediği tespit edilmiştir. Tarım sigortasını yaygınlaştırmak isteyen kurum 

kuruluşların bitkisel üretim yapan çiftçilere öncelik vermesi gerektiği, bitkisel ürün sigortasına 

ilişkin çiftçilere yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerinin artırılması önerilmiştir.     

Antalya ilinde 143 tarımsal işletme üzerinde yapılmış başka bir araştırmada, çiftçilerin risk 

kaynakları olarak, doğal afetler, hastalık ve zararlılar, ekonomi ve politika, iklim koşulları, 

borçluluk ve teknoloji, finans, kişisel faktörler, yağış ve üretim maliyeti belirlenmiştir. Riskin 

olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için öncelikle riskin doğru ve sağlıklı olarak ölçülmesi 

gerektiği, tarım sigortasının ve sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılması, tarıma dayalı sanayinin 

geliştirilmesi ve kalıcı politikaların uygulanması önerilmiştir (Akçaöz vd., 2006). Tan vd. 

(2012), Çanakkale çiftçilerinin tarım sigortası konusundaki eğilimlerini incelemiş, genç 

çiftçilerin tarım sigortası yaptırma eğiliminde olduklarını, çiftçilerin yaşları birer yıl arttıkça 

sigorta yaptırma eğilimlerinin %8 oranında azaldığını tespit etmiştir. Aynı şekilde çiftçilerin 

herhangi bir kooperatife üye olmasının tarım sigortası yaptırma olasılığına olan etkisi olumlu 

yönde ve anlamlı bulunmuştur. Beklenen bir sonuç olarak, çiftçilerin doğal afetlerle karşılaşmış 

olmalarının tarım sigortası yaptırma olasılığı üzerinde olumlu yönde etkisi görülmüştür. Bursa 

ilinde yapılan bir araştırmaya göre çiftçiler, bitkisel ürün sigortası yanında çok yıllık bitkiler 

için de sigorta yapılmasını (bitki hayat sigortası), doğal afet sonucu bitkilerde oluşan hastalık 

ve salgın halindeki zararların sigorta kapsamında değerlendirilmesini istemektedir (Pezikoğlu 

vd., 2012).  

Aslan vd.'de bu bulguları destekleyen sonuçlara ulaşmıştır: Malatya'da 122 çiftçinin görüşlerine 

başvurulmuş, çiftçilerin tamamı tarım sigortasından haberdardır ve bitkisel ürünlerin en önemli 

riskinin doğal afetler olduğu görüşündedir. Sigorta yaptıran çiftçilerin %68 gibi büyük bir oranı, 

sigorta primlerinin yüksekliğinden ve eksperlerin hasar tespitindeki tutumlarından dolayı diğer 

üretim sezonunda sigorta yaptırmayacağını belirtmiştir. Ayrıca çiftçilerin arazi ve parsel 

sayıları arttıkça sigorta yaptırmadıkları, işlenen arazi miktarı büyüdükçe üreticilerin ürün 

çeşitlendirerek riskleri azaltmayı düşündükleri belirlenmiştir. 

Bazı yabancı ülkelerde çiftçilerin bitkisel ürün sigortasına yönelik tutumları ise şöyledir: 

Mojarradi vd. (2008), İran'da bitkisel üretim yapan 385 çiftçinin görüşlerine başvurmuş, bitkisel 

ürün sigortasına karşı çiftçilerin tutumlarının olumlu olduğunu tespit etmiş ve şu önerilerde 

bulunmuştur: Genç çiftçiler, daha yaşlı çiftçileri sigorta konusunda isteklendirmesi için sigorta 

yaptırmaya teşvik edilmelidir. Sigorta şube ve acenteleri, sigortayı teşvik etmek için sigorta 

uygulamalarından memnun  örnek çiftçilerden yararlanmalıdır.  

Benzer bulgulara Amaefula vd.'de (2012) ulaşmıştır. Nijerya'da çiftçilerin sigortaya yönelik 

tutumları konulu araştırma da çiftçiler, tarımsal sigortanın yararlarının farkındadır ve sigorta 

yaptırmaya isteklidirler. Ancak,  çoğu çiftçi kredi işlemlerinde bir ön koşul olarak sigorta 

şartına karşıdır. Bulgulara göre yaş, eğitim ve deneyim faktörleri, risk tutumlarını belirleyen 

anlamlı ve pozitif unsurlardır. Diğer bir deyişle bu faktörler, çiftçilerin riskten kaçınmasını 

artırmaktadır. Buna karşın, hane halkı büyüklüğü, sermaye boyutu ve tarım dışı gelir, çiftçilerin 

risk tercihlerini artıran, negatif ve anlamlı unsurlardır.  

Belçika'da Van Winsen vd. (2014), 500 çiftçinin risk yönetimi stratejileri uygulama niyetlerini 

araştırmıştır. Bulgulara göre risk yönetimi, karşılaşılan riskin miktarından daha çok riske 

yönelik tutumla ilişkilidir. Riskten kaçınan çiftçiler, risklerin pasif yönetimine daha çok 

eğilimlidir. Aksine risk almaya istekli çiftçiler, proaktif bir tutum ile riski yönetiyor, riskin 

oluşumunu ve etkisini azaltmayı deniyor. Bunu da sigortalar gibi dışsal risk yönetim araçlarıyla, 
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ürün çeşitlendirmesi ve çiftlik gelir kaynakları veya işlerini optimize etmekle yapıyor. Bu 

proaktif stratejiler, çiftlik yönetiminde girişimci bir yaklaşım sergilenmesine olanak veriyor.  

Tarımsal risk yönetiminde çok sayıda küçük işletmeleri barındıran düşük gelirli ülkeler için 

geleneksel tarım sigortalarının uygun olacağını belirten Ibarra ve Skees (2007), 

akademisyenlerin iklim indeks sigortaları kullanmanın daha uygun bir yaklaşım olacağını 

tartıştığını belirtir. Bu ürünlerin problemsiz olmadığını ve gelişmemiş ülkelerde veri kısıtlarının 

en büyük problemler arasında yer aldığını ifade eder. İçer'de (2012), gelişmemiş ülkelerin mali 

kaynaklarının sınırlı olması, köy bazında en az 20 yıllık iklim ve verim kayıtlarının olmaması 

nedeniyle indeks sigortalarının uygulama güçlüğüne dikkat çeker.  

Mishra ve Goodwin (2006), ABD'de yaşlı ve varlıklı buğday üreticilerinin ürün sigortası 

yaptırmasının daha az olası olduğunu, Wang vd. (2013), Güney Afrika'da mısır üreticisi 

sigortalı çiftçilerin çok değişkenli iklim indeks sigortasından daha fazla yarar elde edebileceğini 

belirtir.  

Avrupa'da ise İspanya ve İtalya'nın sigorta uygulamaları önemli rol oynar. Bu ülkelerde geniş 

sigorta kapsamı vardır ve büyük bir devlet teşviki görülür. Avrupa dışında da çoğu devlet, 

bitkisel ürün sigorta primini desteklemektedir. Özellikle ABD ve Kanada'da yüksek teşvikli 

yaygın bir sigorta sistemi görülür (Capitanio vd., 2011).   Tarım sigortaları, Japonya'da devlet 

tarafından kurulan kurum ve sigorta şirketlerince yapılırken Amerika'da özel şirketlerce 

yürütülmekte, Yunanistan'da sermaye şirketlerince,  Almanya, İtalya ve Fransa'da özel 

işletmeler eliyle yapılmaktadır. Türkiye'de tarım sigortaları genellikle sermaye şirketlerince 

yürütülmektedir (Çetin ve Turhan, 2013).          

 

3.BİTKİSEL ÜRETİM İŞLETMELERİNDE, ÜRETİCİLERİN BİTKİSEL ÜRÜN 

SİGORTALARI SİSTEMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI 

 

3.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Veri Toplama Yöntemi 

 

Araştırmanın amacı, bitkisel üretim yapan üreticilerin bitkisel ürün sigortaları sistemine ilişkin 

tutumları ile sistemin uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir? 

problemine cevap aramaktır. Araştırma probleminin çözümü için bitkisel üretim yapan ve tarım 

sigortalarına ilişkin ayrıntılı bilgi verebileceği düşünülen üreticilerin görüşlerine 

başvurulmuştur. Araştırma, yoğun tarımsal üretimin yapıldığı ve ülke ekonomisindeki yerini 

bitkisel ürün sigortasında da koruyan Manisa ilinde merkez ilçe köylerinde yürütülmüştür. 

Tarımsal üretim değeriyle öne çıkan Manisa, Türkiye bitkisel üretim değerinin (92,4 milyar 

TL) yaklaşık %2,8'i (2,6 milyar TL) karşılar. Manisa'da 500.000 ha üzerindeki tarım arazisi, 

71.000 civarındaki kayıtlı üretici tarafından kullanılmaktadır (TÜİK Seçilmiş Göstergelerle 

Manisa; MİGTHM). Tarım sigortaları uygulamaları açısından Manisa ilk sıralardadır: İl 

bazında bitkisel ürün sigorta bedelleri açısından Türkiye'de ilk sırada yer alan Manisa, 

Türkiye'nin yaklaşık %10'nuna karşılık gelen 725 milyon TL sigorta bedeline sahiptir. Manisa, 

bitkisel ürün sigortası prim üretiminde de ilk sıradadır. Yaklaşık 49 milyon TL olan prim 

üretimi, Türkiye bitkisel ürün sigortası prim üretiminin %15 oranını karşılar (TARSİM, 2013). 

Dolayısıyla tarımsal üretim ve sigortacılık faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütüldüğü ilden 

elde edilecek bulguların, tarım sigortaları sistemine ilişkin alınacak karar ve uygulamalara 

yardımcı olabileceği düşünülmektedir.  

Araştırmada verilerin elde edilmesinde sıralı derecelendirme (ölçekleme) tekniği ile 

yapılandırılmış anket ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma modeli, en genel anlamda 

araştırma amacına uygun ve ekonomik bir süreçle, verilerin toplanması ve analizi için gerekli 

koşulların düzenlenmesidir. Tarama ve deneme modeli vardır. Tarama (survey) modeli, varolan 

durumu aynen resmetmeyi; deneme modeli ise tahmin edilen sebep sonuç ilişkisini sınamak 
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üzere, varolan durumun kontrollü olarak değiştirilmesini esas alır (Karasar, 2005). Araştırma 

tarama modeline göre yürütülmüştür.  

Ölçeğin hazırlanmasında, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Türkiye Sigorta 

Tutum ve Davranış Araştırması (Türkiye Sigorta Birliği, 2012) ve Amaefula vd.'nin (2012) 

sigortaya yönelik tutum araştırması"   incelenmiş, ziraat mühendisi kamu görevlilerinin 

görüşleri dikkate alınmıştır. Ölçekte yer alan sorular, “sıralı derecelendirme (ölçekleme)” 

şeklinde hazırlanmış, verilen seçenekler arasında cevaplayıcıdan kendi öncelik derecelerine 

göre bir sıralama yapması istenmiştir. Her sorunun verilen cevap seçenekleri sonuna açık uçlu 

bir şık ilave edilmiştir. Manisa ili merkezinde 12 mahallede (Aşağıçobanisa, Çınarlıkuyu, 

Tilkisüleymaniye, Sancaklıiğdecik, Karaağaçlı, Yeşilköy, Yeniharmandalı, Hacıhaliller, 

Sancaklıbözköy, Karaoğlanlı, Hamzabeyli ve Yeniköy  köy/beldeleri) bitkisel üretim yapan 117 

üreticinin düşüncelerine başvurularak tarım sigortasına ilişkin tutumları, sorunlar ve çözüm 

önerileri hakkında bazı yargılara ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarının sadece 12 

yerleşim yerinde yapılması ve 117 üreticinin düşüncelerini yansıtacak olması, araştırmanın 

sınırlığıdır. Araştırmanın yapıldığı dönem, üreticilerin TARSİM'den beklentilerinin yüksek 

olduğu bir dönemdir. Şöyleki; Manisa'da uzun yıllar içinde (1950-2014)  gerçekleşen ilkbahar 

geç donları en son 10 Nisan'da -2 °C olarak belirlenmiştir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 

2015). Ancak 2015 yılında 23-24 Nisan günlerinde Manisa'da bitkisel ürünlerde ilkbahar geç 

donu zararı oluşmuş, özellikle bağ alanlarında %5-%90 arasında don zararı görülmüş (Ege 

İhracatçı Birlikleri, 2015), araştırma da tam bu dönemde yapılmıştır.      

 

3.2. Bulgular ve Yorum 

 

Araştırmaya katılan 117 üreticinin, demografik özellikleri Tablo 1'de görüldüğü üzere, 

%97,5'i erkek, %94'u 31 yaş ve üzeri, %73,5'i ilköğretim mezunu ve %70,1'i bitkisel ürün 

sigortası yaptıran üreticilerden oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle araştırmaya katılanların 

114 frekans dağılımı ile tamamına yakını erkek olup yaklaşık %70'i ise 41 yaş ve üzeri 

bitkisel ürün sigortası yaptıran ilköğretim mezunu üreticilerdir. 

     
Tablo 1: Demografik özellikler 

Demografik 

özellikler 

Alt özellikler N % 

 

Cinsiyet 

Erkek 114 97,5 

Kadın 3 2,5 

 

Yaş 

20 yaş ve altı 1 0,8 

21-30 6 5,2 

31-40 30 25,6 

41-50 41 35,0 

51 yaş ve 

üzeri 

39 33,4 

 

Öğrenim 

durumu 

İlköğretim 86 73,5 

Lise 27 23 

Üniversite 4 3,5 

Bitkisel ürün 

sigortası 

Yaptıran 82 70,1 

Yaptırmayan 35 29,9 

Tablo 2: Üreticilerin bitkisel üretimde en çok 

endişe ettiği doğal afetler 

Sıralama Öncelik 

derecesine göre 

doğal afetler 

Ortalama 

1 Don 1,42 

2 Dolu 1,73 

3 Aşırı yağış 3,72 

4 Fırtına 3,97 

5 Kuraklık 4,72 

6 Sel 5,47 

7 Yangın 6,36 

8 Diğer 

afetler............ 

 

 

Elde edilen bulgulara göre, üreticilerin bitkisel üretimde en çok endişe ettiği doğal afet 

1,42 puanla don olup ardından 1,73 puanla dolu, 3,72 puanla aşırı yağış ve 3,97 puanla 

fırtına, endişe edilen doğal afetlerdir. Üreticilerin en az endişe ettiği doğal afet ise 6,36 

puanla yangın, 5,47 puanla sel ve 4,72 puanla kuraklık gelmektedir (Tablo 2). Doğal 
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afetlerin meydana geliş sıklığı, endişe düzeyine etki etmektedir. Bitkisel üretimde yangın, 

sel ve kuraklık afetlerinden daha çok hemen her yıl don, dolu, aşırı yağış ve fırtınanın 

Manisa'nın farklı yerlerinde farklı oranlarda bitkisel ürünlere zarar verdiği bilinmektedir 

(MİGTHM, 2015). Üreticilerin endişe ettiği doğal afetlerin kuraklık dışında tamamı 

TARSİM tarafından sigorta kapsamındadır. Kuraklığın sigorta kapsamına alınması ile 

ilgili çiftçi talepleri ve mevzuat çalışmaları ise devam etmektedir (www.tbmm.gov.tr).   

 
Tablo 3: Bitkisel ürün sigortası denilince 

üreticilerin aklına gelen ifadeler 

Sıralama Öncelik derecesine 

göre ifadeler 

Ortalama 

1 Hasarların karşılanması 1,66 

2 Güvence/Teminat/ 

Garanti 

2,74 

3 Kredi borçlarının 

ertelenmesi 

3,33 

4 Doğal afet 4,00 

5 Borçlanma/Masraf 4,25 

6 Bürokrasi 5,48 

7 Gerekli bir uygulama   5,63 

8 Diğer.........................  

Bitkisel ürün sigortası denilince 

üreticilerin ilk aklına gelen, 1,66 puanla 

hasarların karşılanmasıdır. Ardından 

2,74 puanla güvence/teminat/garanti, 

3,33 puanla kredi borçlarının ertelenmesi 

üreticilerin sigorta denilince aklına gelen 

düşüncelerdir (Tablo 3). Üreticilere göre 

bitkisel ürün sigortası, hasarlarını 

karşılayan, kendilerine güven veren ve 

kredi borçlarının ertelenmesini sağlayan 

bir uygulamadır. 

 
Tablo 4: Üreticilerin bitkisel ürün sigortası 

ve TARSİM'e ilişkin düşünceleri 

(1) Kesinlikle Katılmıyorum  (2) Katılmıyorum   

(3) Kararsızım   (4) Katılıyorum   (5) Kesinlikle 

Katılıyorum 

 Ortalama 

B
it

k
is

el
 Ü

rü
n

 S
ig

o
rt

as
ı 

 

Benim için faydalı bir 

uygulamadır 

3,69 

Akıllıca bir davranıştır 3,63 

Modern bitkisel üretimin 

göstergesidir 

3,54 

Kaygılarımı ve stresimi 

azaltır 

3,52 

Öncelikli bir ihtiyaçtır 3,52 

T
A

R
S

İM
 (

T
ar

ım
 

S
ig

o
rt

al
ar

ı 
H

av
u

zu
) 

TARSİM'e güvenirim 3,04 

TARSİM üreticinin 

kara gününde yanında olur 

3,02 

TARSİM, üreticinin 

çıkarlarını 

gözeterek hareket eder 

2,79 

TARSİM, üreticinin 

uğradığı 

zararları tam olarak karşılar 

2,51 

Üreticilerin bitkisel ürün sigortası ve TARSİM'e ilişkin düşüncelerinin ölçülmesi için 

hazırlanan veri toplama aracının (Tablo 4), yapı geçerliliğini incelemek üzere açımlayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir 

araya toplayarak ölçmeyi az sayıda faktör ile açıklamayı amaçlar (Büyüköztürk, 2006). 

Verilerin faktör analizi için uygunluğu, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling) testi ve Barlett Sphericity testine göre incelenmiştir. KMO testi sonucu % 88,3 

(.883) olup bu değer .60 değerinden büyük olduğu için veri setimiz faktör analizi için 

uygundur. Barlett testi sonucunda da anlamlı bir sonuç elde edilmiştir (Sig.=,000). 

Dolayısıyla değişkenler arasında yüksek korelasyonlar mevcuttur. Veri setimiz faktör 

analizi için uygundur. Faktör analizine alınan 9 maddenin (değişkenin) öz değeri 1'den 

büyük iki faktör altında (5,166 ve 1,470) toplandığı tespit edilmiş ve iki faktörün 

açıkladıkları varyans %73,737'dir. Maddelerle ilgili tanımlanan iki faktörün ortak 

varyanslarının (communalities) ise 0,598 ile 0,802 arasında değiştiği belirlenmiştir. Tablo 

4'de yer alan 9 maddenin faktör yük değerlerinin 0,661 ile 0,878 arasında olduğu 

görülmüştür. Bu sonuçlara göre, veri toplama aracımız amaca uygundur.  

Bitkisel ürün sigortasına ilişkin üreticilerin düşüncelerini açıklayan maddelerin puan 

ortalamaları 5 üzerinden en düşük 3,52, en yüksek 3,69 olup genel ortalaması 3,58'dir. 

Üreticilerin bitkisel ürün sigortasına ilişkin düşüncelerinin olumlu olduğu söylenebilir. 
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Özellikle üreticiler, bitkisel ürün sigortasını faydalı bir uygulama ve akıllıca bir davranış 

olarak görüyor ve modern bitkisel üretimin göstergesi sigortanın kaygı ve stresini 

azalttığını düşünüyor. Ancak üreticilerin TARSİM'e yönelik düşüncelerini içeren 

maddelerin puan ortalaması 5 üzerinden 2,51 ile 3,04 arasında değişmekte ve ortalaması 

2,84'dür. Üreticilerin TARSİM'e yönelik düşüncelerinin kısmen olumsuz ve kararsız 

olduğu söylenebilir. Üreticiler özellikle TARSİM'in, uğradıkları zararı tam olarak 

karşılaşmadığını, üreticinin çıkarlarını gözeterek hareket etmediğini düşünmektedir. 

TARSİM, üreticilerin olumsuz düşüncelerinin nedenleri üzerine eğilmeli, sorunların 

çözümü için üreticilerin önerilerini dikkate almayı sürdürmelidir.   

 
Tablo 5: Üreticilerin yaptırdığı sigorta türleri 

Sigorta türü N Sigorta türü N 

Bireysel emeklilik 7 Konut 20 

Eğitim 0 Seyahat 0 

Ferdi kaza 4 Özel sağlık 13 

Hayat 9 Trafik 73 

İşyeri 4 Tarım 82 

Kasko  36 Zorunlu deprem 26 

Araştırmaya katılan 117 üreticinin 82'sinin tarım sigortası yaptırdığı belirlenmiştir (Tablo 

5). Tarım sigortası yaptıran 82 üreticinin aynı zamanda, 46'sının trafik, 25'inin kasko, 

20'sinin konut, 13'ünün zorunlu deprem, 11'inin özel sağlık, 8'inin hayat, 4'ünün işyeri ve 

ferdi kaza, 3'ünün bireysel emeklilik sigortası da yaptırdığı tespit edilmiştir. Diğer bir 

deyişle bitkisel ürün sigortalı üreticilerin, diğer sigorta türlerindeki oranı yaklaşık %50 

ve üzerindedir. 

Üreticilerin bitkisel ürün sigortası yaptırmasına engel olabilecek sebeplerin önem 

derecesine göre sıralanması ise Tablo 6'da görülmektedir. Sigorta yaptırmaya engel 

olabilecek en önemli sebep, 3,07 puanla sigortanın ihtiyaç halinde kayıpları 

karşılamayacağı düşüncesidir. Bu sonuç, Tablo 4'deki üreticinin uğradığı zararı 

TARSİM'in tam olarak karşılamayacağına ilişkin düşüncesiyle de örtüşmektedir. Bitkisel 

ürün sigortası yaptırmaya engel olabilecek diğer sebepler; 3,22 puanla prim taksitlerinin 

ödenmesinde zorlanılabileceği düşüncesi, 4,47 puanla sigorta hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmama, 4,50 puanla sigorta yaptırmasa da sıkıntı çekmeyeceğini düşünme, 4,67 

puanla sigortaya ödenecek primin alınacak hizmetin değerine kıyasla çok yüksek olduğu 

düşüncesi ve 4,91 puanla sosyal güvenceye sahip olmanın yeterli olacağı görüşüdür.      

  
Tablo 6: Üreticilerin bitkisel ürün sigortası yaptırmasına engel olabilecek sebepler  

Sıralama Öncelik derecesine göre sebepler Ortalama 

1 Sigortanın ihtiyaç halinde kayıplarımı karşılamayacağını düşünüyorum 3,07 

2 Prim taksitlerini ödemekte zorlanabileceğimi düşünüyorum 3,22 

3 Sigorta hakkında yeterli bilgiye sahip değilim 4,47 

4 Sigorta yaptırmasam da sıkıntı çekmeyeceğimi düşünüyorum 4,50 

5 Sigortaya ödeyeceğim primin, alacağım hizmetin değerine kıyasla çok 

yüksek olduğunu düşünüyorum 

4,67 

6 Sosyal güvencemin (SGK, Emekli sandığı, Bağkur, Yeşilkart vb) olmasını 

yeterli görüyorum 

4,91 

7 Kendi önlemlerimi alıyorum ve yatırımlarım var 5,47 

8 Sigorta yaptırma dönemlerini bilmiyorum, bazen zamanını kaçırıyorum 5,60 

9 Doğal afetler nedeniyle oluşan zararlarımın karşılanması devletin 

sorumluluğundadır 

5,83 
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10 Bitkisel üretim sigortasını geçmişte yaptırdım, ancak çeşitli sebeplerle 

bıraktım 

7,74 

11 Diğer......................................................................................................   

 

Üreticilerin bitkisel ürün sigortasında sorun yaşandığını düşündüğü sürecin başında 1,94 

puanla hasar tespit işlemleri süreci gelmektedir. Ardından üreticiler, 3,16 puanla eksper 

raporlarında, 3,25 puanla hasar ihbarı işlemlerinde ve 3,66 puanla şirket/acenta görevlileri 

ve eksperlerle iletişimde sorun yaşandığı belirtmişlerdir (Tablo 7). En az sorunsuz süreç, 

4,98 puanla hasar bedellerinin ödenmesi sürecidir.   

 
Tablo 7: Üreticilerin bitkisel ürün sigortasında sorun yaşandığını düşündüğü süreçler  

Sıralama Öncelik derecesine göre sorun yaşanan süreçler Ortalama 

1 Hasar tespiti işlemlerinde  1,94 

2 Eksper raporlarında 3,16 

3 Hasar ihbarı işlemlerinde  3,25 

4 Şirket/acente görevlileri ve eksperlerle iletişimde 3,66 

5 Şirket/acente işlemlerinde  4,41 

6 Bitkisel ürün sigortası yaptırmadan önce (Örneğin; sigorta zamanı ve 

primlerine ilişkin yeterli bilgi verilmiyor)  

4,70 

7 Hasar bedellerinin ödenmesi sürecinde  4,98 

8 Diğer..................................................................................................  

 

Üreticilerin genel olarak bitkisel ürün sigortası uygulamalarından duyduğu memnuniyet 

düzeyi puanı 2,88 olup (Tablo 8), en fazla memnuniyet duyanlar 41-50 yaş arası (3,09 

puan) lise ve üstü öğrenime sahip (2,93 puan) bitkisel ürün sigortası yaptıran (3,17 puan) 

üreticileridir (Tablo 9). Üreticilerin bitkisel ürün sigortası uygulamaları memnuniyet 

düzeyi genel olarak kararsızım düzeyinde belirlenmiştir. Üreticilerle anket çalışmasının 

yapıldığı döneme, Tablo 7'de öncelikli sorun yaşandığı belirtilen ilk üç süreç denk 

gelmiştir. Dolayısıyla memnuniyet düzeyi ölçümünün fazlaca sorun yaşanmadığı 

belirtilen bir süreçte de (hasar bedellerinin ödenmesi süreci) yapılmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 
  Tablo 8: Üreticilerin bitkisel ürün sigortası uygulamalarından duyduğu memnuniyet düzeyi 

           

Memnuniyet  

                    

düzeyi            

           N  

Hiç 

memnun 

değilim 

Memnun 

değilim 

Kararsızım Memnunum Çok 

memnunum 

     

Ortalama 

(1) (2) (3) (4) (5) 

117 11 26 45 35 0 2,88 

 

Üreticilerin alt özelliklerine göre bitkisel ürün sigortası ve TARSİM'e ilişkin düşünceleri 

ile sigorta memnuniyeti puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 9'da 

görülmektedir. Dağılımın normal dağılımdan aşırı sapma göstermediği şeklinde bir 

varsayımı ileri sürmek için örneklem büyüklüğü genellikle 30 ve daha büyük olarak 

gösterilmektedir (Büyüköztürk, 2006). Bunun için yaş değişkenine göre 20 yaş altı 1 

üretici ve 21-30 yaş arası 6 üretici verileri 31-40 yaş grubu verileri ile birleştirilerek 37 

kişinin verisi 40 yaş ve altı olarak gruplandırılmıştır. Yine öğrenim durumuna göre 
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üniversite mezunu 4 üreticinin verileri lise öğrenimi grubuyla birleştirilmiş ve 31 kişinin 

verisi lise ve üstü şeklinde tanımlanmıştır. 

 
Tablo 9: Üreticilerin alt özelliklerine göre bitkisel ürün sigortası ve TARSİM'e ilişkin düşünceleri 

ile sigorta uygulamaları memnuniyeti puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları  

Değişkenler  Alt özellik Frekans(N) Ortalama(M) Std.Sapma(SD) 

 

Bitkisel ürün 

sigortasına ilişkin 

düşünceler 

40 yaş ve altı 

41-50 yaş 

51 ve üzeri 

37 

41 

39 

3,56 

3,66 

3,50 

0,79 

0,69 

0,95 

İlköğretim 

Lise ve üstü 

86 

31 

3,53 

3,71 

0,80 

0,84 

Sigorta yaptıran 

Sigorta yaptırmayan 

82 

35 

3,81 

3,03 

0,55 

1,05 

 

TARSİM'e ilişkin 

düşünceler 

40 yaş ve altı 

41-50 yaş 

51yaş ve üzeri 

37 

41 

39 

2,93 

2,97 

2,61 

0,84 

0,73 

0,95 

İlköğretim 

Lise ve üstü 

86 

31 

2,81 

2,91 

0,81 

0,98 

Sigorta yaptıran 

Sigorta yaptırmayan 

82 

35 

3,06 

2,32 

0,65 

1,03 

 

Bitkisel ürün 

sigortası 

uygulamalarından 

duyulan 

memnuniyet 

40 yaş ve altı 

41-50 yaş 

51 ve üzeri 

37 

41 

39 

2,81 

3,09 

2,74 

0,81 

0,76 

1,18 

İlköğretim 

Lise ve üstü 

86 

31 

2,87 

2,93 

0,96 

0,89 

Sigorta yaptıran 

Sigorta yaptırmayan 

82 

35 

3,17 

2,22 

0,79 

0,94 

 

Tablo 9'daki üreticilerin alt özelliklerine göre bitkisel ürün sigortası ve TARSİM'e ilişkin 

düşünceleri ile sigorta memnuniyeti düzeyleri farkının istatistiki olarak anlamlı olup 

olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (Scheffe)  ve t testi yapılmıştır.  

Üreticilerin bitkisel ürün sigortası ve TARSİM'e ilişkin düşünceleri ile sigorta 

memnuniyeti düzeyleri arasında yaşa göre anlamlı bir fark olmadığı tek yönlü varyans 

analizi (Scheffe) sonucunda tespit edilmiştir. Analiz sonuçları sırasıyla; (F=.390, p=.678, 

p>.05) ; (F=2,140, p=.122, p>.05) ; (F=1,64, p=.206, p>.05) şeklindedir. 

Tablo 9'da görüleceği üzere lise ve üzeri öğrenim düzeyine sahip üreticilerin bitkisel ürün 

sigortası ve TARSİM'e ilişkin düşünceleri ile sigorta memnuniyeti düzeyleri ortalamaları 

ilköğretim mezunu üreticilere göre yüksektir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığını belirlemek için t testi yapılmıştır. Yapılan t testi sonucuna göre üreticilerin 

bitkisel ürün sigortası ve TARSİM'e ilişkin düşünceleri ile sigorta memnuniyeti düzeyleri 

arasında öğrenim düzeyine göre anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p=.293, p>.05) 

; (p=.570, p>.05); (p=.750, p>.05). 

Bitkisel ürün sigortası yaptıran üreticilerin, bitkisel ürün sigortası ve TARSİM'e ilişkin 

düşünceleri ile sigorta memnuniyeti düzeyleri ortalamaları, sigorta yaptırmayan 

üreticilere göre yüksektir (Tablo 9). Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığını belirlemek için t testi yapılmıştır. Yapılan t testi sonucuna göre üreticilerin 

bitkisel ürün sigortası ve TARSİM'e ilişkin düşünceleri ile sigorta memnuniyeti düzeyleri 

arasında sigortalı olmaya göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p=.000, p<.05) ; 

(p=.000, p<.05); (p=.000, p<.05) (Tablo 10). Başka bir deyişle sigortalı üreticiler, 

sigortasız üreticilere göre bitkisel ürün sigortasına ve TARSİM'e yönelik istatistiki olarak 
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anlamlı düzeyde daha olumlu düşünce içindedir ve bitkisel ürün sigortası 

uygulamalarından daha fazla memnundur.   

  
 Tablo 10: Üreticilerin sigortalı olma durumuna göre bitkisel ürün sigortası ve TARSİM'e ilişkin 

düşünceleri ile sigorta uygulamaları memnuniyet düzeyi puan ortalamalarının t testi sonuçları 

Değişkenler Alt özellik Frekans(N) t Serbestlik 

derecesi (df) 

Sig. 

Bitkisel ürün sigortasına ilişkin 

düşünceler 

Sigorta yaptıran 

Sigorta yaptırmayan 

82 

35 

5,251 115 .000 

 

TARSİM'e ilişkin düşünceler 

Sigorta yaptıran 

Sigorta yaptırmayan 

82 

35 

4,681 115 .000 

Bitkisel ürün sigortası 

uygulamalarından duyulan 

memnuniyet 

Sigorta yaptıran 

Sigorta yaptırmayan 

82 

35 

5,533 115 .000 

 

Araştırmaya katılan üreticilere, 9. soru olarak "Bitkisel ürün sigortasına yönelik sorunlar 

ve çözüm önerileri nelerdir?" sorusu sorulmuştur. Verilen cevaplar, bitkisel ürün sigortası 

süreçlerine göre sınıflandırılmış ve en fazla sorunun hasar tespiti işlemleri ile eksper 

raporlarında yaşandığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, Tablo 7'de elde edilen sonuçlarla da 

uyumludur. Üreticilerin, bitkisel ürün sigortasına yönelik sorunları ve çözüm önerileri 

şunlardır: 

 "Eksperler, bitkisel ürünlerde doğal afetler sonucu oluşan zararların oranını, 

olduğundan düşük gösteriyor. Hasar tespiti objektif yapılamıyor. Çünkü eksperler 

maaşını TARSİM'den aldığı için çiftçiyi gözetmiyor. Eksperler bağımsız olmalıdır."  

 "Eksper raporlarına itiraz edildiğinde yine TARSİM eksperi geliyor. İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü gibi başka bir kurumdan gelmelidir. Ya da ilk hasar tespitini 

TARSİM eksperiyle beraber İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli 

birlikte yapmalı veya gözlemci olmalıdır. Bu uygulama üretici ile TARSİM arasında 

güven eksikliği problemini en aza indirecektir."   

 "TARSİM, doğal afet zararı olduğunda üreticiye geç ulaşıyor, işlemler yavaş işliyor, 

zamanında gelinmiyor, eksperler tespit için geç gönderiliyor. Eksper raporuna itiraz 

edildiğinde geri dönüş çok geç oluyor. İşlemler zamanında yapılmalıdır." 

 "Yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında üreticiye yeterli bilgi verilmiyor. 

Üreticilere hasar tespit çalışmaları hakkında zamanında ve yeterince bilgi 

verilmelidir." 

 "Eksperler, bitkisel ürünleri ve çeşitleri iyi tanımıyor. Özellikle bölge dışından gelen 

eksperler,  bilgilendirilmeli, gerekirse eğitimden geçirilmelidir. Eksper sayısı da az 

olduğundan artırılmalıdır." 

 "Hasar ödemelerinde kesinti çok yapılıyor, hasar tespit edilse de yeterince 

karşılanmıyor. Zarar muafiyet oranının %10'dan %1-2'ye düşürülmesi gerekir." 

 "Sigorta poliçesindeki verim miktarı ile eksperin hasar tespitindeki verim miktarı 

arasında farklılık olması, sık karşılaşılan bir sorundur. Sigortalattırılan verim 

miktarının yüksek görülüp dikkate alınmaması, üreticinin zararınadır. Yüksek verim 

üzerinden sigorta yaptırılması fazla prim ödenmesine neden oluyor. Verim tespitinde 

sigorta temsilcileri, çiftçiye yol göstermelidir."   

 "Bazı köylerin hava durumu, Manisa merkeze uymuyor. Manisa merkez meteorolojik 

verilerine göre yapılan işler yanıltıcı olabilir. Meteorolojik verilerin takibi için erken 

uyarı sistemleri yaygınlaştırılmalıdır." 
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 "Bitkisel üretim yapılan bazı arazilerde (nehir kenarları, hazine arazileri gibi) 

ürünler, sigorta kapsamına alınamıyor. Üretici tarafından bitkisel üretim yapılan 

arazilerdeki ürünler, arazinin mülkiyetine bakılmaksızın sigortalanabilmelidir."  

 "Sigorta şirketleri, bitkisel ürün sigortası uygulamalarına ilişkin yeterli bilgiye sahip 

olmadığından eğitimlerle bilgi eksikliği giderilmelidir."  

 "Bitkisel ürün sigortası uygulamalarına ilişkin çiftçilerin fikri sorulmalı, üreticilerin 

düşünceleri dikkate alınmalı ve öncelikler buna göre belirlenmelidir." 

 

Üreticilere en son soru olarak," bitkisel ürün sigortasının yaygınlaşması için önerileriniz 

nelerdir?" sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen bulgulara göre üreticilerin önerileri şunlardır: 

 

 "Verim miktarları, sigorta yapılırken TARSİM ile ortak belirlenmelidir. Verim miktarı 

belirlenirken sigorta elemanları katkı sağlamalıdır. Çünkü belirlenen verim ya yüksek 

ya da az olmaktadır."  

 "Bitkisel ürünlerde oluşan hasarları düşük gösterme kaygısı olmadan hasar tespiti 

yapılmalı, zamanında tespite gelinmeli ve TARSİM'in çıkarları ile birlikte çiftçi 

çıkarları da düşünülmelidir."  

 "Bitkisel ürün sigortasına yönelik tanıtım ve reklama ağırlık verilmelidir."  

 "Her köyde çiftçilere yönelik eğitim toplantıları yapılmalı, üreticilere bilgi 

verilmelidir."  

 "Sigorta yaptıran üreticilere tarım desteklerinde ve bazı projelerde öncelik 

verilmelidir." 

 "Bitkisel ürün sigortasına yönelik destekler artırılmalı ya da en azından devam 

etmelidir."  

 "Hasar ödemelerinde kesinti yapılmamalıdır. Oluşan zararın tamamı 

karşılanmalıdır." 

 "Ürün fiyatları, çiftçi için yeterli düzeyde olmalıdır. Çünkü mahsul para yaparsa 

sigorta yapan üretici sayısı artacaktır. Çiftçi kazansın ki sigorta yaptırabilsin." 

 "Hasar tespiti objektif yapılırsa sigorta yaptıranlar artar."  

 "Bitkisel ürün sigortasıyla ilgili yarışmalar düzenlenmeli, ödüller verilmelidir."  

 

Üreticilerin 9. ve 10. soruya verdikleri cevaplara göre belirlenen sorunlar ve çözüm 

önerilerinin bazıları, kısa dönem içerisinde çözülebilecek ve yerine getirilebilecek 

konulardır. Örneğin; üreticilere bitkisel ürün sigortası uygulamaları ve hasar tespitine 

yönelik bilgi verilmesi, eğitim toplantıları düzenlenmesi, bürokratik işlemlerin 

hızlandırılması gibi konular, kısa vadede yapılabilecek çalışmalardır. Hasar muafiyet 

oranının düşürülmesi, hasar tespitine diğer kurum temsilcilerinin katılımı, tarım sigortası 

destekleme miktarlarının artırılması, meteoroloji istasyonlarının yaygınlaştırılması gibi 

mevzuat ve teknik çalışmaları gerektirecek konuların detaylı araştırılmasında yarar 

vardır.       

 

4. SONUÇLAR   

 

Bitkisel üretim, insanların beslenmesi için gerekli olan gıdaların birincil üretim 

aşamasıdır. İstihdamdaki yüksek payı ve tarıma dayalı sanayinin hammadde kaynağı olan 

bitkisel üretim, sosyal ve ekonomik yönden ülkemizde önemli bir üretim alanıdır. Bitkisel 

ürünler üretiminde yaşanan sorunlar, gıda fiyatlarını ve sonuçta tüm ülke ekonomisini 
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olumsuz etkileyebilmektedir. Sürdürülebilir, üretici ve tüketici beklentilerini karşılayan 

bir bitkisel üretim için üreticilerin çeşitli yöntemlerle desteklenmesi zorunludur. Bu 

kapsamda ülkemizde de bitkisel ürünlerin risklere karşı sigortalanması son on yıldır 5363 

sayılı Tarım Sigortaları Kanununa göre devlet destekli yürütülmektedir. Araştırmanın 

amacı, üreticilerin bitkisel ürün sigortaları sistemine ilişkin tutumları ile sistemin 

uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaç için, 

bitkisel ürün sigortaları prim bedeli ve prim üretimi açısından Türkiye'de ilk sırada olan 

Manisa'da anket ve görüşme yöntemiyle 117 üreticinin görüşlerine başvurulmuş ve elde 

edilen bulgulara göre öneriler getirilmiştir: 

 Araştırmaya katılan üreticilerin tamamına yakını (114 kişi) erkek olup yaklaşık 

%70'i 41 yaş ve üzeri bitkisel ürün sigortası yaptıran ilköğretim mezunu bireylerdir. 

Üreticilerin en çok endişe ettiği doğal afetler öncelik sırasına göre don, dolu, aşırı yağış, 

fırtına ve kuraklıktır. Kuraklığın da sigorta kapsamına alınması halinde bitkisel ürün 

üreticilerinin endişe duyduğu tüm doğal afetler, sigorta kapsamında olacaktır.  

 Bitkisel ürün sigortası denilince üreticilerin ilk aklına gelen ifadeler; hasarların 

karşılanması, güvence/teminat/garanti ve kredi borçlarının ertelenmesidir. Üreticilerin 

bitkisel ürün sigortasına ilişkin düşünceleri 5 üzerinden 3,58 puan ortalamasıyla 

olumludur. Üreticiler, bitkisel ürün sigortasını faydalı bir uygulama ve akıllıca bir 

davranış olarak görmektedir. Üreticiler, sigortanın modern bitkisel üretimin göstergesi 

olduğunu, kaygı ve streslerini azalttığını, öncelikli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor. 

Üreticilerin sigortalı olma bilincine sahip olduğu söylenebilir. Bu sonuç, bitkisel ürün 

sigortalarının yaygınlaşması çalışmalarında yarar sağlayacaktır.  

 Üreticilerin TARSİM'e yönelik düşüncelerini içeren maddelerin puan ortalaması 

5 üzerinden 2,84'tür. Üreticilerin TARSİM'e yönelik düşünceleri kısmen olumsuz ve 

"kararsızım" düzeyindedir. TARSİM,  doğal afetle karşılaşan üreticinin çıkarlarını 

koruyup zararını karşıladığına ilişkin güven düzeyini artırmalıdır.  

 Bitkisel ürün sigortası yaptıran üreticilerin diğer sigorta türlerinde de yaklaşık 

%50 ve üzerinde sigortalı olduğu tespit edilmiştir. Üreticilerin,  sigorta türleri arasında 

sigortalılık sayısı arttıkça sigorta priminde belirli oranlarda indirim yapılması 

düşünülebilir.  

 Üreticilerin sigorta yaptırmasına engel olabilecek sebeplerin başında, sigortanın 

oluşacak ürün kayıplarını karşılamayacağı düşüncesi gelmektedir. TARSİM, daha önce 

ürün kayıpları karşılanan üreticilerden tanıtım amacıyla yararlanabilir. Özellikle 

TARSİM tarafından her yıl yapılan hasar ödeme törenlerinin yararlı olduğu, 

yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir. Sigorta yaptırmaya engel olabilecek bir 

diğer sebep, prim taksitlerini ödemekte zorlanacağı düşüncesidir. Sigorta primini 

ödemede güçlük çeken üreticilerin devletten alacağı diğer tarımsal üretim destekleri, 

beyanları alınarak prim ödemesinde kullanılabilmelidir. Bitkisel ürün sigortasına ilişkin 

bilgilendirmeler de üreticilere sürekli yapılmalıdır. 

 Üreticilerin bitkisel ürün sigortası uygulamaları memnuniyet düzeyi genel olarak 

5 üzerinden 2,88 ortalama puanla "kararsızım" düzeyinde belirlenmiştir. Memnuniyet 

düzeyi en fazla olanlar, 41-50 yaş arası, lise ve üstü öğrenimli, bitkisel ürün sigortası 

yaptıran üreticilerdir. Bitkisel ürün sigortası uygulamaları memnuniyet düzeyini artırmak 

için sorun yaşandığı belirlenen süreçlere odaklanmakta yarar vardır. 

 Üreticilerin bitkisel ürün sigortasında sorun yaşadığı en önemli süreçler sırasıyla, 

hasar tespit işlemleri, eksper raporları ve hasar ihbarı işlemleridir. Şirket/acente 

görevlileri ve eksperlerle iletişimde de sorun yaşandığı dile getirilmiştir.  
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 Üreticilerin bitkisel ürün sigortası ve TARSİM'e ilişkin düşünceleri ile sigorta 

memnuniyet düzeyleri ortalamaları arasında; yaş ve öğrenim düzeyine göre istatistikî 

olarak anlamlı bir ilişki olmazken sigortalı olmaya göre anlamlı bir fark tespit edilmiştir. 

Sigorta yaptıran üreticiler, sigorta yaptırmayan üreticilere göre bitkisel ürün sigortasına 

ve TARSİM'e yönelik istatistikî olarak anlamlı düzeyde daha olumlu düşünce içindedir, 

bitkisel ürün sigortasından daha fazla memnundur. Dolayısıyla sigortalı üreticilerle olan 

ilişki ve iletişim, ihmal edilmeden sürdürülmelidir. Memnuniyet düzeyi sigortasız 

üreticilere göre daha yüksek olan sigortalı üreticilerden sigorta sisteminin tanıtımı ve 

yaygınlaştırılması amaçlı yararlanılmalıdır. 

 Hasar tespit işlemlerinde, hasar ihbarından başlayarak eksper raporlarının 

hazırlanmasına kadar tüm aşamalarda üretici yeterince bilgilendirilmelidir. Hasar tespit 

işlemlerinin, zamanında ve objektif bir şekilde yürütüldüğüne ilişkin üreticilerin güveni 

kazanılmalıdır. Eksperlerin teknik konularda eğitimi düzenli yapılmalı özellikle bölge 

dışından hasar tespitine gelen eksperlere bölge bitkisel ürünleri hakkında verilen eğitimler 

artırılmalıdır. Üreticilerin eksper sayısı yetersizliği görüşü incelenmeli, eksperlerin sayısı 

ve iş yükü göz önünde tutularak görevlendirmeler yapılmalıdır. 

 Düzenlenen hasar tespit raporlarına itirazlar var ise itirazlar, hizmet standartları 

kapsamında üreticiye bildirilen sürede sonuçlandırılmalıdır. Yeniden hasar tespitleri ve 

itirazların değerlendirilmesine TARSİM eksperiyle beraber uygun görülecek diğer kurum 

(İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası 

Başkanlıkları gibi) uzmanlarının katılım olanakları araştırılmalıdır. Bu uygulama, 

eksperlere duyulan güveni artıracaktır. 

 Zarar muafiyet oranının (%10) daha aşağıya (%1-2 gibi) çekilmesi, sigorta 

poliçesi verim miktarı tespitinde teknik destek, köylerde erken uyarı sistemlerinin 

yaygınlaştırılması, bitkisel üretim yapılan ancak mülkiyet problemi yaşanan alanların 

sigortalanması üreticilerin önemli istekleridir. Bu konuların araştırılması ve yürütülen 

çalışmaların üreticiye aktarılmasında yarar vardır. Çiftçiler, fikirlerinin sorulmasını ve 

düşüncelerinin dikkate alınmasını istemektedir. 

 Bitkisel ürün sigortasının yaygınlaşması için, öncelikle üreticilerin en fazla sorun 

yaşadığını düşündüğü hasar tespit işlemleri ve eksper raporları düzenlenmesi süreçleri ele 

alınmalıdır. Bu süreçlerde daha iyi hizmet anlayışıyla yapılması gerekenler ayrıntılı 

belirlenmelidir. 

 Bitkisel ürün sigortasına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam 

edilmelidir. Hasar ödemlerinde varsa yapılan kesintiler, üreticiye gerekçeleriyle birlikte 

anlatılmalıdır.  

 Bitkisel ürün sigortasına yönelik desteklemeler devam etmelidir. Üreticilerin 

sigortalı olması cazip hale getirilmeli (uygulanacak projelerde öncelik sağlanması vb. 

yöntemlerle), sigortalı olma bilinci yaygınlaştırılmalıdır. 

 Araştırma sonuçları 12 yerleşim yerinde117 üreticinin düşüncelerini yansıtmakta 

olup, Manisa veya bölge üreticilerinin daha geniş örneklem büyüklüğünde görüşlerinin 

alınmasıyla yapılacak araştırmalar daha detaylı bilgiler verebilecektir. 

Sonuç olarak üreticilerin bitkisel ürün sigortasına bakışı olumlu, sigorta 

uygulamalarından duyduğu memnuniyet düzeyi kararsızdır. Uygulamada karşılaşılan 

sorunlar olsa da TARSİM ve şirket/acentelerin deneyimleri sorunların çözümünde 

avantajdır. Ancak bitkisel ürün sigortası uygulamaları, kamu bürokrasisi işleyişi şeklinde 

değil, hizmet alan üreticiyle her zaman iletişimde olmayı gerektirmektedir. Tarım 

sigortalarının başarısının devamı, üreticilerin sigorta uygulamasına ilişkin düşüncelerinin 

alınması ve onlara zamanında bilgi verilmesine bağlıdır. 
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Teşekkür: Üreticilerle görüşme ve anket formlarının doldurulmasında gösterdikleri 

yardımlar için Manisa Şehzadeler İlçe Tarım Müdürlüğü yönetici ve teknik personeline 

teşekkür borçluyum. 
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ÖZET 

 

İş yaşamında bireyin performansının değerlendirilmesi diğer bir deyişle fiziksel ve düşünsel 

emeğinin ölçümü, her zaman öncelikli konu olmuştur. İşletmelere rekabet avantajı sağlayan 

unsurların başında çalışanları gelmektedir. Dolayısıyla çalışanlar ve işletmeye ilişkin 

kararların doğru ve zamanında verilebilmesi için, iyi bir performans yönetimi sistemine 

ihtiyaç vardır. Örneğin, Türkiye'de kamu kurumlarında performans yönetimi sisteminin 

niteliğinin yükseltilmesi gerektiği, 10. Kalkınma Planında (2014-2018) belirtilmiş, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa bağlı olarak 2007 yılında yürürlüğe 

giren Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile çalışanların yeterliliği ve performansının 

değerlendirilmesine yönelik önlemlerin alınması için kamu idareleri görevlendirilmiştir. Bu 

makalede, öncelikle performans yönetimi sistemi kavramı ele alınmış, ardından tarihsel süreç, 

amaç ve temel unsurları incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Performans, Performans Yönetimi Sistemi, Bireysel Performansın 

Değerlendirilmesi 

 

DESCRIPTION OF PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM, HISTORY, AN 

OVERVIEW ON PURPOSE AND BASIC ELEMENTS 

 

ABSTRACT 

 

In professional life, performance evaluation of an individual, in other words measurement of 

his/her physical and intellectual labor, has always been a subject with priority. Employees are 

most important elements of companies that provide competition advantage. Therefore in 

order to  take accurate and timely decisions related with employees and the company, a 

good performance management system is necessary. For example the necessity of increase in 

performance management system in public institutions of Turkey was mentioned in 10. 

development plan (2014-2018) and public administrations were instructed, for the precautions 

to be taken related with evaluation of employee sufficiency and performances, by the Public 

Internal Control Standards Declaration which came into effect in 2007 based on Public 

Financial Management and Control Law no 5018. Primarily the concept of performance 

management system is discussed in this article, then the historical process, the purpose and 

key elements are examined. 

 

Keywords: Performance, the Performance Management System, Evaluation of Individual 

Performance 
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Giriş 
 

Günümüzde örgütler, yoğun rekabet ortamı içindedir. Örgütlerin rekabet üstünlüğü 

sağlaması insan kaynaklarının gelişimine bağlıdır ve yöneticilerle birlikte tüm çalışanların 

belirli bir standardın üzerinde başarı göstermesi gerekmektedir. Çalışanların gelişimi ve üstün 

performansı için iyi bir performans yönetimi sistemine ihtiyaç vardır. Örgütler için yaşamsal 

bir öneme sahip performans yönetimi uygulamaları sayesinde çalışanların yeteneklerinin 

tanınması,  eğitim  ihtiyacının belirlenmesi,  çalışmaların yeterince değerlendirilmesi 

mümkün olacak ve çalışan performansı bundan olumlu etkilenecektir. 

 

İşletmeler, örgütsel hedeflere ulaşmak ve rekabet avantajı elde etmek için insan kaynağının 

performansını belirlemeli ve geliştirmelidir. Yöneticilerin çalışanlarını gözlemleyip, onlar 

hakkında fikir sahibi olması, çalışanlara ilişkin örgütsel kararların adil biçimde verilebilmesi 

için yeterli değildir. Çünkü işletmelerde biçimsel ve  sistematik performans değerlendirme 

sistemlerine her  zaman ihtiyaç vardır. Etkili performans değerlendirme sistemlerinin 

kurulması ve yürütülmesi başta yöneticiler olmak üzere insan kaynakları departmanları ve 

değerlendirilenlerin sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır (Uyar gil, 2013). 

Dolayısıyla insan kaynakları yönetiminde önemli bir yeri olan performans yönetimi sistemi 

kavramı tarihsel süreç, amaç ve temel unsurları bakımından incelenmiştir. 

 

1. Performans, Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi Sistemi 

Performans, batı kökenli kelimeler grubunda yer alır ve Fransızca kökenli bir kelimedir. 

Performans kelimesinin sözlük anlamı, “1.Yapılan iş, uygulama, icraat; 2.Herhangi bir olayı 

veya durumu başarma isteği ve gücü;   3. Kişinin yapabileceği en iyi derece; 4. Herhangi bir 

eseri, oyunu, işi vb. ortaya koyarken gösterilen başarı” olarak ifade edilmektedir (TDK). 

Basit bir tanımla performans, çalışanın işinde ne kadar iyi çaba gösterdiğini tanımlar 

(Schuler, 1995). Performans, planlanan bir işin yerine getirilme düzeyi, çalışanın davranış 

biçimidir. Aynı okuldan mezun, aynı eğitimi almış kişilerin çalışma yaşamındaki 

başarılarının farklı olması, birisi üst kademelere doğru çıkarken diğerinin aynı statüde 

kalması büyük ölçüde performansa bağlıdır (Bingöl, 2006). Ancak performans sadece bireyin 

değil, aynı zamanda bir grubun ya da örgütün belirlenen zaman diliminde iş ile ilgili 

hedeflenen ve planlanan noktaya ne  kadar  varabildiğinin nicel  ve  nitel  anlatımıdır. İşi  

oluşturan görevlerin ne  derecede başarıyla yerine getirildiği belirlenmektedir (Mayatürk 

Akyol, 2011). Performans, belirli bir süre içinde birey veya grubun bir işi yaparken 

gösterdiği eylem ve çabanın nicel veya nitel sonuçlarıdır. Tanımlara baktığımızda performans 

kavramı içerisinde, birey veya grubun olduğunu belirli bir zaman dilimi içerisinde 

kendilerinden belirli oranda iş beklendiğini ve elde edilen sonuçla beklentinin kıyaslandığını 

görürüz. Bu kıyaslama sonucunda da birey veya grubun performansı elde edilmektedir. 

 

Elde  edilen  sonuçlar,  olumlu  ise-verilen  görevlerin  yerine  getirilmesi  halinde-yüksek 

performansa ulaşılmıştır. Aksi halde performansın düşük olduğu kabul edilir. Üstün 

performans, başarı ile eş anlamlı olarak ifade edilir. Ancak üstün performans veya başarı; 

kişisel, örgütsel ve çevresel birçok faktöre bağlıdır.  Örneğin; konuşma, anlama, yazma  vd.  

bireysel yetenekler ile  bu  yetenekleri bireyin  gösterme isteği  ve  işletme içi çevresel 
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koşullar, politikalar ve örgütsel koşullar performans üzerinde önemli etkiye sahiptir (Bingöl, 

2006). 

 

Bireysel performans, beklenen amaçlara ulaşmak için  çalışanın yetenek ve  

motivasyonuyla ortaya koyduğu davranış ve sonuçları ifade eder. Örgütsel performans ise 

kar, gelirler gibi finansal sonuçları, satışlar, pazar payı, tüketici memnuniyeti gibi pazar 

sonuçlarını, verimlilik, kalite ve etkinlik gibi yönetim sonuçlarını kapsar. Sikyr (2013), 2009-

2010 yıllarında Çek Cumhuriyeti merkezli 30 büyük işletmede yaptığı araştırmada; örgütsel 

performans ve rekabetin çalışan performansı tarafından belirlendiğini ortaya koymuştur. 

Çalışanların sergilediği performansın belirlenmesi ve performansları hakkında bilgi 

edinebilmek için performans değerlendirmesinin yapılması gerekir. 

 

Performans değerlendirme, bir çalışanın işini ne kadar iyi yaptığına ilişkin örgütsel bilgi 

toplama sürecidir (Waxin  ve  Bateman,  2009).  Çalışanların  görev  başındaki  

performanslarına  değer  biçip  desteklemek  için kullanılan bir süreçtir. Performans 

değerlendirme, çalışanlarla birlikte belirlenen hedeflere dayanan performans yönetimi 

sisteminin bir  parçasıdır. Çalışanların hedeflerine oranla  ne  kadar  iyi  performans 

sergilediklerini görmek ve erken müdahaleler için fırsat sağlamaya yönelik yapılan periyodik 

denetimlere performans değerlendirme denir (Jordan, 2009). 

Benzer bir  tanıma  göre  performans değerlendirme; çalışanın verimliliğini ölçmek  için  

işletmelerin kullandığı bir süreçtir. Çalışanın işini ne düzeyde yaptığının ölçümüdür ve 

gerekiyorsa gelişim ve düzeltme bilgilerini içerir. Performans değerlendirme, belirlenen 

faaliyetlere ve sonuçlara odaklanmalıdır (Fry, Stoner ve Hattwick, 2004).  

Performans değerlendirmesi, çalışan kabiliyetlerinin işin nitelik ve gereklerini ne ölçüde 

karşıladığını araştıran  veya  kişinin  işteki  verimliliğini  belirlemeye  yönelik  nesnel  

analizler  olarak  da  tanımlanabilir. Performans değerlendirmesi dengeli bir ücret sisteminin 

uygulanmasında, çalışanların terfi, rotasyon ve eğitim ihtiyacının belirlenmesinde, çalışan 

seçim ve atanmasında başvurulan önemli bir işlemdir (Sabuncuoğlu ve Tokol, 2013). 

Daha kısa  bir  deyişle performans değerlendirme, çalışanın işindeki başarı  ve  gelişme 

kabiliyetinin sistemli değerlemesidir. İşin değil, işi yapan işgörenin, başarı veya 

başarısızlığının değerlendirilmesidir. Performans değerlendirmesi; yetkinliğin ölçümü, 

çalışmanın ve başarı değerlendirilmesi, verimliliğin değerlendirilmesi ya da kamu 

kurumlarında olduğu gibi tezkiye, sicil olarak da isimlendirilmiştir. Genel bir ifadeyle 

performans değerlendirme, çalışanın işindeki başarısı, tutum ve davranışları, ahlak durumu ve 

özelliklerini  detaylandıran,  örgütün  başarısına  katkılarını  kıymetlendiren  planlı  bir  

işlemdir.  Ancak  insan karmaşık bir psikolojik yapı ve sonsuz yaratıcı güce sahip 

olduğundan değerlendirilmesi son derece güçtür ve daha da öteye bir sanattır (Sabuncuoğlu, 

2013). Özellikle üst yönetim kadrosunda çalışanların değerlendirilmesi astlara göre daha da 

zordur. Yöneticilerde aranan  kriz  yönetimi, yargılama, algılama, inisiyatif kullanma, 

ileriyi  görme gibi  yeteneklerin değerlendirilmesi gerçekten zordur. Buna karşın işletmede 

her kademede çalışanın performans değerlendirmesinin yapılması da zorunluluktur 

(Sabuncuoğlu, 2013). 

Ancak performans değerlendirme, insan ilişkileri sisteminin olumlu ya da yıkıcı bir parçası 

olabilir. Farkı yaratan; amacı ve yürütülmesidir. Eğer değerlendirmenin amacı çalışanları 
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Performans Değerlendirme Performans Yönetimi 
Yukarıdan aşağıya değerlendirme Karşılıklı görüşmelerle değerlendirme 
Değerlendirme görüşmesi yılda bir kez 
yapılır 

Bir ya da daha çok resmi değerlendirme 
görüşmesinin yanında devamlı görüşme 

Değerlendirme notu kullanma Değerlendirme notu daha az yaygın 
Tek parça sistem Esnek süreç 
Sayısal hedeflere odaklanma Hedeflere olduğu kadar değerlere ve 

davranışlara 
odaklanma Genellikle ücretlendirme ile bağlantılı Genellikle ücretlendirme ile direkt ilişkisi 
olmaması 

Bürokratik ve karmaşık dokümantasyon En az dokümantasyon içerir 
İnsan kaynakları (İK) departmanının 
sorumluluğundadır. 

Yöneticilerin sorumluluğu daha belirgindir 

 

daha yüksek performansa yöneltmek ise, o zaman yararlarından söz etmek mümkündür. 

Yalnızca ücret ve ilerlemede kullanmak için iş gücünün değerlendirilmesi, zararlı olabilir. 

Olumlu performans değerlendirme sistemi oluşturmanın en öne mli unsuru, değerlendirmeyi 

yapacak yöneticilerin koçluk hakkında eğitimli ve yetenekli olmalarıdır.  Ayrıca açık 

iletişimin olduğu bir sistemde önemli değerlendirme girdileri, astlardan ve aynı konumda 

çalışanlardan gelmektedir. Bu girdiler, yöneticilikte geliştirilecek davranışlar için önemlidir 

(Çetin, 2013). Bu arada çalışanlara da performanslarının değerlendirilmesiyle ilgili eğitim ve 

bilgilendirilmeler yapılmalıdır. 

 

Uyargil (2013), performans değerlendirmenin durağan anlamda bir değerlendirme faaliyeti 

olarak ele alınmaması gerektiğini belirtir. Aktif bir süreç olarak performansın planlanması, 

değerlendirme ve geliştirilmesi amaçlanmalı, konuya  kapsamlı bir  şekilde yaklaşılmalıdır. 

Tüm  bu  aşamaları içeren  süreci  ise  performans yönetim sistemi olarak tanımlamak 

mümkündür. Basit performans ölçümünden aktif yönetime geçiş yapmak için performans 

yönetimi bilgisi, bir örgütün strateji ve yöntemleri için girdi olmalıdır. Eğer performans 

ölçümü veri toplama ve raporlama faaliyeti gibi basit bir şekilde görülürse, o amacına çok az 

hizmet edecektir (Waxin ve Bateman, 2009). Performans  yönetimi,  çalışanların  ve  

grupların  performanslarının  geliştirilmesiyle  örgütsel performansın geliştirilmesi için 

yürütülen sistematik bir süreçtir (Armstrong, 2006). 

 

Tablo 1: Performans Yönetimi ile Performans Değerlendirmenin Karşılaştırması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Armstrong, 2006) 

 

Performans değerlendirme ile performans yönetiminin karşılaştırması incelendiğinde (Tablo 

1): Performans yönetiminde yöneticilere yüklenen sorumluluklar daha fazladır ve performans 

yönetimi uygulamalarının örgütün temel amaç ve hedeflerine ulaşmasına daha çok katkı 

sağladığı görülür. 
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Diğer bir deyişle performans yönetimi sistemi, pek çok yöntemi kapsayan geniş işlevi ifade 

etmektedir ve genellikle aynı  anlamda  kullanıldığı  performans  değerlendirme  

çalışmalarını  da  içermektedir. Etkin  bir performans yönetimi, yalnızca mevcut olanla 

yetinmemekte, sistemli bir gelişimi de hedeflemektedir (Mayatürk Akyol,  2011).  Performans 

değerlendirme ile performans yönetimi uygulandığını düşünmek  hata  olacaktır. Performans 

değerlendirme, performans yönetiminin sadece bir bölümüdür. Performans yönetimi sistemi 

içerisinde yalnızca performansı değerlendirerek diğer aşamaları göz ardı etmek başarısızlığa 

sebep olur. Performans yönetimi,  çalışanla yöneticisinin iki  taraflı  ve  sürekli  iletişimine 

dayanır.  Beklentilerin karşılıklı belirlendiği ve görüş birliğine varmak amacı güden bir 

ortaklıktır (Dedehayır, 2002). Dolayısıyla çalışanların sadece performansının 

değerlendirilmesi yerine, çalışanlarla beraber hedeflerin belirlenmesi,  belirlenen  hedeflerin  

gerçekleşmesine yönelik  uygun  örgüt  ortamı  hazırlanması,  performans ölçümlerinin ne 

şekilde yapılacağının ve sonuçlarının nerelerde ve nasıl kullanılacağının açıklanması, gerekli 

eğitimlerin çalışanlara ve yöneticilere verilmesi faaliyetleri performans yönetimi sistemi 

içerisinde yer almaktadır. 

 

Performans yönetimine ilişkin  diğer kavramları kısaca  şöyle tanımlayabiliriz: 

Performansın mevcut durumdan daha  iyi  hale  getirilmesine  performans artırılması denir.  

Bireysel performans yönetimi, bireyi merkeze alıp öne çıkaran bireyin performansını 

geliştirmeyi amaç edinen yönetim tarzıdır. Bireysel etkililiği ve verimliliği artırma amacını 

güden yönetime bireysel performans yönetimi denir. Bireysel performans yönetiminde   

amaç,   çalışanın   başarısını   sadece   düzenli   “notlamak”   olmamalı   bundan   öte,   

çalışanın performansını geliştirmeyi dolayısıyla örgütsel gelişimi sağlamak olmalıdır. Ekip 

performans yönetimi ise ekibi oluşturan bireylerin performansından ayrı olarak ekibin 

performansının bir bütün olarak yönetilmesidir. Bir amacı gerçekleştirmek ve bir projeyi 

yerine getirmek için kurulan ekibin performans yönetimi, amaç ve proje hedeflerinin süresi 

içinde ve  belirtilen bütçe ile  gerçekleşmesi faaliyetlerini gösteren unsurlardır.  Örgütsel 

(birim)  performans yönetimi,  örgütü  öne  çıkaran, örgütsel  etkililiği  ve  verimliliği  

arttırma  amacını  güden yönetime denir. Birimin stratejik planlarını yaparak önceliklerini 

belirlemesi, bunu en üst seviyeden en alt seviyeye tüm birime yayması ve belirlenen 

hedeflere ulaşması sürecinin yönetimidir. Birim performans yönetiminde kalite, maliyet, 

zaman, işgücü, güvenlik gibi ölçütlere bakılırken performansın gerçekleşmesinde verimlilik, 

etkililik, ekonomiklik, hukukilik, saydamlık ve hesap verebilirlik gereklerinin yerine 

getirilmesi gerekir (Çevik vd., 2008). Örgütsel performansı etkileyen unsurlar arasında örgüt 

kültürü, insan kaynakları politikaları, dış çevre koşulları, politikalar, teknoloji ve diğer iş 

uygulamaları yer alır. Bireysel performans ise bunlara ek olarak kişisel özellikler, görev 

süresi, daha önceki iş deneyimi, yaş, çalışma ilişkileri ve bireysel ilişkiler vd. tarafından 

etkilenir (Hutchinson, 2013). 

Çalışanların performansları, örgüt performansından ayrı tutulamaz. Bu nedenle çalışan 

performansı ve örgüt performansı beraber ölçülmelidir. Yalnızca çalışanların bireysel 

performanslarını ölçmekle örgütün performansına ulaşmak  mümkün  değildir.  Performans 

yönetimi sistemi  uygulanmayan birimlerde örgütsel performans yönetimini  oluşturmadan  

bireysel  performans yönetimi  sistemi  kurmak  başarıyı  engelleyebilir (Çevik, 2000; Çevik 

vd., 2008). Kamu sektörü hizmetleri sunumunda başarıyı yakalamak için günümüzde yeni 
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kamu yönetimi yaklaşımları, sistemli tekniklerin kullanılması gerektiğine vurgu yapar. Bu 

eğilimi gerektiren en yaygın insan kaynakları yönetimi (İKY) unsuru, performans yönetim 

sistemi uygulamalarının yaygınlaşmasıdır. Kamu kurumlarında yeni yönetim reformları 

ortaya çıktığı gibi performans yönetimi uygulamalarında da yeni eğilimler söz konusudur ve 

yeni eğilimler çoğu ülkede benimsenmiştir (Waxin ve Bateman, 2009). 

 

2. Performans Yönetimi Sisteminin Tarihçesi 

Son  otuz  yılda  performans  değerlendirmenin  kullanımına  olan  ilgi  artmış  olsa  da 

çalışanların değerlendirilmeleri yüzyıllardır devam etmektedir. M.S.   3.yüzyıl başlarında Wei 

Hanedanlığı'nda görevli bir değerlendirici, Çinli bir filozof tarafından, çalışanları 

yeteneklerine göre değil kendi beğenisine göre taraflı değerlendirdiği düşüncesiyle 

eleştirilmiştir (Murphy ve Cleveland, 1995). Asırlar sonra İspanyol rahip Ignatius Loyaola 

(1491-1556) Cizvit tarikatı üyelerinin sorumluluklarını değerlendirmek amacıyla bir 

performans sistemi kurmuştur (Öztürk, 2010). 

 

Aynı yıllarda Osmanlı İmparatorluğunda devlet işlerinde doğrudan bir performans yönetimi 

sistemi uygulanmasa da benzer uygulamalar söz konusudur. Padişah emirleri niteliğinde olan 

“i’lam" ve işler hakkında bir özetleme raporu olan ve padişah onayına sunulan“telhis” önemli 

yönetim belgeleridir. Örneğin; Koca Sinan, 

1580-1596 yılları arasında yaklaşık 9 yıl sadrazamlık yapmış olup telhislerinde; kadıların 

yolsuzluklarını, padişah emri olmaksızın toplanan vergileri miktarıyla belirtir ve kadıların 

görevlerinin aksine hareket etmesi ve isyanı engellenir (İnalcık, 2014b). Bu dönem içerisinde 

devlet işleyişinin mevzuatlar kapsamında denetlenip değerlendirildiği, devlet görevlilerinin bir 

anlamda performansının ölçüldüğü söylenebilir. 

Osmanlı’da bütün terfi ve ödüller, liyakat başarı ve hizmette kıdeme göre ayarlanmıştır. 

Örneğin; normal tayin ve terfiler kıdeme göre olur ve buna “ocak” yoluyla terfi denilirdi. 

Özel bir kabiliyet isteyen hizmetler (imamlık, yazıcılık, mehterbaşılık) için ocak yoluna 

bakılmaksızın tayin yapılırdı (İnalcık, 2013). 

 

Osmanlı  klasik  devlet  yapısının  bozuluşu  ile  birlikte  1595  yılında  III.  Mehmed  

döneminde ilk  kez imparatorluk içinde devlet yönetimindeki yolsuzluk ve kargaşayı anlatan 

ve aykırı hareket eden görevlileri şiddetli cezalarla tehdit eden “adaletname” yayınlanmıştır 

(İnalcık, 2014a). Bu dönemde devlet yönetimindeki olumsuzluklar artmıştır.   Özellikle 

devlet yönetiminde terfi için belirli hizmetlerden geçme mecburiyeti kaldırılmış, yetkili 

görülenlerin kısa yoldan “Has Oda’ya” geçebilme usulü kabul edilmiştir. Devlete yönelen 

tehlikelerin farkında olan sultan ve bürokrasisi, uzun bir geçmişi olan geleneksel çizgiden 

ayrılan bir fikir olarak gördükleri reformu, ancak gerileme ve çöküş döneminde 

benimsemiştir. Diğer ülkelerde örneğin Japonya’da reform fikri, tam manasıyla 

sembolleşmiştir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu’nda asıl idareci sınıfları muhafazakâr bir tavır 

takınırken, Japon reform hareketi, en azından toplumdaki bazı önde gelen sınıflar arasında 

milli bir destek  bulmuştur.  Reform,  Osmanlı  İmparatorluğunda yalnızca  sultanın  ve  

yakınındakilerin ilgisi  ile  sınırlı kalmıştır. Feodal toprak aristokrasisi, kendilerinin 

yerleşmiş çıkarlarını zedeleyecek her  türlü  yeniliğe karşı çıkmıştır (İnalcık, 2013). 
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Osmanlı’da bu gelişmeler yaşanırken 1648 yılında İrlanda’da kişisel özellikleri içeren bir 

değerlendirme sisteminin kullanıldığı bilinmektedir. 1800’lerin başında Robert Owen, 

İskoçya’da pamuk işleme fabrikasında endüstriyel düzeyde performans değerlendirmesini ilk 

kez uygulamıştır (Murphy ve Cleveland, 1995). 

 

Aynı dönemde Batı’da sanayi devrimiyle birlikte çalışma yaşamında performansın 

planlanması sayılabilecek yeni bir kavram ortaya konmuştur. 1776 yılında Adam Smith; 

işbölümü ile, aynı sayıda çalışanın, iş miktarında sağlayabildiği büyük artışı üç nedene bağlar. 

Birincisi, el yatkınlığının gelişmesi, işçinin başarabileceği iş miktarını şüphesiz artırır. 

İşbölümü, her çalışanın görevini çok basit tek işleme indirir. Örneğin, yalnızca işi çivi 

yapmak olan birisi, sıkı çalıştığı takdirde bir günde 2.300’den fazla çivi çıkarabiliyordu. İş 

bölümünün ikinci yararı bir işten diğerine geçerken yitirilen zamanın tasarruf 

edilmesindendir. İşbölümünün üçüncü yarar sağlayan sonucu; işi kısaltıp kolaylaştıran çoğu 

makinenin icadı, iş bölümünden ileri gelir. İş bölümünden dolayı çalışanın dikkati doğal 

olarak bir tek basit amaca çevrilir ve çalışan daha kolay ve çabuk yöntemlerle işini başarmaya 

yönelir. Sanayide kullanılan makinelerin çoğu, aslında sıra işçilerinin türetmesidir (Smith, 

2013). 

 

Adam Smith'in üzerinde durduğu iş bölümü, Amerikalı mühendis Frederick W. Taylor 

(1856-1915) tarafından  üretkenlikte en  üst  düzeye  çıkarılacak biçimde  ele  alınmış  ve  ilk  

kez  yapılan  iş  ayrıntılı  analiz edilmiştir. Taylor'un yöntemleri ile işveren ve çalışanlar için 

büyük önemi olan verimlilik artışları sağlanmıştır. Böylece Taylor, yüzyılın etkili 

isimlerinden biri olmuştur  (Taylor, 2013). Taylor sistemi, genel verimlilik artışı ve üretim 

maliyetlerinin azaltılmasına yönelik unsurlar üzerinde durur (Aitken, 1960). 

Performans değerlendirmenin sistematik ve biçimsel açıdan ilk uygulamalarını 1900'lü 

yılların başında ABD kamu kurumlarında görmek mümkündür. Taylor’un iş ölçümü 

uygulamaları aracılığıyla çalışan verimliliğinin ölçülmesi, performans değerlendirme 

kavramının bilimsel olarak kullanılmaya başlandığına işaret eder (Uyargil, 

2013). Taylor’a göre: "Her işçi tarafından yapılan işin miktarı ve işçinin verimliliği kesin 

kayıtlarla tutulduğunda ve kişi geliştikçe ücret düzeyi de artırılıp, bu standartlara 

ulaşamayanların görevine son verildiğinde ve onların yerine yeni ve dikkatli seçilmiş işgücü 

alındığında hem doğal tembellik hem de sistematik tembelliğin önemli ölçüde önüne 

geçilecektir". Ortalama bir işçi, kendine belirli bir zamanda, normal olarak yapılabilecek 

belirli bir görev verildiğinde hem kendisi hem de patronu en fazla tatminle çalışacaktır. Bu 

durum, işçiye kendini tatmine ulaştıran başarı ve performansını ölçebilecek açık bir standart 

sağlayacaktır (Taylor,2013). Performans planlaması ve değerlendirmesi Taylor’un bilimsel 

yönetim ilkeleri kapsamında ele alınmıştır. 

 

Birinci Dünya Savaşından sonraki yıllarda kişilik özelliklerine dayalı değişik performans 

değerlendirme teknikleri belirlenmiş, 1950’li yıllardan sonra ise kişinin ürettiği iş ya da 

sonuçlara yönelik kriterleri esas alan teknikler ABD örgütlerinde fazlaca kullanılmaya 

başlanmıştır. Beyaz yakalı çalışanların performansının ölçümü, mavi yakalılara göre öncelikli 

hale gelmiştir. Özetle ilk yapısal performans değerlendirme sistemi, Taylor ve yardımcıları 

tarafından 1.Dünya Savaşından önce kuruldu. 1920 yılında ABD ordusu büro çalışanları 
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değerlendirilmesinde ilk uygulama yapıldı, izleyen yıllarda İngiltere’de bazı fabrikalarda 

uygulandı. 1950-1960 yıllarında basit yapıda performans değerlendirme, önce ABD sonra 

İngiltere’de uygulandı. 1960 -1970 yıllarında hedeflere göre yönetim ve eş zamanlı olarak 

kritik olay tekniği ve davranış değerlendirme ölçümlerine başlandı. 1970’li  yıllarda  sonuç  

odaklı  performans değerleme sistemi  ortaya  çıkmış  olup  bu  sistem  günümüzde de 

uygulanmaktadır. Performans yönetimi kavramı ise ilk kez 1970 yılında kullanıldı ve 1980 

yılından itibaren de bu sistem uygulanmaktadır (Uyargil, 2013; Öztürk, 2010). 1980’ li yıllara 

kadar performans değerlendirmenin psikometrik tarafına yönelik inceleme ve uygulamalar 

çoğunluktadır. Bununla birlikte ölçme  ve  değerlendirme hatalarına dair  önemli  çalışmalar 

da yapılmıştır. Fakat 1980’ li yıllardan itibaren performans değerlendirme sürecinde bireysel 

özellikler ve bilgiye yönelme söz konusudur. Son dönemdeki çalışmalar ise performansın 

kavramsal ve işlevsel tanımı, boyutları, değerlendirme kaynağı ve değerlendiricileri üzerinedir 

(Altan, 2005). 1988 yılında stratejik ölçüm analizi ve raporlama tekniği (SMART) modeli 

Cross ve Lynch tarafından geliştirildi. Ekonomik birim, çevreyle bütünleşik bir sistem olarak 

görüldü ve iç ve dış performans ölçümüne odaklanıldı. 1980-1990 arasında farklı sistemler 

geliştirildi. Keegan vd. tarafından 1989 yılında performans ölçüm  matriksi,  Lynch  ve  

Cross  tarafından  1991yılında performans piramidi  ve  1992’de  daha  çok  özelliği 

kapsayan, finansal ve finansal olmayan performans ölçümlerini karma bir şekilde bir araya 

getiren Balanced Scorecard, Kaplan ve Norton tarafından geliştirildi. Tüm bu çalışmaların 

temel amacı performans ölçüm sistemlerinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin cevap aramaktır. 

Performans ölçümleriyle ilgili devam eden endişe, tüm alanlarda faaliyetleri ölçen, 

anlaşılabilir bir formla performansı belirleme ihtiyacıdır. Performans göstergeleri işletmelerin 

yapısını, beklentilerini, amaçlarını ve stratejilerini, verimlilik ve varlıklarının etkinliğini, 

pazar uyumunu vd. yansıtmalıdır (Oana, 2012). 

 

Türkiye’deki uygulamalar ilk kez kamu kesiminde başlamıştır. Konuya özel sektörün 

ilgisinin artması, işletme biliminin ve modern yönetim tekniklerinin yaygınlaşmasıyla olmuş 

ve özellikle son 20 yılda gelişmiştir (Uyargil, 2013). 1948 yılında, performans 

değerlendirmesi kamu alanında ilk defa, Karabük Demir Çelik Fabrikalarında ve daha sonra 

Sümerbank, Makine ve Kimya Endüstrisi ile Devlet Demir Yolları vb. bazı kamu 

kurumlarında uygulama alanı bulmuştur. 1960’lı yıllarda özel sektörde yer alan bazı örgütler 

de performans değerlendirmeye ilgi duymuş ve uygulamaya başlamıştır (Göksel, 2013). Bu 

ilgi özellikle 4857 sayılı İş Yasasının 2003 yılında yürürlüğe girmesiyle daha da artmıştır. 

4857 sayılı Yasa gereğince çalışanların iş akitlerinin sonlandırılmasında performans 

değerlendirme sonuçları, hukukî bir belge vasfı kazanmış ve işverenlerin değerlendirme 

sonuçlarına eğilimi artmıştır (Uyargil, 2013). 

 

Araştırmalar, performans yönetimi sisteminin Türkiye’de tahmin edilenden fazla 

kullanıldığını göstermektedir. İstanbul Sanayi Odası’nın “İlk 750 Şirket” araştırması 

kapsamında 307 kurumda yaptırılan bir çalışma   ile   şirketlerin   %80,8’inin   çalışanlara   

performans   değerlendirme   sistemi   uygulamakta   olduğu saptanmıştır (Ünal, 2002). 
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3. Performans Yönetimi Sisteminin Amaç ve Temel Unsurları 

Her organizasyonun doğal amacı, beklenen çıktılar veya sonuçlara ulaşmak ve müşteri 

memnuniyeti sağlamaktır. Belirlenen amaca ulaşmak, mevcut kaynakları yeterince iyi 

kullanmaya bağlıdır. İşletme kaynakları, mal ve malzemeler, finans, bilgi ve en önemlisi de 

her organizasyonun başarısında temel unsur olan çalışanlarıdır. Eğer işletmeler insan 

kaynakları yönetiminde başarılı ise bundan örgüt ve çalışan performansı olumlu 

etkilenecektir (Sikyr, 2013). 

 

Performans yönetimi, örgütten, ekiplerden ve çalışanlardan daha iyi sonuçlar elde etmenin bir 

aracıdır. Performans yönetiminde, amaç ve hedefler ile standartlar kapsamında performansı 

anlayıp yönetmek esastır. Bingöl’e göre (2006) performans yönetiminin üç temel amacı 

vardır. Bu amaçlar; örgütsel etkinliği artırmak, çalışanları güdülemek ve eğitim ve 

geliştirmeyi kusursuz hale getirmektir. Çalışanların işlerinde gösterdikleri performans, 

örgütün verimliliğini etkilemektedir. Bu yüzden çalışanların davranışları, kendilerinden 

beklenen rolleri yerine getirme düzeyleri, özellikle de iş performansları değerlendirilmelidir. 

Performans değerlendirme, birey açısından da öneme sahiptir. Çünkü bireyin iş performansını 

beklenen ölçütlere nasıl çıkaracağını bilmesi, ilerleme umudu ve daha iyi işlerde çalışma 

isteğini karşılayacaktır (Bingöl, 2006). 

 

Performans yönetiminin diğer önemli amacı, yüksek bir performans kültürü oluşturmaktır. 

Özellikle performans yönetimi bireysel amaçları örgütsel amaçlara doğru yönlendirir, 

kurumsal temel değerlerin bireyler tarafından sürdürülmesini garanti eder. Yapılması 

beklenen sorumluluklar, sahip olunması gereken beceriler ve beklenen  davranışlar  ile  görev  

sorumlulukları belirlenir.  Performans yönetimi,  çalışanların  mevcut  gelişim düzeyleri ve 

ihtiyaç duyduğu gelişim için rehberlik ve destek vermekle de ilgilenir (Armstrong, 2006). 

Performans yönetiminin amaçlarını Armstrong (2006) şu şekilde açıklar: 

 Çalışanları ellerinden gelen en iyiyi yapmaları için güçlendirme, motive etme ve 

ödüllendirmek, 

 Çalışanların görevlerine odaklanması ve görevlerin doğru yapılmasını sağlamak, 

 Proaktif bir yönetimle belirlenen amaç ve sorumluluklar için performans kullanmak, 

 Amaçlara ulaşmak için odaklanma, bireysel ve grup potansiyelini grup ve örgüt 

yararına olacak şekilde artırmak. 

 

Çalışanlar, terfi, transfer, ücretlendirme ve cezalandırma gibi konularda tarafsız 

davranılmasını, eşit işlem yapılmasını  beklerler.  Ayrıca  üstlerin  kendileri  hakkında  ne  

düşündüklerini  bilmek  ihtiyacı  duyarlar.  Bu beklentilerin  karşılanması  performansın  

değerlendirilmesiyle  mümkündür.  Performans  yönetim  sistemleri, insan kaynakları 

yönetiminde iltiması ve öznel yargıyı azaltmak maksadıyla geliştirilmiştir (Bingöl, 2006). 

Barutçugil (2004), benzer şekilde performans yönetimi sisteminin amaçlarını üç ana grupta 

toplar. Birincisi yönetsel amaçlar; ücretlendirme, yükseltme, transfer, işten çıkarma vb. 

yönetimsel kararların verilmesinde görülür. İkincisi geliştirmeye yönelik amaçlar; kariyer 

planlaması, eğitim-geliştirme programlarının hazırlanması, danışmanlık  ve  rehberlik  

desteğinin  verilmesi,  güçlü  ve  güçsüz  yönlerin  belirlenip  ilgili  geribildirimde 

bulunulması süreçlerinde gündeme  gelmektedir. Üçüncüsü  ise  araştırmaya  yönelik  
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amaçlar;  iş  tatmini  ve motivasyon   düzeyinin   belirlenmesi,   gelecekteki   hedeflerin   

saptanması,   performans   düzeyini   etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması ve çalışanların 

performansı ile organizasyon amaçları arasındaki ilişkinin incelenmesinde öne çıkar. 

 

Özetle sistemin asıl amaçları; bireysel performansın örgütsel hedefler doğrultusunda sağlıklı 

ve adil standart ve kriterler aracılığı ile belirlenerek ölçülmesi, bu konuda kişilere bilgi 

verilmesi ve kişisel performansın geliştirilerek örgütsel etkinliğin artırılmasıdır (Uyargil, 

2013). 

Performans yönetiminin altı temel unsuru şu şekilde sıralanabilir: 

 Bireysel  performansın  örgütsel  hedeflere  dayalı  olarak  planlanması  (dönem  

başında  çalışan  ile yöneticisi arasında hedef belirleme görüşmeleriyle) yapılır. 

 Çalışanın performansını değerlendirebilmek için değerlendirme yönteminin seçimi, 

gerekli kriterlerin 

belirlenmesi, 

 Seçilen  yöntemlere  göre  performansın  değerlendirilmesi  (belirlenen  ilkelere  göre  

değerlendirme formlarının doldurulması, görüşmelerin yapılması), 

   Değerlendirilen  çalışana   performansıyla  ilgili   geribildirim  verilmesi   

(değerlendirme  görüşmeleri düzenlemek), 

 Geribildirim  sonuçlarına  göre  bireysel  performansı  geliştirilmek  amacıyla  çalışanın  

yönlendirilmesi 

(koçluk), 

 Performans değerlendirme sonuçlarının, çalışana yönelik kararların verilmesinde 

(ücretlendirme, terfi, kariyer gelişimi, eğitim vb.) temel oluşturmasıdır. 

 

Açıklanan  tüm  bu  temel  unsurların,    insan  kaynakları  yönetiminin  diğer  işlevleriyle  

uyum  içinde çalışması zorunluluğu unutulmamalıdır (Uyargil,  2013).  Bir  işletme,  eğer  

yöneticisi  performans sonuçlarını dikkatlice değerlendirir ve bu sonuçları iyileştirmek, 

karşılaşılan talepleri geliştirmek için gerekli değişimleri yaparsa başarılı olabilir (Fry, Stoner 

ve Hattwick, 2004). Etkin bir performans yönetimi sisteminin anahtar elemanları; 

performansla ilgili standartlar, performansı ölçme kriterleri, çalışanlara ve insan kaynakları 

birimine verilen geribildirimdir. Eğer performans standartları veya ölçümler işin kendisiyle 

ilişkili değilse, sonuçlar gerçekçi olmayacaktır. Geribildirim verilmediği takdirde ise çalışanın 

gelişimi olmayacak, insan kaynakları bilgi sistemi de eksik belgelerle personele ilişkin 

kararlarda etkin olamayacaktır. Performans ölçümleri, stratejik yönetimin bütünleyici bir 

parçasıdır. Neyin, nasıl, nerede, ne zaman ve niçin ölçüleceği çok önemlidir (Mercanlıoğlu, 

2012). 

 

Sonuç 

Ülkemizde özellikle kamu örgütlerinde performans yönetimi sisteminin niteliğinin 

yükseltilmesi gerektiği açıktır. Çünkü kamu kurumlarında dar anlamda bir performans 

değerlendirme olarak görülebilecek "yıllık sicil raporu" doldurulması uygulaması en son 

2010 yılında yapılmıştır. Bununla birlikte, Türkiye'de iç kontrol sistemine ilişkin çalışmalar, 

AB uyum çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2003 

yılında kabul edilmesiyle başlamışsa da Türkiye'de kamu idarelerinin, Kamu İç Kontrol 
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Standartları Tebliği'nin performans yönetimine ilişkin hükümlerini yeterince yerine getirdiği 

söylenemez. Tüm  kurumlar  için  uygun  görülen  bir  performans  değerlendirme  sistemi  

yoktur.  Ancak  birim hedeflerine göre bireysel hedeflerin belirlendiği çıktı ve sonuç odaklı, 

aynı zamanda davranışlar ve mesleki bilgi, beceriyi dikkate alan sistemlerin 

benimsenmesinde yarar vardır. Özellikle çoklu değerlendiriciler ve değerlendirme   

görüşmesiyle   geribildirimin   önemi   göz   ardı   edilmemelidir.   Performans   

değerlendirme yöntemleri aşırı doküman içermemeli ve belgelerin doldurulması fazla zaman 

almamalıdır. Günümüzde bilgisayar  tabanlı  değerlendirme programları  ve  iletişim  araçları  

(e-posta,  telefon,  faks  vb.)  yaygın  olarak kullanılmasına  karşın  yönetici  ve  çalışanın  

yüz  yüze  iletişimi  hala  önemini  korumaktadır.  Performans yönetiminin tüm süreçlerinde 

yönetici ve çalışanlar, gerek duyulması halinde görüşme yapabilmeli, performans planlama ve 

değerlendirme görüşmelerini bir zorunluluk olarak görmemeli, görüşmelere hazırlıklı 

katılmalıdır. Performans değerlendirme sonuçları, insan kaynakları yönetimi süreçlerinde 

dikkate alınmalı, çalışanların terfi, rotasyon gibi atama işlemlerinde değerlendirme 

sonuçlarından yararlanılmalıdır. Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenen 

performansı gösteren çalışana yeterli ek ödeme verilmelidir. Ancak ek ödemenin bir 

motivasyon aracı olduğu unutulmamalı, çalışma barışını bozmayacak oranlarda olmasına 

dikkat edilmelidir. 
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İŞLETME YÖNETİMİNDE GÜNCEL BİR YAKLAŞIM;  

Y KUŞAĞI KAMU PERSONELİNİN ÖZELLİKLERİ VE KURUMSAL 

BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Dr. Şener UYSAL 

 

ÖZET 

 

Günümüz iş yaşamında, X ve Y kuşağı çalışanları çoğunlukta olmasına karşın, Y kuşağı 

çalışanları yönetim kademeleri de dahil tüm iş yaşamında sayıca artmaktadır.  2014 yılı TÜİK 

verilerine göre Türkiye'de istihdam edilen 25,8 milyon çalışanın 13,4 milyonu hizmet 

sektöründe olup hizmet sektörü içerisinde 6,2 milyon çalışan Y kuşağında yer alır.   

Araştırmanın amacı, Y kuşağı kamu personelinin özellikleri ve beklentileri nelerdir? sorusuna 

cevap aramaktır. Araştırmada öncelikle amaca yönelik ilgili yazın incelenmiş, ardından nitel 

bir veri toplama aracı olan odak grup görüşmesi tekniğiyle Manisa'da bir kamu kurumunda 

görev yapan Y kuşağı kamu personellerinin görüşlerine başvurulmuştur. Bulgulara göre 

teknoloji ve sosyal medyayı yoğun kullanan Y kuşağı kamu personeli, ilgili yazınla uyumlu 

özelliklere sahiptir. Kurumlarından öncelikli beklentileri; düşüncelerine değer verilmesi, eğitim 

ve kişisel gelişim olanakları ile maaş ve diğer mali getirilerdir. Eğitim ve kişisel gelişim 

olanakları, maaş ve diğer mali getiriler ile kariyer/yükselme olanaklarının yeterince 

karşılanmadığını düşünseler de kurumlarında düşüncelerine değer verildiği, fikirlerini rahatça 

söyleyebildikleri ve özgür davranabildikleri için çalışmaktan memnun oldukları tespit 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kurum yönetiminin, kuşaklararası farklılıkları dikkate 

aldığı, Y kuşağının özellikleri ve beklentilerine duyarlı olduğu söylenebilir.   

 

Anahtar Kelimeler: Y Kuşağı, Y Kuşağının Özellikleri, Y Kuşağının Beklentileri, Y Kuşağı 

Kamu Personeli, Nitel Araştırma 

 

 CURRENT APPROACH ON BUSINESS MANAGEMENT;  

A STUDY ON CORPORATE EXPECTATIONS AND CHARACTERISTICS OF 

GENERATION Y PUBLIC PERSONNEL 

 

ABSTRACT 

 

Although X and Y generations employees are majority in today's business life, Y generation 

employees number is increasing all working life including management positions. According 

to official data of 2014, there are 25.8 million workers in all sector, 13.4 million employees of 

them are in the service sector and 6.2 million employees in the service sector are located on the 

Y generation in Turkey. 

The aim of this research is answer the question what are the characteristics and expectations of 

generation Y public personnel. Primarily literature has been investigated for the purpose then 

has consulted to opinions of generation Y public employees with a focus group discussion in a 

public institution of Manisa province. According to the findings, intensive use of technology 
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and social media by generation Y public employees has consistent features with the literature. 

Priority expectations from the institution; Giving value to the ideas, education and personal 

development opportunities, salary and other financial returns. Although they think to not 

enough addressing the training and personal development opportunities, salary and other 

financial returns and career/promotion opportunities, it was found that they enjoyed working in 

their institution because of they can act and tell their thoughts freely. According to the results 

it can be said that institution management takes into account to the differences between 

generations, be sensitive to the characteristics and expectations of generation Y. 

 

Keywords: Generation Y, Generation Y Properties, the expectations of Generation Y, 

Generation Y Public Personnel, Qualitative Research 

 

1. GİRİŞ 

İnsan kaynakları yönetimi işlevleri yerine getirilirken mevcut işgücünün yapısı ve çalışanlar 

arasındaki bireysel ve grupsal farklılıklar dikkate alınmalıdır (Bingöl 2006). İş yaşamında 

farklılıkların iyi yönetilmesi, önemli bir güç ve fırsat kaynağı olabilir. Çalışanlar arasında 

işbirliği, iletişim, motivasyon ve liderliği teşvik eden bir iş çevresi yaratmak isteniyorsa 

kuşaklar arası farklılıklar dikkate alınmalıdır. Kuşaklara ilişkin farklılıkları anlamak, ortak 

vatandaşlığı oluşturma, inovasyon ve çalışan verimliliğini geliştirmek için yöneticilerce bir araç 

olarak kullanılabilir. Bu yüzden her kuşağın temel değer yapısını ve farklılıklarını anlamak 

yöneticiler için hayati önemdedir. Bu durum, çalışma yaşamından ayrılan yöneticilerin yönetim 

pozisyonunu dolduracak genç nesil yöneticiler için özellikle önemlidir (Gürsoy, Geng-Oing 

Chi & Karadağ 2013). Çünkü tüm dünya'da kamu ve özel sektör işletmeleri, iş gücünün 

yaşlanmasıyla karşı karşıyadır ve işletme yönetimleri, işgücündeki oranı hızla artan Y 

kuşağının entegrasyon sorunu üzerine eğilmelidir (Millar & Lockett 2014). 

Türkiye'de işgücü yapısına baktığımızda diğer ülkelerde olduğu gibi yaşlanmayla birlikte Y 

kuşağının artışını görürüz. Türkiye nüfusu, 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

sonuçlarına göre 77 milyon 695 bine ulaşmıştır (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK] 2014a). Bu 

nüfus içinde 15-34 yaş aralığında/Y kuşağında yer alan 25,5 milyon, 25-34 yaş aralığında ise 

12,7 milyon birey vardır (TÜİK 2014b). Türkiye'de istihdam edilen 25,8 milyon çalışanın 13,4 

milyonu hizmet sektöründe olup hizmet sektörü içerisinde 6,2 milyon çalışan Y kuşağında yer 

alır (TÜİK 2014c).  Devlet Personel Başkanlığı 2015 yılı verilerine göre Türkiye'de kamu 

personeli sayısı yaklaşık 3,3 milyondur. Kamu personeli sayısının yaş durumuna göre dağılımı 

ilgili kurumdan Bilgi Edinme Yasasına göre talep edilmiş, bu talep 'ayrı ve özel bir çalışma, 

araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belge olarak 

değerlendirilerek' olumsuz cevap alınmıştır (www.dpb.gov.tr).  

Y kuşağı bireylerinin iş yaşamına 2000'li yıllardan itibaren girmesiyle birlikte bu kuşağın 

özellikleri, iş değerleri ve davranışları ile ilgili farklılıkları ele alan, bu kuşak için kurumu çekici 

kılan unsurları belirleyen, Y kuşağı çalışanların işletme yönetiminden beklentilerini tespit eden 

araştırmaları görmek mümkündür (Süral Özer, Eriş & Timurcanday Özmen 2013; 

Kömürcüoğlu 2014; Gürsoy, Geng-Oing Chi & Karadağ 2013; Maxwell, Ogden & Broadbridge 

2010; Festing & Schafer 2014). Buna karşın Y kuşağı kamu personelinin özellikleri ve 

kurumsal beklentilerine yönelik çalışmaların sınırlı olduğu söylenebilir. Bu araştırmada, kamu 
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kurumlarında işgücünün önemli bir kısmını oluşturan Y kuşağı kamu personelinin özellikleri 

ve kurumsal beklentileri incelenmiştir. 

 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

İşletmecilik alanında kuşaklara ilişkin araştırmaların tarihi, diğer disiplinlere (sosyoloji, 

psikoloji, gerontoloji vb.) göre nispeten kısa bir geçmişe dayanmakta ve öncelikli olarak 

tüketici davranışları alanının ilgi çektiği görülmektedir. Yönetim alanında konuyla ilgili gelişen 

ilginin odağı ise Y kuşağının hangi özellikleriyle önceki kuşaklardan ayrıldığı ve bugünün iş 

yaşamını nasıl etkilediği üzerinedir (Süral Özer, Eriş & Timurcanday Özmen 2013). 

Günümüzde yönetimin geleceğini yeniden tanımlayacak güç unsurları; Y kuşağı, sanallaşma, 

örgütsel hiyerarşinin azalması, açık kaynak iş uygulamaları, küresel pazar üstünlüğü ve 

sürdürülebilir işletmelerin zorunluluğudur (McDonald 2011). Bu güç unsurları, kamu kurumları 

içinde geçerlidir ve Y kuşağı çalışanlarının, yönetim ve diğer unsurların başarısında önemli rol 

oynadığı düşünülmektedir. 

2.1. Kuşak Kavramı ve Sınıflandırılması   

Kuşak kavramının sözlük anlamı 'yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, 

dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş 

kişiler topluluğu' ve  'yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, 

göbek, nesil, batın, jenerasyon' dur (Türk Dil Kurumu 2015). Kuşak, üyeleri yaş ölçüsüne göre 

belirlenen toplumsal kümedir (Ayçiçek 2013). Kömürcüoğlu (2014) kuşağı benzer şekilde 

tanımlar: 'Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın koşullarını yaşayan, dolayısıyla 

birbirine benzer sorumluluklar taşıyan kişiler topluluğuna kuşak denir'. Sosyal, teknolojik ve 

politik olaylarla teknolojik gelişmelere göre kuşaklar birbirinden farklılaşır. Her kuşak, kendini 

ifade etme tarzı, hayalleri, tepkileri, istekleri, hedefleri ve motivasyon kaynakları ile diğer 

kuşaklardan farklılık gösterir.  

Kuşaklar, dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarıdır. 

Örneğin; müzik akımları, buluşlar, yeni ilgi alanları ve savaşlar kuşakların dönemlerini 

oluşturur, ayırıcı niteliğini belirler. Kuşaklar, doğum yılına göre ayrılır (Türk 2013) ve her 

kuşağın bireyleri, değerler ve yaşamlarını biçimlendiren olaylar temelli özelliklere sahiptir. 

Dahası iş ilişkileri zamanla değişime uğramakta ve kuşakların işle ilgili farklı değerler ve 

özellikler geliştirdiği görülür. Bununla birlikte kuşaksal sınıflamayı, kesin çizgilerle yapmak 

doğru değildir. Bazı bireyler, önceki veya sonraki kuşak deneyimlerini paylaşabilir (Festing & 

Schafer 2014).  

Literatür araştırması sonucuna göre farklı kaynakların kuşaklara ilişkin tarih aralıklarını farklı 

ele aldığı belirlenmiştir (Tablo 1).  

Tablo 1: Bebek patlaması, X ve Y kuşaklarının kronolojik olarak tanımlanması 

 Bebek Patlaması kuşağı X kuşağı Y kuşağı 

McDonald (2011) 1947-1965 1966-1981 1982-1999 

Parment (2013) 1945-1958 1959-1976 1977-1989 

Maxwell & Broadbridge (2014)   1977-2000 

Gursoy, D, Geng-Oing Chi, C & 

Karadağ, E (2013) 

 

1946-1964 

 

1965-1980 

 

1981-2000 

Sox, Kline & Crews (2014)   1979-2000 

Kim & Jang (2014)   1977-1994 
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Festing & Schafer (2014) 1946-1964 1965-1981 1982-1999 

Erden Ayhün (2013) 1946-1964 1965-1979 1980-1994 

Süral Özer, Eriş & Timurcanday Özmen 

(2013) 

 

1944-1960 

 

1961-1980 

 

1981-2000 

Köse, Türesin Tetik & Oral (2013)  1961-1980 1981-1996 

Kuyucu (2014) 1946-1964 1965-1979 1980-1999 

Adıgüzel, Batur & Ekşili (2014) 1946-1964 1965-1979 1980-2001 

Fry, Stoner & Hattwick (2004) 1946-1964 1965-1980 1981-1999 

 

Bu çalışmada, Bebek Patlaması kuşağının 1946-1964, X kuşağının 1965-1979, Y kuşağının ise 

1980-1999 yılları arasında doğan bireylerden oluştuğu kabul edilmiştir.  

 

2.2. Kuşakların Özellikleri 

İş yaşamında çoğu kurum, Bebek patlaması, X ve Y kuşağı çalışanlarına sahip (Millar & 

Lockett 2014) olduğundan bu üç kuşak incelenecektir: 

Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964): İkinci dünya savaşı sonunda büyütülen bu kuşaktaki 

bireyler, diğer kuşak çalışanlarına göre daha fazla iş merkezlidir. Sıkı çalışma ve başarıya önem 

verir, iş yaşamında hiyerarşik ilişkileri benimser, işe bağlı ve sonuç odaklıdır (McDonald 2011; 

Gursoy, D, Geng-Oing Chi, C & Karadağ, E 2013). Ömür boyu istihdama güçlü bir inançla 

bağlı bu kuşağın, kendinden sonra gelen X kuşağına göre daha az iş değiştirmesi olasıdır 

(Festing & Schafer 2014). Soğuk Savaş dönemi çocukları da denilen ve Türkiye'de büyümenin, 

refahın, mal ve hizmetlere özlem duygusunun ağır bastığı bir kuşaktır (Erden Ayhün 2013).     

X Kuşağı (1965-1979): Üyelerinin teknoloji bilgisi önceki kuşaklardan daha iyidir. Çünkü bu 

kuşak bireyleri internet ve çeşitli teknolojilerle (televizyon, kişisel bilgisayar ve diğer mobil 

araçlar) büyümüştür. İş yaşam dengesine, özerkliğe ve bağımsızlığa önceki kuşağa göre daha 

çok önem verirler. Özellikle X kuşağının sonuna doğru dönemde doğan bireyler, kariyer 

gelişimine önem verir ve kariyerleri için bireysel sorumluk almanın zorunluluğuna inanır 

(Festing & Schafer 2014). Bu kuşağın iş yaşamına yönelik bakışı, pek çok çalışmada, bir önceki 

kuşaktan farklı biçimde 'yaşamak için çalışmak' olarak özetlenmektedir (Süral Özer, Eriş & 

Timurcanday Özmen 2013).   

Y Kuşağı (1980-1999): Başlıca özellikleri: Kolay tatmin olmama, sorumluluk almaya hevesli 

olma, yüksek otoriteden rahatsızlık duyma, zamanı iyi yönetememe, dikkatlerini toplamakta 

zorlanma, çevreye duyarlı olma, sürdürülebilirliğe önem verme, esnek ve mobil yaşam tarzını 

benimseme, iş birliğine açık ve alışılageldik sınırlara bağlı kalmama olarak sıralanabilir. X 

kuşağına göre daha sabırsız ve sadakat duyguları zayıftır. Hangi işletmede çalıştıkları değil, 

işletmenin sağladığı imkânlar daha önemlidir. Yüz yüze görüşme yerine sanal görüşmeyi tercih 

ederler ve rahatlarına düşkündürler (Kuyucu 2014). İnternet çağında büyüdüklerinden diğer 

kuşaklara göre daha çok bireysel oldukları, çabuk öğrendikleri, çok iyi eğitimli ve teknolojiyle 

uyumlu oldukları söylenebilir (Festing & Schafer 2014).  Ancak önceki kuşaklardan bütünüyle 

farklı değillerdir ve ortak nitelikleri de vardır. Maxwell ve Broadbridge (2014), kuşaklar arası 

benzerlik ve farklılıkları belirleyen deneysel araştırmalara halen ihtiyaç olduğunu aktarır ve Y 

kuşağının beklentilerini, 'işe daha yüksek giriş düzeyi, hızlı kariyer izleme, yönetim desteği, 

olumlu işletme kültürü, kariyer için sorumluluk alma, eşitlik' olarak sıralar.    
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Y kuşağı, teknolojiyi anlayan ve yoğun kullanan bir kuşaktır. Örneğin; ABD'de Y kuşağı 

öğrencileri, günlük ortalama 10-30 dakikasını Facebook'da geçirmektedir. Ancak Y kuşağı 

internetle büyüdüğünden bu kuşağın suç oluşturan ve etik olmayan faaliyetlerle (pornografi, 

uyuşturucu yapma, telif hakkı ihlali, izinsiz yazılım vb.) online karşılaşması daha kolay 

olmuştur. Y kuşağının etik tutumlarının değişimine neden olarak teknolojik faktörler gösterilse 

de ebeveyn, okul, çevre ve kültürün etkisi göz ardı edilmemelidir (Nusair vd. 2013; Mitchell 

vd. 2015). Örneğin; Köse, Türesin Tetik & Oral (2013), üniversite eğitimi boyunca alınan 

eğitimin, kazanılan deneyimin öğrencilerin etik değerleri üzerinde olumlu etki yarattığını 

belirtir.    

Y kuşağının yıllık harcama miktarı (200 milyar dolar) açısından da güçlü bir ekonomik topluluk 

olduğu söylenebilir. American Express Business Insights raporuna göre Y kuşağı bireylerinin 

harcamaları 2011 yılında bir önceki yıla göre %31 artmıştır. Y kuşağının küresel düzeyde 

seyahat harcaması 136 milyar dolar civarında olup ABD'de online tatilcilerin %22'sini Y kuşağı 

topluluğu oluşturur (Nusair vd. 2013).  

Y kuşağı belki de Bebek Patlaması ebeveyn baskısıyla büyümenin bir sonucu olarak işe yönelik 

farklı ilişkiye sahiptir. Y kuşağı, önceki kuşaklara göre daha çok seyahat etme, kariyer 

geliştirme, özerklik ve çalışma yaşamı dengesine değer verir. Özerklik ve özgürlük sunan iş 

fırsatlarını arar ve bulamadığında işten ayrılmaya hazırdır (McDonald 2011). Y kuşağı, uzun 

çalışma saatlerini istemese de zor işleri ve sıkı çalışmayı sever. Özellikle Y kuşağı kadınları 

için kariyer ilerlemesinde eşit, açık ve adil davranan bir yönetime sahip olmak önemlidir 

(Maxwell, Ogden & Broadbridge 2010). 

    

 2.3. Kuşakları Anlamanın Önemi ve İş Yaşamında Y Kuşağı 

Dünya ülkelerinde kentleşmeyle birlikte refah düzeyi artışı ve azalan doğum oranlarının 60 yaş 

ve üzeri nüfus oranını artıracağı tahmin ediliyor. Dünya Bankasının 2014 yılı verilerine göre 

2050 yılına kadar yüksek gelirli ülkelerde %30, orta gelirli ülkelerde %22, düşük gelirli 

ülkelerde %11 oranında 60 yaş ve üzeri nüfus öngörülmektedir. Örneğin; Japonya'da %39, 

Almanya'da %36, tek çocuk politikası uygulayan Çin'de %34, İngiltere'de %29, ABD'de %25, 

Hindistan'da %19, Güney Afrika'da %14 gibi (Millar & Lockett 2014). Yaşam süresi ve 

emeklilik yaşının artması sonucu günümüz işletmelerinde işgücünün yaşlanması önemli bir 

olgudur. Daha yaşlı çalışanların değişime daha az açık oldukları ve verimliliği azaltabileceği 

düşüncesine kapılmadan tecrübeli çalışanların deneyimlerinden yararlanılmalı ve işletmenin 

ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler düzenli eğitimlerle çalışanlara kazandırılmalıdır (Fry, Stoner 

& Hattwick 2004). Daha yaşlı çalışanların teknolojik gelişmelere uyum sağlama süreci sorun 

olarak görülmemeli, teknolojiye uyum konusunda desteklenmelidir. Örneğin; 55 yaş ve üzeri 

bireylerin internet kullanma oranı genç kuşaklara göre düşük olmasına karşın internet kullanma 

oranındaki artışı daha fazladır (Millar & Lockett 2014). Bununla birlikte rekabette bir adım öne 

geçmek isteyen işletmeler, yetenekli gençlerin peşine düşmüş durumdadır. Yetenekli genç 

çalışanlar ise kısa süreli iş ilişkilerine rağmen çalışacakları işletmelerden çok şey 

beklemektedirler: İlgi çekici kurumsal kültür, kariyer basamaklarında hızlı tırmanma şansı, işi 

yapmada özgürlük, performansa dayalı ücretlendirme ve hatta isteğe uygun yaşam stili için 

koşulların oluşturulması (Tınar 2005). Buna karşın gerek kurumsal işletmelerde, gerekse aile 

şirketlerinde yaşı kırkın üzerindeki yöneticiler ve patronlar, genç çalışanlarını anlamakta zorluk 
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çekebilmektedir. Genç çalışanların mazeret izinlerini ve geç gelme ile yasal haklarını son 

sınırına kadar kullanmalarına yöneticileri anlam verememektedir. Ya da genç çalışanların 

kişisel bankacılık işlemlerini kurumun imkânlarını kullanarak yürütmesi yönetim kademesini 

rahatsız edebilmektedir. Gençlerde kuruma bağlılık ve sadakat olmadığına yönelik görüşü, yaşı 

50'nin üzerinde olan birçok yönetici paylaşmakta (Baltaş, 2009) olup işyerinde Y kuşağını 

anlama yetersizliği, sorunlara yol açabilecektir (Maxwell & Broadbridge 2014). Örneğin; yakın 

gelecekte Y kuşağının, alışveriş gücü ve kararında ciddi etkilerinin olacağı bilinmelidir. Y 

kuşağı bireylerinin, Facebook, MySpace ve Twitter gibi sosyal medya araçlarıyla 

deneyimlerini, işletmeler hakkında düşüncelerini ve bilgilerini takipçilerine söylemesi çok 

kolaydır. Bu yüzden işletmeler, hedefindeki genç tüketicileri hizmet ve ürünleri hakkında 

bilgilendirmeli, olumlu bir ağızla kulaktan kulağa pazarlama için kullanmalıdır (Jang, Kim & 

Bonn 2011). Parment (2013) yaptığı araştırmada Bebek Patlaması kuşağının ürün seçerken 

kaliteye, deneyime ve mağaza içi hizmete önem verdiğini Y kuşağının ise marka, görüntü ve 

sosyal etkiyle birlikte kaliteye öncelik verdiğini tespit eder. Y kuşağı bireylerinin ürün seçimi 

duygusal olurken Bebek Patlaması kuşağı bireylerin ürün seçimi rasyoneldir. Ayrıca Y kuşağı, 

istedikleri yaşam biçiminin sembolü ve kendini anlatmaya araç olan, yeni ve dikkat çekici 

hizmet ve ürünlere daha açıktır. Güney Kore Seul şehrinde daha çok genç bireylerin müşterisi 

olduğu lüks kafelerde 330 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre; bireylerin gıda harcamaları 

tercihi sosyal ve kişiler arası etkileşimle biçimlendiği belirlenmiştir. Kadınlar, arkadaşlarıyla 

buluşma aracı olarak pahalı restoran/kafeleri erkeklere göre daha cazip görmekte ve daha çok 

kullanmaktadır. Dolayısıyla lüks restoran/kafe işletmecileri, genç kadın müşterilerin 

tercihlerini dikkate almalıdır (Kim & Jang 2014). Bununla birlikte Y kuşağı, çalışma 

koşullarında yaratıcılık ister. Örneğin; Google merkezi, Y kuşağı çalışma alanına iyi bir 

örnektir. Yüksek yetenekleri çekim becerisine sahip, yaş ortalaması 30 olan, yenilik yapmak 

için özgürlüğü sağlayan Google firmasına her yıl yüz binlerce genç yetenek iş başvurusunda 

bulunur. Çünkü firma, çalışanlarının tercihlerine ve isteğine göre ofisleri tasarlar, yiyecek ve 

içecek imkânları sunar, tüm sosyal ve sportif aktiviteleri organize eder. Halen en iyi 100 şirket 

zirvesinde yerini korumaktadır (McDonald 2011).        

Sonuç olarak kuşaklara ilişkin benzer ve farklı özellikler, günümüz işletmelerinde rahatça 

görülebilir. Deneysel bulgular ise tüm kuşakların Y kuşağını anlaması üzerinde durur (Maxwell 

& Broadbridge 2014).  

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ  

Araştırmanın amacı, Y kuşağı kamu personelinin özellikleri ve beklentileri nelerdir? 

problemine cevap aramaktır. Y kuşağı kamu personelinin özellikleri ve kurumlarından 

beklentilerinin belirlenmesi, insan kaynakları yönetimi süreçleri boyunca alınacak kararlar ve 

uygulamalar başta olmak üzere tüm yönetim süreçlerinde yöneticilere önemli bilgiler verecek, 

doğru kararlar verilmesini sağlayacaktır. Günümüz iş yaşamında Y kuşağı çalışanları, yönetim 

kademeleri de dahil tüm iş yaşamında sayıca artmaktadır. İşletme yönetimleri, insan kaynakları 

yönetimine ilişkin güncel gelişmeleri izleyip, çalışanların özellikleri ile beklentilerini kuşaklar 

arası farklılıkları gözeterek dikkate aldığı takdirde, çalışanların işletmeye bağlılığı ve 

motivasyonun artacağı, işletmenin verimliliği ve rekabet gücünün olumlu yönde etkileneceği 

söylenebilir. 



1st International Congress on Economics and Business (ICEB'15) Proceedings 438-454.Gostıvar 

/Macedonıa, 10 – 14 June 2015 – Sözlü Bildiri  

 

 

Araştırmada öncelikle amaca yönelik ilgili yazın incelenmiş, ardından nitel bir veri toplama 

aracı olan odak grup görüşmesi tekniğiyle Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde 

görevli 5 Y kuşağı kamu personelinin görüşlerine başvurulmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin 

kuruluşundan itibaren 1930 yılında bağcılık konusunda araştırma faaliyetlerine başlayan 

kurum, köklü bir tarihsel geçmişe ve kurum kültürüne sahiptir. Odak grup görüşmesinin sadece 

bir kamu kurumunda yapılması, araştırmanın sınırlığıdır. Odak grup görüşmeleri, genellikle 

aynı demografik özelliklere (yaş, sosyo-ekonomik düzey, meslek vb.) sahip 4-10 kişi arası 

kişilerle yapılmaktadır (Çokluk, Yılmaz & Oğuz 2011; Israel & Galindo-Gonzalez 2014). 

Görüşmeyi yapan kişi, küçük bir grup insandan- Büyüköztürk vd.'ne (2013) göre genellikle 4 

ile 8 kişi arası, Krueger'a (2002) göre ise 5 ile 10 kişi arası- bir dizi sorun hakkında düşünmesini 

ister. Hedef, katılımcıların diğerlerinin görüşlerini duyabildiği ve buna göre kendi görüşleri 

üzerine düşünebildiği sosyal bir ortamda, insanların bir konu ya da konular hakkında gerçekten 

ne düşündüklerini kavramaktır. Bu nedenle katılımcıların duygu ve düşüncelerini anlamak, 

nicel görüşmelerden farklı olarak yüzeysel değil daha derin bilgi edinmek esastır (Kuş 2009). 

Odak grup görüşmesinde, 9 açık uçlu soru ve 1 yarı yapılandırılmış soru olmak üzere 10 soru 

sorulmuştur. Soruların hazırlığında, Kömürcüoğlu (2014) ile PwC İnsan Kaynakları ve 

Yenibiris.com (www.pwc.com.tr) işbirliğinde yapılan araştırmalardan yararlanılmıştır. 

Kurumun toplantı salonunda yapılan görüşme, tek oturumda 75 dakika sürmüştür. 

 

4. BULGULAR VE YORUM 

Araştırma yapılan kurumda 47 kamu personeli vardır ve 7'si Y kuşağındadır. Y kuşağı 

çalışanların öğrenim durumu lisansüstü düzeydedir. Görüşmeye katılan çalışma grubu üyesi 5 

kamu personelinin yaş ortalaması 29, hizmet yılı ortalaması 4 yıl ve öğrenimleri doktora 

öğrencisi düzeyindedir (Tablo 2).  Araştırma kapsamındaki Y kuşağı bireylerinin iyi eğitimli 

olduğu ve kariyer geliştirmeye önem verdiği bulgusu bazı araştırmalarla da (McDonald 2011; 

Festing & Schafer 2014; Maxwell & Broadbridge)  uyumludur.        

 

 

Tablo 2: Çalışma grubu üyelerinin demografik bilgileri 
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Doktora öğr. 4  

 

3,20 Y2 Erkek  29 4 Doktora öğr. 4 

Y3 Kadın 32 5 Doktora öğr. 3 

Y4 Kadın  28 3 Doktora öğr. 1 

Y5 Erkek 30 4 Doktora öğr. 4 
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Y kuşağı kamu personelinin her birine numara verilerek (Y1, Y2 gibi) görüşme konuşmaları üç 

kez dinlenmiş, verilerin amaçla ilişkisini saptama için çözümleme yapılmıştır. Bulguların 

analizinde, katılımcıların ifadelerinden örnek aktarmalar yapılmıştır (Tablo 3). 

 

 

 

 

Tablo 3: Çalışma grubu üyelerine göre Y kuşağının özellikleri 

Sorular Cevaplar 

 

 

 

 

 

 

 

1. Y kuşağının 

özellikleri sizce 

nelerdir? 

Y1: 'Y kuşağını, teknolojiyle iç içe, sorgulayan, araştıran, sosyal 

sorumluluk sahibi ancak okuma ve edebiyattan uzak olarak 

tanımlayabilirim. Önceki kuşaklara göre daha hırslı ve yeniliklere dahil 

olan, ülkedeki olayları takip eden, duyarlı bireylerden oluşur.   Günde 

ortalama 6 saat bilgisayar kullanıyorum ve internete her zaman her 

yerde sürekli bağlıyım. 

Y2: 'Teknolojiye yatkın bir kuşaktır. Mobil iletişim araçları ve TV ile 

geçirilen zamanı fazladır. Günde ortalama 8-9 saat bilgisayarda 

çalışıyorum ve hem iş hem de sosyal medya takibi şeklinde bilgisayarı 

kullanıyorum. Yüz yüze iletişim yerine sosyal medya ağlarını yoğun 

kullanan Y kuşağı içinde internet aracılığıyla evlenenler bile vardır.' 

Y3: 'Teknolojiye sahip bir kuşaktır. Önceki kuşaklara göre daha fazla 

görüşünün alınmasını isteyen, otoriter yönetimi sevmeyen, bağımsız 

çalışmayı seven kuşaktır. Günde ortalama 6-7 saat internette kalıyorum 

ve önceki kuşaklara göre avantaj ve dezavantajları vardır. Arkadaşlarla 

bir arada iş yapma, grup halinde çalışma diğer kuşaklara göre fazla ve 

hemen adapte olabiliyoruz.' 

Y4: 'Önceki kuşaklara göre farklı bakış açılarına sahibiz. Hızlı gelişen 

bilgi ağına kolay ulaşabiliyoruz. Teknolojik gelişmelere çok daha kolay 

adapte olabildik. Günlük mobile araçlar ve bilgisayar kullanımım 8-9 

saat. Yüz yüze iletişimin ve sosyalleşmenin azaldığı mobile ağlar ile 

sosyalleşmenin arttığı, aceleci bir kuşaktır. Y kuşağı olarak iyi bir 

dönemde dünyaya geldiğimizi düşünüyorum. Bizden önceki ve sonraki 

kuşağa göre hem sokakta hem de bilgisayarda oyun oynama imkânını 

yakaladık.' 

5Y: 'TV, bilgisayar ve mobil cihazları kullanmaya yatkınlık vardır. Bazı 

durumlarda çok çabuk sıkılan, aceleci, bir yerlere bağlılığı düşük, bazen 

de tutkuyla yoğun çalışabilen bireylerdir.  Bilgisayar ve interneti günde 

10-11 saat kullanıyorum. Y kuşağı içinde teknolojiyi gereksiz ve olumsuz 

şekilde kullanımda vardır. Kuşak olarak çok alanlı/multidisipliner 

çalışmaya yönlendirildik.' 

 



1st International Congress on Economics and Business (ICEB'15) Proceedings 438-454.Gostıvar 

/Macedonıa, 10 – 14 June 2015 – Sözlü Bildiri  

 

 

Çalışma grubu üyelerine göre Y kuşağının özellikleri şöyledir (Tablo 3): Teknolojiye 

yatkın, TV, bilgisayar ve mobil cihazları yoğun kullanan bir kuşaktır.  Örneğin; çalışma grubu 

üyeleri, günlük ortalama 8-9 saat zamanını bilgisayar başında geçirmekte ve internet 

aracılığıyla sürekli sosyal ağlarda bulunmaktadırlar. Bu sonuçlar, Festing ve Schafer (2014), 

Nusair vd. (2013), Jang Kim ve Bonn (2011) ve Kömürcüoğlu'nun (2014) tespitleriyle de 

örtüşmektedir. Y kuşağı, yenilikleri takip eden, sorgulayan, sorumluluk almayı isteyen, hırslı, 

aceleci, çok çabuk sıkılan bazen de tutkuyla yoğun çalışabilen bir kuşaktır. Y kuşağı bireyleri, 

grup çalışmasına istekli, ülkesel olayları takip eden, önceki kuşaklara göre daha çok görüşünün 

alınmasını isteyen, otoriter yönetim tarzını sevmeyen, bağımsızlığına düşkündür.  Y kuşağının 

belirlenen bu özellikleri, Tınar (2005), Kuyucu (2014), Festing ve Schafer (2014), Nusair vd. 

(2013), Köse, Türesin Tetik ve Oral (2013), McDonald (2011), Maxwell, Ogden ve 

Braodbridge'nin (2010) çalışmalarıyla da uyumludur.  Y4'ün, bir önceki ve bir sonraki kuşağın 

imkânlarından yararlandıkları, hem sokakta hem de bilgisayarda oyun oynama imkânı 

yakaladıklarını belirtmesi, Festing ve Scahafer'ın (2014) kuşaksal sınıflamanın kesin çizgilerle 

yapılamayacağı ve kuşak deneyimlerinin paylaşılabileceği görüşüyle paralellik göstermektedir. 

Y kuşağı kamu personelleri, teknolojinin bazen gereksiz ve olumsuz şekilde kullanıldığı 

görüşündedir. Örneğin; yüz yüze iletişim imkânı varken bunun yerine mobil araçlar ve sosyal 

medya araçlarının yoğun kullanılması ve fazla zaman ayrılması, okuma alışkanlığı ve 

edebiyattan uzak kalınması gibi olumsuzluklar ifade edilmiştir. İnternet ve cep telefonsuz bir 

dünyayı asla bilmeyen Y kuşağı, Budde-Sung'na (2011) göre öğrenme ve geri besleme 

süreçlerinde de teknolojinin olmasını ister.  Ancak teknolojiye aşırı güvenerek yüz yüze 

iletişimi göz ardı etmek, insan kaynakları yönetimi işlevlerinde (eğitim ve geliştirme, 

performans değerlendirme, geri besleme vb.) sorunlara neden olabilir (Armstrong 2006), geri 

beslemenin yüz yüze gerçekleştirilmesi hala önemlidir (Uyargil 2013). 

 

Çalışma grubu üyelerine göre Y kuşağının kurumsal beklentileri (Tablo 4): Öncelik 

sırasına göre beklentilerin ilk sırasında düşüncelerine değer verilmesi, ikinci sırada eğitim ve 

gelişim olanakları, üçüncü sırada kurum imaj ve itibarı olup kariyer/yükselme olanakları, maaş 

ve mali getiriler ile sosyal ilişkiler diğer beklentilerdir. Bu bulgu Gürsoy, Geng-Oing Chi ve 

Karadağ'ın (2013) 'Y kuşağı bireyleri, kurum yönetiminin düşüncelerini önemsemesini, 

beklentilerini dikkate almasını ister, çok fazla kazanmayı gerekli görmeseler de kurumları 

ücreti göz ardı etmemelidir' görüşüyle uyuşmaktadır.   

Karşılanmadığı düşünülen beklentilerin başında eğitim ve kişisel gelişim olanakları, ardından 

maaş ve diğer mali getiriler, kariyer/yükselme olanakları ile sosyal ilişkiler gelmekte, 

çalışanların düşüncelerine değer verilmesi ve kurum imaj/itibarı son sıralarda yer almaktadır. 

Bu bulgulara göre araştırmaya katılan Y kuşağı kamu personelinin, düşüncelerine değer 

verilmesi ve kurum imaj ve itibarı konusunda beklentilerinin karşılandığı söylenebilir. Buna 

karşın eğitim ve kişisel gelişim olanakları, maaş ve diğer mali getiriler, kariyer/yükselme 

olanakları ve sosyal ilişkiler konusunda beklentilerinin yeterince karşılanmadığı 

yorumlanabilir.   

Y kuşağı kamu personeli, kamu kurumunda çalışmanın sağladığı iş güvencesinden memnun ve 

aynı işi yapan özel sektördeki meslektaşlarına göre maaş ve diğer mali getiriler bakımından 

daha iyi olduğunu belirtmiştir. Ancak geçerli ve güvenilir bir performans ölçümü sonucunda 
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prim verilmesi, yurt dışı eğitimler konusunda mali destek verilmesi gibi beklentileri de vardır. 

Özellikle eğitim ve kişisel gelişim olanaklarının artırılmasına ilişkin beklentileri, yabancı dil ve 

yurt dışı mesleki eğitim ile araştırmaya yöneliktir.  Bütün katılımcılar, yabancı dil düzeylerini 

artırmak istemekte ve teknolojik gelişmelerden uzak kalmamak için yurt dışı eğitimi ve 

kongrelere katılım teşvikine ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Bu bulgu Kömürcüoğlu'nun (2014) 

'Y kuşağı, kendilerini geliştirmek için düzenli eğitimler veren kurumlarda çalışmak ister' 

araştırma sonucuyla da uyuşmaktadır.   

 

 

 

Tablo 4: Çalışma grubu üyelerine göre Y kuşağının beklentileri 

 

2.a)Kurumunuzdan 

beklentilerinizi ve  

b) karşılanmadığını 

düşündüğünüz 

beklentilerinizi öncelik 

sırasına göre sıralayınız. 

 

 a)  b) 

Maaş ve diğer mali getiriler 5 2 

Eğitim ve kişisel gelişim olanakları 2 1 

Kariyer/yükselme olanakları 4 3 

Kurum imaj ve itibarı 3 6 

Düşüncelerime değer verilmesi 1 5 

Sosyal ilişkiler 6 4 

Diğer.............................................   

3. Maaş ve diğer mali 

getiriler konusunda 

beklentileriniz nelerdir? 

Y1: 'Özel sektörle kıyasladığımda kamu kurumu maaşının daha iyi olduğunu 

düşünüyorum. Ancak iyileştirmeler yapılabilir.' 

Y2: 'Aldığım maaş ve diğer mali getiriler, beklentilerimi karşılamıyor. Ancak 

ülkemizin ekonomik koşullarını da göz önünde tutmak gerekir. Adaletli ve 

gerçekçi değerlendirilen performansa göre prim olmalıdır.' 

Y3: 'Maaş ve mali getirilerin ülke koşullarına ve serbest piyasa ücretlerine göre 

yeterli olduğunu düşünüyorum.' 

Y4: 'Maaşımın özel sektörde çalışan meslektaşlarımla karşılaştırdığımda iyi 

olduğunu düşünüyorum ve fazla bir beklenti içinde değilim.' 

Y5: 'Özel sektöre göre maaş ve koşulların kıyaslanmasını doğru bulmasam da 

kurumumuzda koşullar iyi. Ancak araştırmacıların yurt dışı eğitimleri konusunda 

mali destek verilmelidir.' 

 

4. Eğitim ve kişisel 

gelişim olanakları 

konusunda 

beklentileriniz nelerdir? 

 

Y1: 'Gelişmiş ülkelerin çalışmalarına adapte olabilmek için eğitimin 

geliştirilmesi, sosyal çalışmaların, yabancı dil eğitimi ve kişisel gelişim 

kurslarının yapılmasını isterim. Özellikle yurt dışı teknolojik gelişimlerin yerinde 

izlenmesi sağlanmalıdır.' 

Y2: 'Yabancı dil eğitimleri artırılmalıdır. Sadece gramer ve çeviri değil diksiyon, 

pratik konuşma konusunda daha iyi olmamızı sağlayacak yurt dışı eğitimleri 

düzenlenmelidir.' 

Y3: 'Yabancı dil eğitiminde eksiğimiz çok fazla. Yurt dışı ile bağlantı konusunda 

eksik olduğumuz kısımlar var. Teknolojik gelişmeleri yakalayamadığımız veya 

geç takip ettiğimiz konular oluyor.' 

Y4: 'Yabancı dil yetersizliği var. Eğitim ve öğrenmeye açığız. Ancak koşulsuz 

işlerin yerine getirilmesi yerine sorgulayarak, deneyerek ve görerek işleri 

öğrenmek istiyoruz. Bu da belli bir süreç alıyor.' 

Y5: 'Yurt dışı eğitim, kongrelere katılım teşviki olmalıdır. Katıldığımız mesleki 

veya araştırmaya yönelik eğitimlerin faydasını gördüğümüzü söyleyebilirim.' 

 Y1: 'Kurumsal kariyer olanaklarından hiç bir beklentim yok. İyi bir mühendis 

olabilmek istiyorum. Mesleğimde söz sahibi uzman olmak istiyorum. Bu adamın 
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5.Kariyer/yükselme 

olanakları konusunda 

beklentileriniz nelerdir? 

 

çalışmaları bunun üzerine, bu adam bu konuda çok iyi diye insanlar parmağıyla 

gösterir, yurt dışından insanlar yayınlarına atıf yaparlar. Benim beklentim 

budur.' 

Y2: 'Akademik yükselme' 

Y3: 'Özel sektöre göre rekabet bakımından ve kariyer yükselme olanaklarımız 

daha iyidir ve güvendeyiz.' 

Y4: 'Kariyer ve yükselme olanakları akademik açıdan olmakta. Doktoramı bitirip 

iyi bir konuma yere gelebilmek benim için yeterli olacaktır.' 

Y5: 'Kariyer yükselme anlamında bir beklentim yok ancak çalıştığım konularda 

uzmanlaşmak beklentim var.' 

 

 

6. Kurum imaj ve itibarı 

konusunda 

beklentileriniz nelerdir? 

 

Y1: 'Bu konuda kurum yönetiminden çalışanlarına kadar herkesin görevi vardır. 

Kurum imaj ve itibarı konusunda çalışanların görevlerini yapması gerekir. 

Örneğin, bir kongreye toplantıya gidildiğinde yapman gereken konular, 

sorumluluklar var. Hazırladığınız sunu, içeriği, hitap şekliniz, zamana uyum, 

insanlarla iletişiminiz birçok konuya dikkat etmelisiniz. Genellemek istememem 

ama bizim kuşak bu konularda daha duyarlı ve bu yüzden sorun yaşanmıyor. 

Çünkü biz meslekte yeniyiz ve işimize daha idealist yaklaşıyoruz. İyi yerlere 

gelmek istiyoruz, bu yüzden enerjimiz fazla. Yeter ki sorumluluklar verilsin.'   

Y2: 'Ülke içerisinde kurumumuzun imajının iyi olduğunu ancak yurt dışı imaj 

oluşturma konusunda yetersiz kaldığımızı düşünüyorum.' 

Y3: 'Düşüncelerimize değer verilmesi halinde kurumun imaj ve itibarının 

artacağını düşünüyorum.' 

Y4: 'Ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da kurumumuzun imaj ve itibarı ile 

adının geçmesi ve söz sahibi olmasını isterim. Bizim kuşağın kurumumuzda 

üzerine düşen görevleri yaptığını söyleyebilirim. Kurumumuzu her ortamda iyi 

bir şekilde temsil ediyoruz.'    

Y5: 'Kuruma bağlılığımız aldığımız maaş veya özlük haklarıyla bağlantılı değil. 

Fazla maaş veren kuruma geçilebilir ancak şu an hangi kurumda isek onun için 

çalışmalıyız.  Kurum imaj ve itibarı için görevimizi iyi şekilde yapıyoruz.' 

7. Düşüncelerinize değer 

verilmesi konusunda 

beklentileriniz nelerdir? 

 

Y1: 'Yönetimin bakış açısının iyi olması yeterlidir, kurumumuzda 

düşüncelerimize değer verilmektedir. Yönetimin düşüncelerimize bakış açısı iyi 

ve genelde görüşümüzü alır.' 

Y2: 'Bu konuda kurumumuz yönetimi beklentilerimizi karşılıyor.' 

Y3: 'Düşüncelerimize değer verilmesi ve önyargılı davranılmaması gerekir. 

Genel anlamda kurumumuzda buna dikkat edilir.' 

Y4: 'Görüşlerimizin alınıp, düşüncelerimize değer verilmesi benim için yeterlidir. 

Yönetimin düşüncelerimize açık olması ve beklentilerimizi karşılaması benim için 

yeterli olmaktadır.' 

Y5: 'Kurumumuzda düşüncelerimize değer verilmektedir.' 

8. Kurumunuzda sosyal 

ilişkilere yönelik 

beklentileriniz nelerdir? 

 

Y1: 'Belirli dönemlerde örneğin ayda bir iş dışında bir araya gelinebilir, yemeğe, 

kahvaltıya gidilebilir. Önceden kurumumuzda doğum günlerinin kutlandığı 

söyleniyor. Sosyal faaliyetlerde samimiyet çok önemlidir.' 

Y2: 'Sosyal ilişkiler fena değil ama biraz geliştirilebilir.' 

Y3: 'Kurumumuzda sosyal ilişkilere biraz daha önem verilmesi gerekmektedir.' 

Y4: 'Kurum dışında da çalışanların katıldığı sosyal aktiviteler düzenlenmelidir. 

Kurumdaki arkadaşlarla iş dışında da etkinliklerde beraber olunabilmelidir.' 

Y5: 'Kurumumuzda daha fazla artırılması gerektiğini düşünüyorum.' 

 

 

Y1: 'Kıdem konusu kurumumuzda önemlidir, bazen eleştiriye açık olunmuyor.  

'Ben 15,25 yıllık personelim, doğuda görev yaptım, sen bilemezsin ki daha dün 

geldin' gibi ifadeler olabiliyor. Aslında biz de 30 yaşına geldik neredeyse ve 
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9. Beklentilerinizin 

karşılanmasındaki 

engeller nelerdir? 

 

önceki kuşak çalışanları fazla eleştiremiyoruz. Eleştirdiğimizde yanlış 

anlaşılıyor. Bana göre bizden sonra ki kuşakta bizim için böyle söyleyecektir.' 

Y2: 'İnsanlar yaşça büyük olsalar da yeterli olgunluk düzeyine ulaşamayanlar 

sürekli kendi düşüncelerinin doğru olduğunu savunuyor. Bireysel gelişmişlikle 

alakalıdır.'   

Y3: 'Y kuşağı olmak, yaşımızın diğer çalışanlara göre küçük olması.' 

Y4: 'Eleştiriye açık olmamak, daha önce göreve başlamış olanların daha çok 

dikkate alınması, söz sahibi olması.' 

Y5: 'Kıdem kurumumuzda önemlidir. Eleştiri ve önerilerimiz bazen 

kişiselleştiriliyor'. 

 

10. Nasıl bir kurumda 

çalışmak istersiniz? 

Y1: 'Çalışanlarının samimi ve eleştiriye açık olduğu, dünyada iyi bir yere gelmiş, 

söz sahibi olan kurumda çalışmak isterim. Bugünkü toplantıdan çok memnunum, 

kurumumuzda bu tür toplantıların devam etmesini isterim.' 

Y2: 'Ekonomik açıdan gelişmiş, güçlü, insanların birbirine karşı daha açık 

olduğu, akademik yönü gelişmiş daha da gelişebilir bir kurum idealimdir. Kurum 

yönetiminden her zaman destek görüyoruz ve devamını dilerim.' 

Y3: 'Farklı görüşlere açık, önyargılı olmayan bir kurumda çalışmak isterim 

Çalıştığım kurumdan memnunum, bunları sağlıyor.' 

Y4: 'Çalıştığım kurumdan memnununum, rahat, özgür davranabiliyoruz, 

fikirlerimizi söyleyebiliyoruz.  Daha önce farklı bir bölgede görev yaptım ve aynı 

işi yapan kurumların bölgesel koşullar, kültüre göre farklı olduğunu gördüm. 

Diğer kamu/özel sektör kurumlarında çalışan arkadaşlarımdan çok daha iyi 

durumdayız.'   

Y5: 'Bu araştırma kuruluşunda çalışmaktan memnunum, çalışmak istediğim bir 

kurumdu zaten. Teknolojik ve altyapı sorunlarını kısmen çözen ve çözmeye 

çalışan bir kurumdayım.' 

 

Y kuşağı kamu personelinin kariyer beklentisi, akademik yöndedir ve kurumun hiyerarşik 

yapısında yönetim kademelerinde bir yükselme düşüncesi yoktur. Mesleğinde uzmanlaşmak ve 

söz sahibi olmak isteyen Y kuşağı kamu personelinin, kurumsal kariyer beklentisinin öncelikli 

olmaması aynı zamanda kariyer beklentisinin kurumlarınca karşılanmadığını düşünmesinin 

nedenleri araştırılmalıdır. Hem kurumun insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için hem de 

başarının ödüllendirilmesi, motivasyon ve verimliliğin teşviki için tüm kariyer basamaklarında 

Y kuşağının ilerlemesine olanak sağlayacak adil ve şeffaf düzenlemeler getirilmelidir. 

Y kuşağı kamu personeli, kurumlarının imaj ve itibarından memnun olup üzerlerine düşen 

görevlerin bilincindedir. Bu konuda sadece kurum yöneticilerinin değil tüm çalışanların 

görevleri olduğunu belirtilmişler, kurum dışındaki toplantı, kongre ve etkinliklerde Y kuşağının 

önceki kuşaklara göre daha idealist, kurum imaj ve itibarını artıran sorumlulukta 

davrandıklarını ifade etmişlerdir. Y kuşağının az da olsa beklentileri karşılandığında çalıştıkları 

kurum için ellerinden geleni yaptıkları, örgüte bağlılıkları güçlendiği söylenebilir. Burada Y 

kuşağı ile yöneticiler arasındaki etkileşim ve iletişim önemlidir (Kömürcüoğlu 2014). Y kuşağı 

kamu personeli, kurumlarının yurt içinde imaj ve itibarının iyi konumda olduğunu düşünmekte, 

yurt dışında da kurumlarının çalışmalarıyla adının duyurulması istemektedir.  

Araştırma yapılan kurumun yönetimi, farklı düşüncelere açık, farklı görüşleri dikkate alan ve 

çalışanların düşüncelerine değer veren bir yapıdadır. Dolayısıyla Y kuşağı kamu personellerinin 

en önemli beklentisinin karşılandığı söylenebilir. Sosyal yaşamlarına zaman ayırmak isteyen, 

işe ayrılan zamandan çok belirli bir zaman içinde işin ne kadar verimli yapıldığının önemli 
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olduğunu düşünen Y kuşağı çalışanlarının (Kömürcüoğlu 2014), bir beklentisi de kurumda 

sosyal ilişkilere daha fazla önem verilmesi, iş dışında da sosyal aktivitelerle çalışanların bir 

araya gelmesidir.  

Y kuşağı kamu personeli, kurumsal beklentilerinin karşılanmasında en büyük engelin kıdem 

konusu olduğunu, kıdemli çalışanların kurumsal kararlarda kendilerine kıyasla daha çok söz 

sahibi olduğunu ve eleştiriye yeterince açık olmadıklarını, eleştiri ve önerilerinin bazen 

kişiselleştirildiğini, önceki kuşaklara göre yaşça küçük olmalarına karşın 30'lu yaşlara 

ulaştıklarını belirtmiştir. Baltaş (2009), yaptığı çalışma sonuçlarına göre; her kuşaktan çalışan 

için saygı görmenin ve güvenin önemli olduğunu, sadakate tüm kuşakların değer verdiğini 

tespit eder. Farklılıkların yönetimi konusunda gelişmiş bir kurum kültürü oluşturmak için insan 

kaynakları yöneticileri, öncelikle üst yönetimin desteğini alarak ihtiyaçları belirlemeli ve 

çalışanlarla iletişim kanallarının açık ve etkin olmasını sağlamalıdır. Sorunların çözümünde 

proaktif bir yaklaşım benimsenmeli, yaşayarak öğrenmeye dayalı eğitimler 

gerçekleştirilmelidir. Ayırımcılık yapmayan ve farklılıklara değer veren işletmelere yetenekli 

çalışanların başvurma olasılığı daha yüksektir (Barutçugil 2004). Yumuşak (2008), beyaz ve 

mavi yakalı 594 çalışan üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre; çalışanların verimliliğini 

etkileyen en önemli unsur olarak ücreti belirlemiş, ardından işletme içerisinde sağlıklı işleyen 

iletişime vurgu yapmıştır. İşletme içerisinde işleyen sağlıklı iletişim, çalışanın olaylardan 

zamanında haberdar olmasını sağlamakta ve çalışan verimliliğini artırmaktadır. Ayrıca 

işyerinin fiziki koşullarının verimi etkilediği, çalışanların fiziki koşullarının uygun olması 

halinde verimliliğin arttığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları da bu bilgileri 

desteklemektedir. Araştırmaya katılan Y kuşağı kamu personelleri, nasıl bir kurumda çalışmak 

istediklerini şöyle özetlemiştir: Farklı görüşlere ve eleştiriye açık, düşüncelerine değer verilen, 

samimi, rahat ve özgür davranabildikleri, akademik gelişime açık, teknoloji ve ekonomisi 

güçlü, konusunda dünya çapında söz sahibi bir kurumda çalışmak istiyorlar. Bu isteklerinin 

birçoğunun halen çalıştıkları kurum tarafından karşılandığını ifade eden katılımcılar, 

kurumlarından memnun olduklarını, diğer kamu/özel sektör kurumlarında çalışan 

meslektaşlarına göre iyi durumda olduklarını belirtmiştir.   

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yönetim kademeleri de dahil tüm kamu kurumlarında sayıca artan Y kuşağı çalışanlarının 

özellikleri ile beklentilerinin belirlenerek dikkate alınması, çalışanların kuruma bağlılığı ve 

motivasyonunu artıracak, kurumun verimliliği olumlu yönde etkilenecektir. Y kuşağı kamu 

personelinin özellikleri ve beklentilerini belirlemeye yönelik yapılan araştırmanın sonuçları, 

ilgili yazın sonuçlarıyla uyumludur. Araştırmaya katılan Y kuşağı kamu personelinin 

özellikleri; teknolojiye yatkın, mobil cihazları yoğun kullanan, günlük ortalama 8-9 saat 

zamanını bilgisayar başında geçiren, grup çalışmasına istekli, ülkesel olayları takip eden, 

önceki kuşaklara göre daha çok görüşünün alınmasını isteyen, otoriter yönetim tarzını 

sevmeyen ve bağımsızlığına önem veren olarak belirlenmiştir. Yüz yüze iletişim yerine sosyal 

medya araçlarının yoğun kullanılması ve sosyal medya araçlarına fazla zaman harcanması, 

okuma ve edebiyattan uzak kalınması Y kuşağı kamu personelinin öz eleştirisidir. Öncelik 

sırasına göre kurumsal beklentileri; düşüncelerine değer verilmesi, eğitim ve gelişim olanakları, 
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kurum imaj ve itibarı, kariyer/yükselme olanakları, maaş ve mali getiriler ile sosyal ilişkilerin 

geliştirilmesidir. Bulgulara göre araştırmaya katılan Y kuşağı kamu personelinin, düşüncelerine 

değer verilmekte ve kurum imaj ve itibarı konusunda beklentileri karşılanmaktadır. Buna karşın 

eğitim ve kişisel gelişim olanakları, maaş ve diğer mali getiriler, kariyer/yükselme olanakları 

ve sosyal ilişkiler konusunda beklentilerinin yeterince karşılanmadığı yorumlanabilir. Y kuşağı 

kamu personeli, kamu kurumunda çalışmanın sağladığı iş güvencesinden ve kurumundan 

memnun olsa da bazı önerilerin dikkate alınmasında yarar vardır: 

 Küreselleşen çalışma yaşamında Y kuşağı kamu personeline yönelik eğitim ve kişisel 

gelişim olanaklarının artırılması, özellikle yabancı dil ve yurt dışı mesleki eğitimin 

desteklenmesi gerekmektedir. 

 Y kuşağı kamu personeli, aynı işi yapan özel sektördeki meslektaşlarına göre maaş ve mali 

getiriler bakımından iyi olduğunu belirtse de ilave ödeme (geçerli ve güvenilir bir 

performans ölçüme bağlı prim verilmesi, yurt dışı eğitimler konusunda mali destek 

verilmesi vb.) beklentileri dikkate alınmalıdır. 

 Kurumun insan kaynağı ihtiyacını karşılamak, başarının ödüllendirilmesi, motivasyon ve 

verimliliğin teşviki için tüm kariyer basamaklarında Y kuşağının ilerlemesine olanak 

sağlayacak adil ve şeffaf düzenlemeler olmalıdır. Y kuşağı kamu personeline yönetim 

kademelerinde yer alması için fırsat verilmelidir.  

 Kurumlarının imaj ve itibarı, Y kuşağı çalışanları için önemlidir ve bu konuda gereken 

sorumluluğu almaya Y kuşağı bireyleri hazırdır.   

 Kıdemli çalışanların tecrübelerinden, genç çalışanların idealist,  yaratıcı ve yenilikçi 

yönlerinden yararlanılmalıdır. Kurumsal kararlarda sadece kıdemli çalışanların değil Y 

kuşağı çalışanların da görüşleri dikkate alınmalıdır.  

 İş dışında sosyal yaşamlarına zaman ayırmak isteyen Y kuşağı çalışanları için spor, gezi 

gibi etkinlikler ve çeşitli kültürel faaliyetler düzenlenmelidir. 

  Kurumsal faaliyetlere yönelik eleştirilere yönetim ve tüm çalışanlar açık olmalı, eleştiri ve 

öneriler kişiselleştirilmemelidir.  

 Kuşaksal farklılıkların yönetimi konusunda gelişmiş bir kurum kültürü oluşturmak için 

başta kurum yönetimi olmak üzere tüm çalışanlar çaba göstermelidir.  

Sonuç olarak Y kuşağı kamu personelinin diğer kuşaklarca anlaşılması, özellikleri ve 

beklentilerinin bilinmesi ile dikkate alınmasına bağlıdır.  Bu görev de önceki kuşaklara ve 

kıdemli çalışanlara düşmektedir.       

  

KAYNAKLAR 

Adıgüzel, O, Batur, HZ & Ekşili, N 2014, 'Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: 

Mobil yakalılar', Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.19, s.165-182. 

Armstrong, M 2006, A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page Limited, London and 

Philadelphia. 

Ayçiçek, İM 2013, Çocuk ve demokratik eğitim kuşaklar arası çatışma ve aile içi demokrasinin önemi, Gün 

Matbaacılık Yayın Ltd. Şti., İstanbul.   

Baltaş, A 2009, İnsan ve işe değer katan yeni insan kaynakları, Remzi Kitabevi, İstanbul. 

Barutçugil, İ 2004, Stratejik insan kaynakları yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.   

Bingöl, D 2006, İnsan kaynakları yönetimi, Arıkan Basım Ltd.Şti, Denizli. 



1st International Congress on Economics and Business (ICEB'15) Proceedings 438-454.Gostıvar 

/Macedonıa, 10 – 14 June 2015 – Sözlü Bildiri  

 

 

Budde-Sung, A EK 2011, 'The increasing internationalization of the international business classroom: Cultural 

and generational considerations', Business Horizons, C.54, S.4, s.365-373. 

Büyüköztürk, Ş, Çakmak, EK, Akgün, ÖE, Karadeniz, Ş & Demirel, F 2013, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 

Pegem Akademi, Ankara. 

Çokluk, Ö, Yılmaz, K & Oğuz, E 2011, 'Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup görüşmesi', Kuramsal Eğitimbilim 

Dergisi, C.4, S.1, s.95-107.  

Erden Ayhün, S 2013, 'Kuşaklar arasındaki farklılıklar ve örgütsel yansımaları', Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları 

Dergisi, C.2, S.1, s.93-111. 

Festing, M & Schafer, L 2014, 'Generational challenges to talent management: A framework for talent retention 

based on the psychological-contract perspective', Journal of World Business, C.49, S.2, s.262-271. 

Fry, FL, Stoner, CR & Hattwick, RE 2004, Business an integrative approach, Mc Graw Hill/Irwin Companies, 

New York. 

Gursoy, D, Geng-Oing Chi, C & Karadağ, E 2013, 'Generational differences in work values and attitudes among 

frontline and service employees', İnternational Journal of Hospitality Management, C.32, s.40-48. 

Israel, GD & Galindo-Gonzalez, S 2014, 'Using focus group interviews for planning or evaluating extension 

programs', <http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/PD/PD03600.pdf>.  

Jang, YJ, Kim,WG & Bonn, MA 2011, 'Generation Y consumers' selection attributes and behavioral intentions 

concerning green restaurants', İnternational Journal of Hospitality Management', C.30, S.4, s.803-811. 

Kim, DH & Jang SC 2014 'Motivational drivers for status consumption: A study of generation Y consumers', 

İnternational Journal of Hospitality Management', C.38, s.39-47. 

Kömürcüoğlu, H 2014, Y kuşağını anlamak, Kanguru Yayınları, Ankara. 

Köse, S, Türesin Tetik, H & Oral L 2013, 'X ve Y kuşaklarının etik algılarının değerlendirilmesine yönelik bir 

araştırma', 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Marmaris, 02-04 Mayıs 2013. 

Krueger, R. 2002, 'Designing and conducting focus group interviews', Ekim 2002, 

<http://www.eiu.edu/~ihec/Krueger-FocusGroupInterviews.pdf>.  

Kuş, E 2009, Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel mi? Nitel mi?, Anı 

Yayıncılık, Ankara. 

Kuyucu, M 2014, 'Y kuşağı ve Facebook: Y kuşağının Facebook kullanım alışkanlıkları üzerine bir inceleme', 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, S.49, s. 55-83.  

Maxwell, GA & Broadbridge A 2014, 'Generation Y graduates and career transition: Perspectives by gender', 

European Management Journal, C.32, S.4, s.547-553. 

Maxwell, GA, Ogden, SM & Broadbridge, A 2010, 'Generation Y's career expectations and aspirations: 

Engagement in the hospitality industry', Journal of  Hospitality and Tourism Management, C.17, s.53-61. 

McDonald, P 2011, 'It's time for management version 2.0: Six forces redefining the future of modern management', 

Futures,C.43, s.797-808. 

Mitchell,V, Petrovici, D, Schlegelmilch, BB & Szöcs, I 2015, 'The influence of parents versus peers on generation 

Y Internet ethical attitudes'  Electronic Commerce Research and Applications, C.14, S.2, s.1-9. 

Millar, C & Lockett, M 2014, 'Multigenerational organisations: A challenge for technology and social change', 

Technological Forecasting & Social Change, C.89, s.273-283. 

Nusair KK, Bilgihan, A, Okumuş, F & Çobanoğlu, C 2013, 'Generation Y travelers' commitment to online social 

network websites', Tourism Management, C.3, s.13-22. 

Parment A 2013, 'Generations Y vs. baby boomers: Shopping behavior, buyer involvement and implications for 

retailing', Journal of Retailing and Consumer Services, C.20, S.2, s. 189-199. 

Sox, CB, Kline, SF & Crews, TB 2014, 'İdentifying best practices opportunities and barriers in meeting plannig 

for Generations Y', İnternational Journal of Hospitality Management, C.36, s.244-254. 

Süral Özer, P, Eriş, ED & Timurcanday Özmen, ÖN 2013, 'Kuşakların farklılaşan iş değerlerine ilişkin emik bir 

araştırma', Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.38, s.123-141. 

Tınar, MY 2005, '2000'li yıllarda çalışan insan', Çalışma Yaşamında Dönüşümler Örgütsel Bakış, ed.A. Keser, 

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s.63-67.  

Türk, A 2013, Y kuşağı, Kafekültür Yayıncılık, İstanbul. 



1st International Congress on Economics and Business (ICEB'15) Proceedings 438-454.Gostıvar 

/Macedonıa, 10 – 14 June 2015 – Sözlü Bildiri  

 

 

Uyargil, C 2013, Performans Yönetimi Sistemi Bireysel Performansın Planlanması Değerlendirilmesi ve 

Geliştirilmesi, Beta Basım A.Ş., İstanbul.   

Yumuşak, S 2008, 'İşgören verimliliğini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir alan araştırması', 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.13, S.3, s.241-251. 

İnternet/Websiteleri 

Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK] 2014a, Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, <http://rapory.tuik.gov.tr/17-03-2015-

13:57:26-65982929113501223021960188999.html >. [01 Mart 2015]. 

TÜİK 2014b, Demografik özelliklere göre (yaş, eğitim durumu, cinsiyet) işgücü istatistikleri, 

<http://tuikapp.tuik.gov.tr/medas/?kn=72&locale=tr>. [01 Mart 2015]. 

TÜİK 2014c, İstihdam edilenlerin yıllara göre iktisadi faaliyet kolları ve dağılımı,< 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2263>. [01 Mart 2015]. 

Devlet Personel Başkanlığı 2015, Kamu personelinin istihdam şekillerine göre 

dağılımı,<http://www.dpb.gov.tr/F/Root/dosyalar/istatistikler/kamu_per_istatistikleri/ocak2015/2_kamu_

personel_istihdam_sekline_gore_012015.pdf>. [01 Mart 2015]. 

Türk Dil Kurumu 2015, Büyük Türkçe sözlük, 

<http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55097787d50be9.9943

2125>. [05 Mart 2015]. 

www.pwc.com.tr 2015, İş hayatında Y kuşağı gençler artık yönetici olmaya başladı, 

<http://www.pwc.com.tr/tr/basin-bulteni/2015/is-hayatinda-y-kusagi-gencler.jhtml>. [01.03.2015]. 

www.dpb.gov.tr, <http://bilgiedinme.dpb.gov.tr/bilgiedinmeint/BilgiEdinme_Talep_Takip.aspx>, [08.04.2015].    



2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir - Poster Bildiri 

 

 

 

ORTA KARADENİZ VE İÇ ANADOLU BÖLGELERİNDE ŞARAPLIK ÜZÜM 

ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Hülya UYSAL1 Gamze SANER2 Fadime ATEŞ1 Adem YAĞCI3 Selçuk KARABAT1  
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3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, TOKAT 

 

 

Türkiye coğrafi açıdan, uygun toprak ve iklim koşullarıyla kaliteli ve farklı şaraplık üzüm 

çeşitlerinin rahatlıkla üretilebildiği bir ülkedir. Ancak teknik uygulamalarda yapılan hatalar 

nedeniyle istenilen sonuca ulaşılamamaktadır. Bu yönde şaraplık üzüm üretimiyle ilgili 

yörelere uygun kaliteli çeşitlerin ve üretim tekniklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

2010-2012 yılları arasında gerçekleştirilen çalışma ile bazı yerel şaraplık üzüm çeşitlerinin 

(Narince, Emir, Kalecik Karası) üretim teknikleri ve pazarlama şekilleri incelenmiştir. 

Anketler; Tokat, Nevşehir ve Ankara illerinde uygulanmış ve 105 üretici ile görüşülmüştür. 

Örnek hacmi, gayeli örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin 

analizinde verilerin özelliğine bağlı olarak çeşitli istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır. 

Normal dağılış gösteren değişkenler için varyans analizi (One-way Anova), normal dağılış 

göstermeyen değişkenler için ise Kruskall-Wallis testi uygulanmıştır. 

 

İncelenen işletmelerde çevreye duyarlı üretim tekniklerinin uygulanmadığı, çalışmaların henüz 

başlangıç aşamasında olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin elde ettikleri şaraplık üzümde kalite 

açısından karşılaştıkları sorunlar içerisinde salkım çürümeleri, tanelerde çatlama, kısmen 

önemli iken, renklenme ve şeker birikimiyle ilgili sorunlarının çok yaygın olmadığı 

görülmüştür. Üreticilerin pazarlama açısından belirttikleri başlıca sorunlar; şaraplık üzüm satış 

fiyatının düşük olması, yeterli sayıda alıcının bulunmaması satılan üzümün parasının geç 

alınması şeklinde sıralanabilir. 

 

Şaraplık üzüm üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak öncelikle üzüm satış fiyatının 

arttırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunun dışında üreticilerin örgütlenmesi ve sözleşmeli 

üretim konuları da öne çıkmıştır.  
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TÜRKİYE’DE ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNDE RİSK KAYNAKLARI VE RİSK 

YÖNETİM STRATEJİLERİ 

Hülya UYSAL1    Gamze SANER2   Selçuk KARABAT1     Mehmet Ali KİRACI3       FadimeATEŞ1  

Adem YAĞCI4                 Tali MONİS5 

 

1 Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, MANİSA 
2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, İZMİR 

3Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TEKİRDAĞ 
4Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, TOKAT 

5GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ŞANLIURFA 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, Türkiye’de şaraplık üzüm üretiminde karşılaşılan risk kaynaklarının ve risk 

yönetim stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Çanakkale, 

İzmir, Denizli, Tekirdağ Tokat, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Nevşehir ve Ankara illerindeki 383 

tarım işletmeden anket yoluyla elde edilmiştir. Değerlendirmeler 5’li likert ölçeği kullanılarak 

[(1) tamamıyla etkilerden (5) hiç etkilemez seçeneğine doğru] ortalama değerler üzerinden 

yapılmıştır. Risk kaynakları iklim koşulları, hastalık ve zararlılar, ekonomi ve politika, olarak, 

risk stratejileri ise, üreticilerin örgütlenmesi, sözleşmeli üretim modeli ve üzüm çeşidinde 

değişiklik yapma, olarak verilmiştir. Araştırmada, en önemli risk kaynaklarının girdi 

fiyatlarının yüksekliği (1,96) ile ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar (2,41) olduğu ve risk 

stratejisinin ise üreticilerin örgütlenmesi (3,04) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Şaraplık üzüm, Risk kaynakları, Risk stratejileri, Likert analizi  

 

RISK SOURCES AND RISK MANAGEMENT STRATEGIES FOR WINE GRAPE 

GROWING IN TURKEY 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to determine risk sources and risk management strategies in the wine 

grape growing in Turkey. The data used in the study were collected from 385 farms located in 

Çanakkale, İzmir, Denizli, Tekirdağ Tokat, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Nevşehir and Ankara 

provinces by using questionnaire method. Data were analyzed 5 points Likert Scale (1; impact 

completely to 5; does not impact). Risk sources were given as climate conditions, pests and 

diseases, economy and policy, and risk strategies were called as organization of producers, 

contractual production model, changes in grape varieties. The research results showed that high 

input costs (1.96) were the most important risk sources and organization of producers (3.04) 

was the most important risk management strategies.  

 

Key Words: wine grape, risk sources, risk strategies, likert scale 
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YEŞİL GÜBRELEME 

 

 

Fulya KUŞTUTAN    Özen MERKEN 

 

 

Gelişmesini tamamlamış bitkilerin sürülerek toprağa karıştırılmasına yeşil gübreleme, bu 

amaçla kullanılan bitkilere yeşil gübre bitkileri denilmekte; yeşil gübre bitkisi olarak en çok 

yonca, fiğ, bakla, ekilmektedir.   

Yeşil Gübre; 

• Toprağa organik madde ve azot sağlamakta, 

• Toprağın fiziksel ve kimyasal yapılarının düzelmesine yardımcı olmakta, 

• Toprakta humus birikimi sağlamakta, 

• Mikrobiyal faaliyetleri artırarak toprağın biyolojik özelliklerinin düzelmesine yardımcı 

olmakta, 

• Organik maddenin ayrışmasını ve humusun parçalanmasını hızlandırmakta, 

• Topraktaki hava ve su sirkülasyonunu düzenlemekte, 

• Besin maddelerini toprağın üst katmanlarına taşımakta, 

• Toprağa granüler yapı kazandırmakta, 

• Toprağın çabuk tava gelmesini ve uzun süre tavda kalmasını sağlamakta, 

• Meyilli arazilerde erozyonu önlemekte, 

• Bitkilerin köklerinin daha iyi gelişmesini ve dondan zarar görmesini engellemekte, 

• Toprağın yüzeyini örterek infiltrasyonu arttırmaktadır. 

 

Yeşil gübrelemede başlıca amaç toprağı organik madde ve azotça zenginleştirmek olduğuna 

göre, yetiştirilecek yeşil gübre bitkisinin her şeyden önce mümkün olduğu kadar kuvvetli bir 

şekilde gelişmesi ve yine mümkün olduğu kadar fazla vejetatif kısımlar meydana getirmesi 

istenmektedir.  Bu da toprağa daha fazla bitki organlarının karıştırılmasına olanak vermesi 

yanında yüksek su kapsamı nedeniyle toprakta bitkinin çürümesinin daha kısa sürede 

tamamlamasına da olanak vermektedir. Burada en önemli nokta bitkinin C:N oranıdır. C:N 

oranı büyük bitkilerin toprakla çürümeleri için daha uzun zamana gereksinim vardır. 

Yağışı az olan yörelerde yeşil gübrelemenin yapılması çok daha fazla dikkat gerektirmektedir. 

Toprakta sınırlı düzeyde bulunan su yeşil gübre bitkisi tarafından da kullanılacağı için asıl 

bitkinin su güçlüğü çekmesi olasıdır. Öte yandan toprakta suyun az bulunması nedeniyle yeşil 

gübre bitkisinin çürümesi de bir sorun olmaktadır. O nedenle kurak yörelerde yeşil 

gübrelemenin faydasına göre zararı kimi durumlarda daha fazla olabilmektedir. 

Yeşil Gübrelemenin Toprağın Organik Madde Kapsamı Üzerine Etkileri 

Yeşil gübre, toprakta gerekli organik maddeyi sağlamak amacıyla yetiştirilen bitkilerin 

gelişmelerinin belli bir devresinde henüz yeşil halde iken sürülerek, toprak altına 
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getirilmesidir. Genellikle sonbaharda ekilmek suretiyle çiçeklenme döneminde toprağa 

karıştırılmalıdır. 

Yeşil gübreleme amacıyla farklı bitkiler kullanılmakla birlikte baklagil türü bitkiler genellikle 

baklagil olmayan bitkilere nazaran tercih edilmekte ve en iyi yeşil gübre bitkileri olarak kabul 

edilmektedirler. 

Yeşil gübreleme ile toprağın organik madde kapsamı artması sağlanabilmektedir. Amaca 

uygun olarak yapılan bir yeşil gübreleme, özellikle organik madde ve azot kapsamları düşük 

olan, dolayısıyla fiziksel özellikleri iyi olmayan topraklar için fayda sağlamaktadır. Yeşil 

gübre ayrıca verimlilikleri yüksek olan ve iyi fiziksel özelliklere sahip bulunan topraklarda da, 

organik madde seviyesinin devamlı olarak muhafazasının sağlanması bakımından yine fayda 

sağlamaktadır. Öte yandan, yeşil gübre ile toprakta yaratılacak organik madde ve azot miktarı 

sabit olmayıp, çeşitli etkenlere göre değişmektedir ve söz konusu etkenler bitki çeşidi, bitkiyi 

toprak altına getirme zamanı ve getirildiği derinlik, toprak bünyesi, toprağın rutubet kapsamı 

olarak sayılabilmektedir. 

Yeşil Gübrelemenin Toprağın Azot Kapsamı Üzerine Etkileri 

Baklagil bitkilerinin yeşil gübre bitkisi olarak diğer bitkilere tercih edilmelerinin başlıca 

nedeni toprağa yalnızca organik madde kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda toprağın azot 

miktarını, havanın azotunu bünyelerine alarak arttırmaktadır. Böylece toprağı azotça 

zenginleştirmekte olup, derin kökleriyle toprağın alt tabakalarında bulunan bitki besin 

maddelerini alarak toprak altına getirildikleri zaman yetiştirilen bitkinin bu besin 

maddelerinden faydalanmalarını da sağlamaktadırlar. 

İyi havalanan tınlı kumlu bir toprakta yeşil gübre ile sağlanacak N miktarı 4.0 kg ile 11.5 kg 

arasına değişmekte, bazı araştırıcılara göre normal bir yeşil gübreleme ile ortalama olarak 

dekara 10 kg civarında N kazandırıldığı ifade edilmektedir. 

Yeşil Gübrelemenin Biyokimyasal Etkileri 

Yeşil gübreleme ile toprağa organik materyalin verilmesi, toprak mikroorganizmalarına gıda 

kaynağı sağlanması nedeniyle topraktaki mikroorganizma faaliyetleri üzerine olumlu etkiler 

yapmakta ve toprakta bazı olumlu değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Yeşil Gübrelemenin Bitki Besin Maddelerinin Yarayışlılığı Üzerine Etkileri 

Yeşil gübreleme için yetiştirilen bitkiler toprağın derinliklerinden aldıkları bitki besin 

maddeleri ile toprağın üst kısımlarının zengin hale gelmesine yardım etmektedir. 

Yeşil Gübrenin Toprağa Etkileri 

Özellikle derin köklü yeşil gübre bitkileri toprağın fiziksel özelliklerini düzelterek toprağın 

granüler bir yapı kazanmasını, çabuk tava gelmesini ve tavını da uzun süre muhafaza etmesini 

sağlamaktadır. Bu bakımdan yeşil gübrenin özellikle ağır ve işlenmesi güç olan topraklar için 

ayrı bir önemi bulunmakta olup, yeşil gübre hafif toprakların fiziksel özelliklerini de 

iyileştirmektedir. Derin köklü olan yeşil gübre bitkileri toprak içerisinde çok sayıda kanallar 

meydana getirmekte ve bu kanallar vasıtasıyla topraktaki havanın daha kolay sirkülasyonunun 

ve suyun hareketliliğinin artmasına neden olmaktadırlar. Yeşil gübreleme ile toprağın organik 

madde kapsamı da arttırılmaktadır. Amaca uygun olarak yapılan yeşil gübre uygulaması 

özellikle organik madde ve azot kapsamları düşük ve fiziksel özellikleri yetersiz topraklar için 
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yararlı olmakta, ayrıca verimlilikleri yüksek ve fiziksel özellikleri de yeterli bulunan 

topraklarda da organik madde seviyesinin devamlı olarak korunması bakımından olumlu etki 

yapmaktadır. Derin kökleriyle toprağın alt tabakalarında bulunan bitki besin maddelerini de 

bünyelerine aldıklarından toprak altına getirildikleri zaman yetiştirilen kültür bitkilerinin 

ihtiyaçları olan besin maddelerinden faydalanmalarını da sağlamaktadırlar. 
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ASMALARDA BİLEZİK ALMA UYGULAMASI 

 
Oğuzhan SOLTEKİN 

 
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

Bilezik alma uygulaması, asmanın gövde ve kolları ile bir yaşlı dalları veya sürgünleri 

üzerinde 3-6 mm genişliğindeki kabuk ve floem tabakasının, özel olarak yapılmış çift ağızlı 

kesici makas veya bıçaklarla çepeçevre çıkarılması işlemidir (Şekil 1 ve Şekil 2). 

 

     

 

 

 

 

Bilezik alma uygulaması ile yapraklarda sentezlenen organik besin maddelerinin, bilezik 

alınan yerin alt tarafına geçmesi engellenmiş olur. Böylece bu besin maddeleri, bilezik alınan 

yerin üst tarafındaki organlarda birikir ve özellikle tanelerin daha iri, gösterişli ve kaliteli 

olması sağlanır. 

Bilezik alma işleminin tane tutumunu geliştirdiği ve olgunlaşmayı hızlandırdığı ilk kez 

Lambry (1817) tarafından tespit edilmiş olsa da bu uygulamanın ortaya çıkması tamamıyla bir 

kaza sonucu gerçekleşmiştir. Yunanistan’da gerçekleşen olayda Atina Üniversitesi Bağcılık 

Bölümü’nde çalışan Prof. Dr. U.X. Davides’in araştırmalarına göre; bir çiftçi tarafından 

asmanın gövdesine bağlanan yük katırının hareketleri sonucunda ipin asmaya sürtünerek iz 

şeklinde kesikler oluşturduğu ancak bu kaza sonucunda o asmanın diğerlerine göre daha 

verimli olduğu tespit edilmiştir (Winkler, 1962). 1833 yılında Black Corinth çeşidinde 

gerçekleşen bu olay sonrasında bir çok araştırmacı tarafından bilezik alma uygulaması 

yapılmış ve meyve tutumunda artışlar olduğu belirlenmiştir (Branas ve ark., 1946).  

Bilezik alma işleminin bir diğer kullanım amacı sofralık amaçlı yetiştiricilikte – özellikle  

çekirdeksiz çeşitlerde – tane iriliğini arttırmaktır. California’ da uzun yıllar boyunca bu amaca 

yönelik çok sayıda bilezik alma uygulamaları yapılmış ancak düzensiz sonuçlar elde 

edilmiştir. Daha sonraları Jacob (1928) tarafından yapılan bir çalışmada bilezik alma 

zamanının tane iriliği üzerinde büyük önem taşıdığı saptanmış ve günümüze kadar geçen 

süreçte yürütülen çalışmalarda bilezik alma zamanı ve etkisi üzerinde durulmuştur. . 

Günümüzde bağ alanlarında yapılan bilezik alma işlemi gövde, kollar, 1 yıllık çubuklar ve 

yedek çubuklarda yapılabilirken kollarda yapılan bilezik alma işlemi zor olması sebebiyle pek 

tavsiye edilmemektedir. Yedek çubuklarda yapılacak bilezik alma işlemi ise maliyetli 

olacağından en yaygın uygulama gövdede ve 1 yıllık çubuklarda gerçekleştirilmektedir. 

Gövdede yapılan uygulama bütün asmayı etkilerken, 1 yıllık çubukta yapılan uygulama 

sadece bulunduğu çubuğu etkilemektedir (Winkler, 1962). 

Şekil 1. Bir yıllık çubuklarda kullanılan 

bilezik alma makası 

Şekil 2. Asma gövdesinde kullanılan 

bilezik alma bıçağı. 
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Şekil 3. Gövdede yapılan bilezik alma işlemi 

Şekil 4. Tek yıllık çubukta yapılan bilezik alma işlemi 

Bilezik alma uygulaması ile yapraklarda sentezlenen organik besin maddelerinin bilezik 

alınan yerin alt tarafına geçmesi geçici bir süre önlenmiş olmaktadır. Böylece bu besin 

maddeleri, bilezik alınan yerin üst tarafındaki organlarda birikmekte dolayısıyla tanelerin 

daha iri ve gösterişli olması sağlanmaktadır. 

Bilezik alma başlıca üç amaca yönelik olarak uygulanabilmektedir: 

 

a) Tane tutumunu arttırmak: Bilezik alma işlemi çiçeklenme başlangıcında yapılmalıdır. 

b) Tane iriliğini arttırmak: Bilezik alma işlemi çekirdekli ve çekirdeksiz çeşitlerde tam 

çiçeklenmeden 7-10 gün sonra, tutmuş olan tanelerde hücre bölünmesinin en hızlı olduğu 

devrede yapılmalıdır. 

c) Erkencilik sağlamak: Özellikle çekirdekli çeşitlerde renklenmeyi iyileştirmek ve olgunluğu 

öne almak amacıyla ben düşme başlangıcında bilezik alma yapılabilir. Etkisi asmadaki ürün 

miktarı, asmanın gelişimi ve mevsim şartlarına bağlı olarak değişebilmektedir (Fidan, 1985; 

Çelik ve ark.,1998; Uzun, 2004). 

 

Bilezik alma ve kısmi sulama gibi uygulamalar asmalarda büyümenin yavaşlamasına ya da 

kesilmesine neden olarak olgunlaşma dönemine yakın zamanda meyvede olgunlaşmayı daha 

da hızlandırmaktadır. Bilezik alma çok erkenci bölgelerde erkencilik amaçlı da yapılan bir 

uygulamadır. Bu uygulamaların faydası, asmanın normal fonksiyonlarını devam ettirmekle 

birlikte, özellikle yapraklarda sentezlenen besin maddelerinin meyveye yönlendirilmesi ve 

olgunluğun hızlandırılması şeklinde olmaktadır. 
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BAĞLARDA TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA SİSTEMİ 

 
Oğuzhan SOLTEKİN 

 
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

Son yıllarda küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin en önemli çıktısı olarak 

göze çarpan kuraklık, dünyada Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü tarım alanlarında bitki 

gelişimini sınırlayan ve bitkisel üretimi azaltan en önemli çevresel faktördür. Bu bölgelerde 

yetiştirilen asmalarda yüksek düzeyde buharlaşma ve buna karşın bu buharlaşmayı 

karşılayacak su kaynaklarının yetersizliği asmaların su stresine maruz kalmasına neden 

olmaktadır (Ağar, 2010). 

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve bilinçli bağcılık yapılan alanların artması ile birlikte 

yüzey sulama yöntemleri yerine bağlarda su kullanımını minimize eden basınçlı sulama 

yöntemleri tercih edilir hale gelmiştir (Shock, 2013). Son zamanlarda bağlarda kullanımı gün 

geçtikçe yaygınlaşan toprak altı damla sulama sistemi, ciddi miktarlarda su tasarrufu sağlayan 

en önemli basınçlı sulama yöntemlerinden biridir. 

 

Toprak altı damla sulama sistemi nedir? 

Diğer sulama yöntemleriyle (yüzey, yağmurlama vb.) karşılaştırıldığında damla sulama 

sistemleri en etkili sulama yöntemidir. Geleneksel damla sulama yöntemine alternatif olarak 

düşünülen toprak altı damla sulama sistemleri laterallerin (damla sulama boruları) toprak 

altına alındığı sistemler olarak tanımlanabilmektedir (Aras, 2014).  

Toprak altı damla sulama sistemi sayesinde toprak altına yerleştirilen laterallerle su ve 

bitki besin elementleri doğrudan bitki kök bölgesine uygulanabilmektedir. Toprak altı damla 

sulama sistemleri toprak yüzeyinden olan buharlaşma, derine sızma ve yüzey akışıyla 

gerçekleşen kayıpları azaltmakta, kurak ve yarı kurak alanlarda toprak üstü damla sulama 

sistemlerine göre önemli bir üstünlük sağlamaktadır. Toprak altı damla sulama sistemiyle 

yapılan yetiştiricilikte toprak yüzeyi kuru kalırken iyi bir su dağılımı da elde edilebilmektedir. 

Derine sızma ile oluşabilecek kayıpları ve yüzeyden olan buharlaşmayı önleyerek su 

kayıplarını azaltmakta ve kuru bir yüzeyle yabancı ot gelişimini azaltmaktadır. Tüm bu 

faydalar ışığında toprak altı damla sulama sistemleri toprak ve suyu koruyarak, tarımda 

sürdürülebilirlik için çok önemli olan su kullanım etkinliğinin gelişimine katkı sağlamaktadır. 

İyi yönetilen bir toprak altı damla sulama sisteminde randıman %95’in üzerine 

çıkabilmektedir (Payero 2002). 

 

Bağlarda toprak altı damla sulama sistemi 

1980’li yılların başlarında plastik sanayisinde, sulama alet ve ekipmanları üretim 

teknolojisinde yaşanan gelişmeler toprak altı damla sulamaya olan ilgiyi tekrar arttırmıştır. Bu 

dönemde birçok bitkide akademik çalışmalar yapılmış olup en fazla çalışma pamuk ve mısır 

bitkisinde yapılırken zamanla diğer sebze ve meyve ağaçlarında yapılan çalışmaların sayısı 

artış göstermiştir. Yapılan çalışmalarda toprak altı damla sulama sistemlerine ait verim 

değerlerinin diğer sulama sistemlerine eşit ya da daha fazla olduğu görülmüştür (Camp, 

1998). 
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Toprak altı damla sulama sistemi, gelişmiş bağlarda iki sıra arasına ve 40- 50cm derinlikte 

olacak şekilde kurulurken, yeni tesis bağlarda genellikle asmalara yakın ve çift taraflı olacak 

şekilde montaj yapılmaktadır. Bununla birlikte bazı üreticiler yeni tesis edilen bağlarda toprak 

altı damla sulama sistemini yine sıra ortasına kurarken ilk 2-3 yıl yeterli kök gelişiminin 

sağlanmasına kadar geçen süreçte üstten konvansiyonel damla sulama yapabilmektedir.  

Toprak altı damla sulama sistemlerinin tasarımı toprak üstü damla sulama sistemlerine 

benzerlik göstermekle birlikte özellikle filtre elemanları, basınç düzenleme vanaları, 

manometreler, debi ölçüm araçları, vakum önleme vanaları, hava çıkış vanaları, geri akışı 

önleyen vanalar ve yıkama sistemlerine daha fazla hassasiyet gösterilmelidir (Camp ve ark. 

2000). Toprak altı damla sulama sistemleri; sulama suyu, gübre ve diğer kimyasalları düşük 

miktarlarda ve sık aralıklarla bitki kök bölgesine direkt olarak uygulayabilen sistemlerdir. 

 

Toprak altı damla sulama sistemlerinin üstünlükleri: 

 Toprak yüzeyinden olan buharlaşma, yüzey akışı ve derine sızma daha az olduğu için su 

kullanım etkinliği yüksek olmaktadır. 

 Uniform bir su dağılımı ile suyun ve gübrenin daha kontrollü olarak dağılımına olanak 

vermektedir 

 Arazi yüzeyinin kuru kalması yetiştiricilik esnasında diğer tarımsal işlemlerin 

yapılmasına olanak verir. Ayrıca yüzey kuru kaldığı için toprak sıkışması daha az 

olacaktır. 

 Toprak yüzeyinin kuru kalması yabancı otların çimlenmesini ve gelişimini azaltmaktadır. 

 Daha kuru toprak yüzeyi ve daha az nemli bitki gövdesi mantari hastalıkların gelişimini 

azaltmaktadır 

 Sulama esnasında tarımsal işlemler sürdürülebilir 

 Sistemin yüksek sulama randımanı sulama süresini azaltmakta böylece enerji giderlerini 

de düşürmektedir. 

 

Toprak altı damla sulama sistemini sınırlayan etmenler: 

 Sistem toprak altında olduğundan toprak altı aksamda oluşabilecek hasarların tespiti güç 

olmakta ve gerekli önlemlerin zamanında alınmasını engellemektedir 

 Lateral derinliğine bağlı olarak toprak işleme sınırlı kalmaktadır. 

 Kök gelişimi sadece damlatıcının ıslattığı alan ile sınırlı kalmaktadır. Bu sınırlı alanda su 

ve gübre tüketimi hızlı olmaktadır. 

 Toprak altı damla sulama sistemlerinde montaj işlemi, daha hassas filtreleme birimi 

gereksinimi, ilave vanalar ve yıkama boruları ilk yatırım masraflarını arttırmaktadır. 

 Damlatıcı civarındaki kılcal köklerin damlatıcılara girişinin engellenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca herhangi bir hasar sonucu oluşabilecek sızıntıların yerinin belirlenmesi ve 

bunların tamiri oldukça güçtür. 

 Sistem toprak altında olduğu için diğer sistemlere nazaran izlenmesi ve değerlendirilmesi 

daha zordur. Bu yüzden sistemde uygun yerlerde olacak şekilde ilave akım ve basınç 

ölçerlere ihtiyaç duyulmaktadır (Aras, 2014). 
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ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMLERDE KURUTMA İŞLEMİ 

 
Oğuzhan SOLTEKİN   Ali GÜLER  M.Sacit İNAN 

 
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

Çok eski bir tarım uğraşı olan bağcılık, günümüze gelinceye kadar birçok gelişmeler 

göstermiş ve bugün Türk ekonomisine önemli miktarlarda döviz girdisi sağlayan ürün 

konumuna gelmiştir. Ülkemizde üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yaklaşık % 90’ı ihraç 

edilmekte olup, dünyadaki ihraç payımız ise % 45 civarındadır. Dış ticarete konu olan ve 

ülkemizde genellikle kurutmalık olarak değerlendirilen çekirdeksiz üzümün hasadı Ağustos 

ayında başlamakta ve Eylül ayında sona ermektedir. Türkiye’de çekirdeksiz kuru üzüm 

üretimi esas itibariyle Ege Bölgesinde yoğunlaşmış olup, özellikle Manisa, Turgutlu, Salihli, 

Akhisar, Menemen, Kemalpaşa, Çal ve Çivril’de üretilmektedir.  

Ekonomik açıdan son derece önemli olan Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dünyada söz 

sahibi olmamız hiç şüphesiz üretimin dış alımcı ülkelerin isteklerine cevap verebilecek 

kalitede yapılması ile sağlanmaktadır. İstenen kaliteye ulaşmak ise üzüm hasat olgunluğunun 

doğru belirlenmesi, kurutma periyodundaki meteorolojik şartlar ve kurutma prosesine 

bağlıdır. 

 

Üzümlerin Kurutulması 

Hasat Olgunluğunun Tespiti 

Yüksek kaliteli çekirdeksiz kuru üzüm elde etmenin ilk önemli aşaması, üzümlerin belirli 

bir olgunluk derecesinde toplanmasıdır. Üzümlerin olgunluğunun saptanmasında üzüm 

suyundaki kuru madde miktarından yararlanılır. Bu refraktometre denilen aletlerle olgunluk 

derecesi saptanabilir. Kuru madde değeri % 22-23 veya bome derecesi 12-13 olduğunda 

çekirdeksiz üzümler kurutulmak amacıyla hasat edilir. Bome derecesinin 1.8 ile çarpılması 

şıradaki kuru madde miktarını verir (Şekil 1). Tanelerin kuru madde içeriği ile kuruma oranı 

arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kuru madde içeriği arttıkça, belirli miktar yaş üzümden 

elde edilen kuru üzüm miktarı da artar. Üzümlerin tam olgunlukta hasat edilmesi durumunda 

4 kg yaş üzümden yaklaşık olarak 1 kg kuru üzüm elde edilir. Üzümler olgunlaşmadan 

kesildiğinde kuru üzüm randımanı ve kalitesi düşük olacağı gibi, üzümlerin aşırı 

olgunlaşmasına da izin verilmemelidir. Kuru madde miktarı %25-26 ya çıkarsa tane sapında 

kurumalar ve tanelenme baş gösterir. Bu ise kuru üzüm kalitesinin düşmesine neden olur. 

Tanelerdeki kuru madde ölçümleri sabahları yapılmalıdır. Üzüm taneleri, asmanın değişik 

yerlerindeki salkımlardan ve salkımın uç, orta ve sap kısmından alınarak suyu çıkarılmalıdır. 
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Şekil 1. Refraktometre ve Bome aerometresi 

Bandırma Çözeltisinin Hazırlanışı 

Hasat edilerek bandırma sepetlerine doldurulan Çekirdeksiz üzümler, daha hızlı kuruma 

sağlaması ve arzu edilen sarı rengi alması için bandırma çözeltisine bandırılarak 

kurutulmaktadır. Bandırma çözeltisinin hazırlanışı basit bir işlem gibi görülmesine rağmen 

pratikte birçok hatalar yapılmaktadır. Çekirdeksiz üzümün kurutulması sırasında genel olarak 

normal şartlarda kullanılan bandırma çözeltisi % 5.0 Potasa ( K2CO3 – Potasyum Karbonat ) 

ve % 1.0 natürel zeytinyağından oluşmaktadır. Bunun için 100 litre su içerisine 5.0 kg Potasa 

konarak iyice karıştırılıp eritilir. Potasa tartımının tam olarak hatasız yapıldığı, potasa derecesi 

ile yapılan okumada su seviyesinin derecede 5.0 rakamını göstermesi ile doğrulanır. Daha 

sonra ayrı bir kaba konan 1.0 kg asiti yüksek (en az 2-4) natürel zeytinyağı elle iyice 

çırpılarak ağartılır. Kırma adı verilen, zeytinyağının ağartılmasından sonra potasalı sudan azar 

azar yağa ilave edilerek çırpma işlemine devam edilir. Bu çözeltinin daha önce hazırlanmış 

olan 100 litrelik potasalı su içerisine konarak karıştırılması ile bandırma eriyiği hazırlanışı 

tamamlanmıştır. Çözelti üzerinde sarı yağ tabakasının olmaması, seçilen zeytinyağı asitliğinin 

yeterli olduğunu gösterir. Aksi halde düşük asitli zeytinyağı ile yapılan kırma işleminde, 

yağın potasalı suya yedirilmesinde pelteleşmeler (Kesilme) meydana gelir.  

Bandırma işlemindeki amaç, tane üzerindeki pus (wax) tabakasının kaldırılarak salkımların 

pırıl pırıl olmasını sağlamak ve bunun bir sonucu olarak ta kurumanın üç kat daha hızlı 

olmasının gerçekleştirmektir. Genel olarak hazırlanmış olan 100 litrelik bandırma çözeltisine 

ortalama 5 ton yaş üzüm bandırıldıktan sonra çözeltinin temiz çözelti ile takviye edilmesi 

veya değiştirilmesi gerekmektedir (Şekil 2). Bunu, bandırılan üzümlerin üzerinde pus 

tabakasının beyaz lekeler halinde kalması sonucu kolayca anlayabiliriz. Son zamanlarda 

Çekirdeksiz kuru üzümlerimizde büyük bir problem olarak karşımıza çıkan ve dış pazarımızı 

tehdit eden ağır metal yönünden bulaşmalara karşı, kullanılan bandırma çözeltilerinin fazla 

kirlenmeden değiştirilmesi etkili bir önlem olarak yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 2. Bandırma işlemi 

 

Çekirdeksiz Üzüm Kurutma Sistemleri 

A. Yer Sergiler 

En basiti sıkıştırılmış toprak veya kağıtlar üzerine üzümlerin serilmesi şeklinde hazırlanan 

toprak veya kağıt sergileridir. Daha temiz ve kaliteli üzüm elde etmek isteniyorsa beton 

sergilerin kurulması gerekir. Her bir metrekareye 18-20 kg yaş üzüm serilebilir (Şekil 3). 
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Önce taş blokaj ve üzerine beton dökülmesi ile % 2-3 oranında meyilli olacak şekilde, 

genelde dönüme 40m² hesabıyla tesis edilmektedir. Yağmur tehlikesine karşı üzerlerinin 

açılıp kapanabilir şekilde tente örtü ile kolayca kapatılabilmesi gibi avantajlarına karşılık; 

arazi kayıplarına yol açması, ince kum taneciklerinin üzüme yapışması, tesis için büyük bir 

yatırımı gerektirmesi gibi nedenler beton sergilerde görülen olumsuzluklar olarak 

sıralanabilir.  

 

 
Şekil 3. Yer sergiler ve Yüksek Sistem sergiler 

 

B. Yüksek Sistem Sergiler 

Daha dar bir alanda ve birkaç kat olarak, değişik şekillerde hazırlanan sergilerdir (Şekil 3). 

Yer sergilere göre daha temiz üzüm elde edilmesinde ve daha az alanın sergi yeri olarak 

ayrılmasına olanak tanır. Tek sıralı tel, çift sıralı tel, hamak ve raf sistemi olmak üzere birkaç 

değişik şekil vardır. Genel olarak katlar arası 25-30 cm arasında ve kat sayısı 6 adettir. 

Metrekareye serilen üzüm miktarı tel sistemlerde 45-70 kg, hamak sisteminde 55 kg’dır. 

Ayrıca rafların üzerine çatı yapılarak üzümler yağmurlardan korunur. İyi bir güneşlenme 

sağlamak amacıyla sıraların güney kuzey doğrultusunda olmasında yarar vardır. Yer sergilere 

göre kuruma 3-5 gün gecikir. Yer sergilerde ortalama olarak bağ alanının %5 i kadar sergi 

yeri hesaplanır. Oysa yüksek sistem sergilerde bu oran en az 1/3 oranında azalır. 

 
Bütün kurutma sistemlerinde, kurumanın sona erdiğini laboratuvar şartlarında 

belirlenebilen maksimum % 15 nem seviyesine göre veya pratik olarak avuç içine alınarak 

sıkılan üzümlerin bırakıldığında kolayca dağılması şeklinde tespit edilebilmektedir. Kuruyan 

üzümler tahta tırmıklarla salkım iskeletlerinden kabaca ayrılırlar. Üzümler sabahları çiğ 

kalktıktan sonra küçük yığınlar halinde toplanır, gölge bir yere taşınarak çöplerinden ayrılır. 
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Ayrıca içindeki taş, toprak gibi yabancı maddeler ve iyi kurumamış taneler ayrılır. Bu amaçla 

üzüm savurma makinaları da kullanılabilir. Böylece üzümler hem çöplerinden ayrılır, hem de 

kısmen sınıflandırılır. Daha sonra üzümler 50-100 kg lık çuvallara konularak satışa sunulur. 
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BAĞCILIKTA DON RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER 

 

Turcan TEKER  

 

Kış ve bahar aylarında meydana gelen 

düşük sıcaklıklar bağcılığı olumsuz olarak 

etkilemekte ve yetiştiriciliği sınırlandırmaktadır. 

Özellikle de hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler 

don tehlikesinin habercisi niteliğinde olmaktadır. 

Ülkemizde Ege Bölgesinde üzüm yetiştiriciliğinin 

yapıldığı alanlarda don olayları son yıllarda 

kendini daha sık göstermekte olup, ekonomik 

anlamda üreticileri zarara uğratabilmektedir. Ege 

Bölgesi konumu itibariyle, ülkemizin don riski 

haritası içerisinde ‘don olayının orta sıklıkta görüldüğü bölgeler’ ve ‘dona açık bölgeler’ 

sınıflandırması içerisinde yer almaktadır. Bildiğiniz üzere APELASYON 2014 Şubat sayısında 

“BAĞCILIKTA SİNSİ TEHLİKE:DON” yazımda mevsimlere göre don tiplerinden ve kritik 

sıcaklık derecelerinden bahsetmiştim. Bu sayıda; bağcılıkta asmaları don riskinden korumak 

için alınabilecek ‘dolaylı ve doğrudan etkili yöntemler’den bahsetmek istiyorum. Yöntemler 

içerisinden birkaç yöntem aynı anda uygulanabilir. En önemlisi tercih edilen yöntemin etkin ve 

doğru olmasıdır. Bu yüzden alınması gereken önlemler çok çeşitli olup, en doğru olanının 

seçilmesi ve uygulamaya geçilmesi yerinde olacaktır. 

DOLAYLI OLARAK ETKİLİ ÖNLEMLER 

Çeşit Seçimi 

 Çeşit seçimi özellikle kış donlarının risk oluşturacağı bölgelerde çok önemlidir. Çünkü 

dona dayanıklılık derecesi çeşitlere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu durum ise asmanın 

dokularında yer alan amino asitler, şekerler, lipitler vb. gibi maddelerin varlığına ve 

yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Dokularında şeker içeren çeşitler, aynı oranda nişasta 

içerenlere göre dona daha dayanıklı olduğu belirlenmiş, dona dayanıklı olduğu bilinen 

çeşitlerde sonbahar ve kış aylarında bu maddelerin hücrede artış gösterdiği belirlenmiştir. 

Ayrıca geç süren çeşitlerin seçimi kritik ekolojilerde geç don riskini azaltmaktadır.  
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Lokasyon Seçimi 

 Tüm tarımsal faaliyetler için söz konusu olabileceği gibi, bağ tesis edilecek yerlerin 

seçiminde don riski taşıyan lokasyonların tercih edilmemesi alınacak önlemlerin başında 

gelmektedir. Bu konuyla ilgili olarak bağcılık yapılacak olan yerin iklimsel durumu, meydana 

gelebilecek don boşlukları (frost hollows) veya don çukurlarına (frost pockets) dikkat 

edilmelidir. Don boşluk veya çukurları değişebilen yükseklik seviyelerinde meydana 

gelebilmekte, rüzgâr akımlarından korunan ve dolayısıyla da hava hareketinin minumum olan 

küçük vadiler olarak tanımlanmaktadır. Riskli olan bu alanlarda yetiştiricilik yapılmamalıdır.  

 Don riskine karşı alınabilecek önlemlerin içerisinde bağların meyilli alanlara kurulması 

tercih edilmeli böylece soğuk hava akımının eğim yönünde aşağılara doğru yönelmesi sonucu 

hava akışının sağlanması gerekmektedir. Aynı zamanda etkili sıcaklık toplamının yeterli olduğu 

bölgelerde bağlar kuzeye meyilli arazilere kurulduğunda ilkbaharda tomurcuklar daha geç 

süreceğinden meydana gelen geç donların atlatılma olasılığı yükselecektir.  

Uygun Terbiye Sistemlerinin Oluşturulması 

 Terbiye sistemlerinin oluşturulmasında don riski taşıyan bölgelerde tesis edilen 

bağlarda, asma gövdesinin toprak seviyesinden yüksekliği göz ününde bulundurulmalıdır. 

Dondan korunmanın başında yörede etkin don tavanının yüksekliğini belirleyip asmanın taç 

yüksekliğinin bunun üstüne çıkarılmasıyla yüksek gövdeli terbiye sistemlerin uygulanması 

olumlu sonuçlar vermektedir. Bu sayede asmanın genç ve taze sürgün sistemi soğuk hava 

tabakasının üzerinde yer almış olur. Bu amaçla geç don tehlikesi olan yörelerde en uygun gövde 

yüksekliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Serin iklimin hakim olduğu bölgelerde sınırlı 

gelişme durumu dikkate alınarak, 80-100 cm’lik gövde yüksekliği önerilebilmektedir.  

Budama Zamanının Belirlenmesi 

 Mevcut hava koşulları ve fenolojik dönemler dikkate alındığında, kış budamasının geç 

yapılması ilkbaharda meydana gelebilecek donların zararını azaltabilmektedir. Kış budaması 

ne kadar geç yapılırsa, kış gözlerinin de o kadar geç süreceği bilinmektedir. Yalnız burada 

dikkat edilmesi gereken bir husus ise; budamada ne kadar geç kalınırsa (kış gözlerinin 

kabarmasından hemen önce) budama esnasında bir yaşlı dalların kesim yerlerinde kanama 

(ağlama)’lar meydana gelmektedir. Kanama başladığı mevsimde budanan asmaların erken 

budanan asmalardan ortalama 5-6 gün daha geç uyandığı belirlenmiştir. Bir yaşlı çubuğun 

gözlerinde kabarma başladığı zaman yapılan budama ise erken budanan asmalara göre bırakılan 

gözler 7-10 gün geç uyanmaktadır. 
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Toprak Yüzeyinde Bitki Bulundurmama 

 Radyasyon donlarının meydana gelmesi 

durumunda don etkisinin azaltılması için toprak 

yüzeyinde bitki bulundurmama dikkat edilmesi 

gereken hususlardan biridir. Topraktan ve bitki 

yüzeylerinden oluşan radyasyon sonucunda sıcaklık 

düşmektedir. Yüzeylerin (toprak, bitki vb. gibi) 

soğuması, yüzeyin ısı iletim katsayısına bağlı 

olmakta, derinlerden iletilen sıcaklığın toprak 

yüzeyine ulaşmasında etkili olmaktadır. Don 

tehlikesinin olduğu günlerde toprak işlenmemelidir. İşlenmiş topraklar yüzeyde adeta bir 

yalıtkan tabaka meydana getirdiğinden, derinlerden gelen sıcaklık yüzeye ulaşmamakta ve 

böylece işlenmiş toprak yüzeyi, işlenmemiş toprağa göre daha soğuk olmaktadır. Bu yüzeye 

değen hava ise daha kısa sürede soğumaktadır.  

 

DOĞRUDAN ETKİLİ ÖNLEMLER 

Hava Sıcaklığının Yükseltilmesi 

Daha çok gelişmiş ülkelerde hava 

sıcaklığının yükseltilmesi, yaygın olarak 

kullanılan ısıtıcılar, gaz yağı ve fuel-oil yakan 

özel sobalarla yapılmaktadır. Bu tip sobalardan 

50-60 adedi 1 hektar (10 dönüm) bağda sıcaklığı 

2-3 0C yükseltmektedir. Ülkemizde ise daha çok 

uygulanan bir yöntem olan, bağın çevresinde 

saman balyaları, budama artıkları vb. 

materyallerin yakılarak bağ içindeki sıcaklığın 0 
0C üzerinde tutulması sağlanmaktadır. Yakılan ateşin çok ufak fakat çoğu yere 

konumlandırılmış, açığa çıkan ısının don çatısı altında kalacak şekilde tüm bağa yayılmasına 

olanak verilmelidir. Şayet büyük ateşler yakılırsa, don çatısında bir delik oluşmakta tüm 

sıcaklık bağ alanına yayılmamaktadır. Yayılması istenen ısı oluşan delikten havaya doğru 

yükselmektedir.  

Havanın Karıştırılması 

Isınan (sıcak) hava hafif olduğu için yükselir ve sıcak hava yükseldikçe soğumaya 

başlar. Bazen bu olay normal seyrinin dışına çıkarak, sıcak hava yükselirken belirli bir 

yükseklikte kendine daha sıcak bir hava kütlesi ile karşılaşır. Bu olaya ‘sıcaklık terselmesi’ 

denilmektedir. Terselme genelde çukur bölgelerde ve vadilerde görülmektedir. Güneşi 

görmeyen vadi tabanı ve çukur bölgelerdeki hava, daha yüksek kesimlerdeki havaya göre daha 

soğuk olur. Bu durum, sıcaklık ve yükseklik arasındaki kurala  (atmosfer sıcaklığı yükseldikçe 

her 100 metrede 0,5 °C azalır) ters düşer. Yani alçak kesimler daha soğukken yüksek 

kesimlerdeki belirli bir tabaka daha sıcaktır. Üst seviyelerdeki daha sıcak hava ile aşağıdaki 

daha soğuk havanın karıştırılmasıyla don zararı en aza indirilebilir.   
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Yere yakın seviyedeki soğuk hava ile üst seviyelerdeki daha sıcak havanın karıştırılması 

sonucu inverziyon (yükseltinin artmasıyla havanın ısınması) bozulur ve yere yakın soğuk hava 

tabakasının sıcaklığı birkaç derece arttırılır. Bu durum asmaların çevresinde biriken soğuk hava 

hareket ettirilerek, daha üstteki sıcak havanın karıştırılmasıyla olmaktadır. Örneğin; 10 dekarlık 

bir bağ için, 20 beygir gücünde bir rüzgar makinası havanın karıştırılması için yeterli 

olmaktadır. Havanın karıştırılmasında helikopterlerden de yararlanılabilir.  

 

Yapay Sisleme Yapılması 

Radyasyonla meydana gelen sıcak havanın yükselmesinin önlemesi ve aşırı soğumanın 

engellenmesinde dumanlamaya oluşan sis bulutları bir örtü görevi yapmaktadır. İlkbaharda 

toprak yüzeyindeki sıcaklığın 0 0C’ye düştüğünde sisleme yapılmalıdır. Kalın bir bulut tabakası 

bağdaki sıcaklık derecesini çevre sıcaklık derecesinden 3,5 0C daha yüksek tutabilir. Sisleme 

zift ve zeytinyağı posası ile karıştırılmış budama artıklarının yanında saman ve kuru otun 

yakılmasıyla da oluşturulabilir.  

 

Su Uygulaması 

 Don zararının azaltılmasında en yaygın kullanılan 

önlemlerden birisi de, asmaların üzerinden yapılan 

yağmurlama (pülverize) sulamadır. Sulama ile asmaların 

yeşil aksamı üzerinde su zerreciklerinden oluşan ince bir su 

tabakası meydana getirilir. Sıcaklık 00C’nin altına 

düştüğünde, bu tabaka ince bir buz kılıfına dönüşerek 

sürgünlerin donmasını önler. Genel prensip olarak, bağ 

içindeki sıcaklık -1 0C’ye düştüğünde yağmurlama başlıkları 

çalıştırılır, ortam sıcaklığı 0 0C’nin üzerine çıkıncaya ve 

sürgünlerin etrafındaki buz tabakası erimeye başlayıncaya 

kadar yağmurlamaya devam edilir.  

 

Kumlama 

Bu yöntem pahalı, yüksek işçilik gerektiren ve toprağın yapısını etkilemesi nedeniyle 

uygulanması güç bir yöntemdir. Kum materyalinin kolay ısınması ve radyasyon yoluyla yavaş 

soğuması bu yöntemin olumlu yanıdır. Her yıl ince bir kum tabakasının don riskli alanlara 

serilmesi şeklinde yapılır. İnce kum (kendi bünyesindeki su miktarı çok az olduğundan) aynı 

zamanda buharlaşmayı en alt seviyeye indirir. 

 

Toprak Yönetimi  

Toprağın nemli, yabancı otları temizlenmiş, düzeltilmiş ve pekiştirilmiş olması don 

zararının en aza indirilmesi konusunda önemli sayılmaktadır. Toprak üzerindeki ürünler, 

organik madde artıkları, gübre artıkları ve yabancı otlar sürülmeli ve toprak sıkıştırılma işlemi 

don tehlikesi olan dönemlerden önce yapılmalıdır. 
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Tüm bu işlemlerin sonrasında toprak sulanmalı 

ve kuru kalmasına fırsat verilmemelidir. 

 

Bağların Örtü Altına Alınması 

Özellikle İsrail, İtalya ve Güney Afrika 

gibi ülkelerde, erkencilik sağlamak amacıyla 

kullanılan polietilen benzeri plastik örtülerden, 

dondan korunma amacıyla da yararlanılmaktadır.  
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ASMANIN GÖZYAŞLARI 

Turcan TEKER  

 

Belki çok yakın zamanda bağlarda bu durumu gözlemlediniz. Belki de ilk defa duyuyorsunuz. 

Asmalar neden ağlar, hiç düşündünüz mü ? 

Bağcılıkta geç dönemde, 

gözlerin uyanmasına yakın ilkbaharda 

toprağın belli bir sıcaklığa eriştiği 

dönemde yapılan budama 

uygulamaları sonucu asmaların kesim 

yerlerinde damla damla su akmaya 

başladığını görmüşsünüzdür. Bu 

durum bağ yetiştiriciliğinde bazen geç 

kalınmış bir uygulama olarak görülse 

de, bazı yörelerde meydana gelebilecek 

ilkbahar geç donlarından koruma 

önlemleri içerisinde de değerlendirilebilmektedir. Nasıl mı? Kışın erken dönemde yapılan 

budama, asmaları erken uyandırabilirken, geç dönemde yapılan budama uygulamaları ise 

asmaların geç uyanmasına neden olabilmektedir. Özellikle ilkbahar geç donlarından çekinen ya 

da büyük arazilerde bağcılık yapan üreticilerin budamayı zamanında yapamamaları yüzünden 

bu durumla sık sık karşı karşıya kalabilmektedir. Kesim yerlerinden akmaya başlayan su 

damlacıklarının oluşması “Asmalarda Kanama” yetiştiriciler tarafından ise “Ağlama” olarak 

adlandırılmaktadır.  

 Asmalardaki kanama, büyük çapta toprak sıcaklığı ile ilgilidir. Şubat ve Mart aylarında 

20 cm toprak derinliğinde sıcaklığın +4 0C ile +6 0C arasında olduğu dönemde çok çok az bir 

kanama ihtimali mevcut olup sıcaklığın +8 0C’ye çıkması dahi bu ihtimali fazla 

arttırmamaktadır. Toprak sıcaklığının giderek artması sonucu kanama yoğunluğu da artış 

göstermektedir. Toprak sıcaklığı 10 - 12 0C’ye ulaştığında maksimum kanama yoğunluğuna 

erişilmektedir (Currle ve ark. 1983; Ağaoğlu 2002).  

 Gelin bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim. Ülke bağcılığı için geçmişten 

bugüne kadar ve günümüzde de emek sarf ederek bilimsel çalışmalarına devam eden ve siz 

değerli okuyucularımızla buluşmama katkısı büyük olan hocam Y. Sabit Ağaoğlu (2002)’nun 

Asma Fizyolojisi-I kitabında konuya şu şekilde açıklık getirmiştir. Asmalardaki kanama, 

ilkbaharda toprağın belli bir sıcaklığa eriştiği dönemde, henüz yeni köklerin oluşmadığı ancak 

pasif emilimle toprak solüsyonundan osmotik basınçla yani bir bakıma suyun meydana getirdiği 

basınçla, suyun alınmaya başlaması sonucu oluşmaktadır. Kökler tarafından alınan su ksilem 

iletim demetlerine (topraktan alınan suyun bitkilerin yukarıda bulunan kısımlarına ileten odun 

boruları) ulaşmakta, ksilem demetlerinin canlı hücreleri boyunca kuvvetli bir negatif basınç 

oluşumu ile alınan bu su, hızla yukarıdaki organlara (sürgün,yaprak vb. gibi) iletilmektedir. 

Negatif basınç, ksilem iletim demetlerinin canlı hücrelerinde plazmoliz (hücrelerin su 



Apelasyon E-Dergisi, (ISSN: 2149-4908), Sayı:18, Mayıs 2015 

 

kaybetmesi) nedeniyle hücre vakuollerinin iyice genişlemesi ve iletim demetleri arasında kılcal 

boruların belirginleşip oluşmasından kaynaklanmaktadır. İşte tam da bu dönemde, asmanın 

herhangi bir yerinde kesim yapılacak olursa, kesit yerlerinden dışarıya sıvı halde bir su sızdığı 

görülmektedir.  

 Budamanın gerçekleştiği kesim yerlerinde dışarı 

çıkan bu sıvı, yeni kesim işleminin yapılmaması halinde 

kısa bir süre içerisinde azalarak sona ermektedir. Bu 

durum bir basıç azalmasından olmayıp kesit yerlerinde 

kısa süre içerisinde bir mantar dokusu oluşmaya 

başlayarak iletim demetlerinin dışa açık uçlarını 

kapatmasından kaynaklanmaktadır. İşte bu esnada dikkat 

etmemiz gereken bir konu var. Akan bu sıvı şayet 

asmanın kış gözleri üzerinde birikim yapacak olursa, bu 

gözlerin sürmesi gecikebilmekte ve hatta bazen sürmeyi 

dahi önleyebilmektedir. Bu nedenle ülkemizin bazı 

yörelerinde ilkbahar donlarının tehlikeli olduğu 

yörelerde budama zamanının tayinin çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu neden çok fazla 

kanama özelliğine sahip çeşitlerde budama zamanı iyi tespit edilmelidir (Ağaoğlu 2002). 

 Asmalarda meydana gelen kanamanın zararlı olup olmadığı hakkında araştırıcıların 

bulguları değişebilmektedir. Burada önemli olan şeyin, yeni sürecek sürgünlerin ve üzümün bu 

sudan yararlanamama gibi bir durumun söz konusu olmasıdır. Fakat bilimsel çalışmalar 

içerisinde ilkbaharda fazla su akıtan asmalarda büyümenin, hiç ağlamayan asmalara oranla 

duraklamadığını belirten araştırmalarda bulunmaktadır (Oraman 1972).  

Peki akan bu sıvının içeriği nedir ? 

 Bu sıvı içerisinde neler yok ki. Karbonhidratlar, amino asitler, azot içeren maddeler, 

mineral maddeler ve bitki hormonlarının bulunduğu görülmektedir. Bu maddelerin miktarı ise 

yapılan kültürel işlemler ve gübrelemeden doğrudan etkilenmektedir. Müşküle üzüm çeşidinde 

yeni yapılan bir çalışma sonucuna göre kanama suyu içeriğinde, potasyum, kalsiyum, fosfor, 

sodyum, magnezyum ve kükürt gibi makro elementlerin oldukça yüksek düzeylerde tespit 

edildiği, makro elementlere kıyasla bakır, çinko, mangan, molibden, kobalt, selenyum, nikel, 

kurşun, kadmiyum ve krom gibi mikro elementlerin miktarları oldukça düşük bulunduğu 

belirtilmiştir (Türkmen ve ark. 2013). 
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KÜÇÜK YEŞİL FABRİKALAR: ASMA YAPRAĞI 

                      Turcan TEKER                              M.Sacit İNAN 

 

Bitki metabolizmasında meydana gelen fizyolojik olaylar bitkilerin değişik kısımlarında 

bulunan organlar ile gerçekleşmektedir. Bitkilerin kısımları genel olarak incelendiğinde; suyun 

topraktan alınması ve diğer organlara iletilmesinde görevli olan kök; bitkilerin dik durmasını 

sağlayan ve köklerle dallar arasında bağlantıyı sağlayan gövde; üzerinde yaprak, göz, meyve 

gibi organları taşıyan sürgün sistemi; meyvelerin oluşumunda birincil derece görevli olan 

çiçekler, fotosentez ve terleme gibi temel fonksiyonların gerçekleşmesinde birinci derecede 

sorumlu olan yapraklar ön plana çıkmaktadır. Yapraklar diğer organlara nazaran bitkilerin 

gelişim safhalarında daha temel özelliğe sahip olup, vejetasyon döneminde bitkilerin olmazsa 

olmaz organlarından biridir.  

Asmaların yaşamsal döngülerinde de etkin bir konuma sahip olan yapraklar; fotosentez, 

terleme ve solunum gibi temel ihtiyaçların gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Asma 

gelişiminin olumsuz etkilenmemesi ve kaliteli ürünlerin elde edilmesi için asma üzerinde 

yaprakların optimum düzeyde bulunması gerekmektedir. Çünkü üzüm ve diğer organlara depo 

edilen karbonhidratlar fotosentez sonrası yapraklarda oluşmaktadır.  

Dünyada sebepleri üzerine çalışılan önemli bir konu olan iklim değişikliği nedeniyle, 

asmalardan elde ettiğimiz ürünlerin kalitesi, miktarı ve üzümlerin optimum olgunluk zamanı 

yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir. Bu dalgalanmaların önlenmesinde asma üzerinde 

bırakılan uygun ürün miktarı, yaprak alımı ve aralarındaki dengenin sağlanması öne çıkan 

hususların başında gelmektedir. Söz konusu hususlar, asma verimi, meyve kalitesi, vejetatif 

gelişme ve depo organlarında yer alan karbonhidrat rezervlerinin oluşumu üzerinde son derece 

etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra bağcılıkta asma üzerinde bırakılması gereken yaprak miktarı 

ve alım zamanı çok önemli ve dikkat edilmesi hususlardan biridir. Bu durumun nasıl 

gerçekleştiğine hep beraber bakalım… 

Yaprak Alımında Dikkatli Olmalıyız  

Havaların ve toprağın ısınmasıyla beraber bağ yetiştiriciliğinde asmaların vejetatif 

aksamını oluşturmaya başladığı dönemden, ben düşme dönemine kadar geçen sürede yapılması 

gerekli bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar; gözlerin uyanmasından hasada kadar 

olan aktif devrede, ürünün miktar ve kalitesini arttırmaya yönelik “yaz budamaları veya yeşil 

budama” dır. Maalesef bazı üreticiler bu uygulamaların üzerinde durmamakta, pazarlanabilir, 

kaliteli ve gösterişli salkımlar elde edememektedirler. Bu uygulamalar içerisinde sürgün 

üzerinde yapılması gerekenler içerisinde obur ve filiz alma, uç alma, tepe alma, sürgün 

yönlendirme, koltuk alma ve yaprak alma gibi işlemler bulunmaktadır. 

Yaprak alma işlemi hakkında genel bir tanım yaprak gerekirse, “yaz döneminde yeşil 

sürgünlerde yaşlı, gölge yapan ve havalanmayı engelleyen yaprakların alınması” işlemidir. Bu 
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işlem asma tacının havalanması ve salkımların güneş ışınlarından maksimum düzeyde 

yararlanması için önemlidir.  

Üreticilere göre yaprak alım zamanı ve miktarı sık sık yapılan yanlış uygulamalar 

nedeniyle değişebilmektedir. Bu uygulamalardan vazgeçilmeli ve üreticiler 

bilinçlendirilmelidir. 

Ege Bölgesi’nde bağcılık yapılan yörelerde 

bilinçsiz yaprak alımı, üreticilerin yetiştiricilik 

problemleriyle karşı karşıya kalmasına neden 

olmaktadır. Nasıl mı? Gözlerin uyanmasından 

hasada kadar geçen evrede, yeşil sürgünlerin 

üzerinde yeteri kadar yaprak bulunmadığı takdirde 

fotosentezin normalinden az gerçekleşmesine ve bir 

sonraki senede bırakılacak bir yaşlı ürün çubuğunun 

kalitesiz ve karbonhidratça zengin olmamasına 

sebebiyet verecektir. Bu olay dolaylı olarak gelecek 

sene oluşacak olan salkım sayısını 

etkileyebilmektedir. Üzüm tanelerinin hasat 

sırasında istenilen düzeyde şeker oluşturamaması ve 

yüksek asitliğe sahip olmasının nedenlerinden birinin de asma üzerinde mevcut yaprak 

miktarının uygun olmaması ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca aşırı yaprak alımı söz 

konusu olduğunda, tanelerde çürümeler görülebilmektedir.  

Yaprak Alım Zamanı İyi Belirlenmelidir 

Çekirdeksiz üzümde çiçeklenmeden önce yapılan yaprak alımı silkmeye neden olur. 

Tane ağırlığını azaltır. Çok erken devrede alınan yaprak alımı tanelerin güneşe maruz 

kalmasına, kabukların sertleşmesine, iyi büyümemelerine, kabuk üzerinde güneş 

yanıklıklarının oluşmasına neden olmaktadır (Anonim 2004).  

Peki İlaçlama?  

Asmanın ilaçlama zamanında gereksiz yaprak varlığı asmanın dış tacında bir duvar 

etkisi yaratmaktadır. Çünkü yaprak alımı yapılmadığında uygulanan ilaç asmanın sadece dış 

yapraklarına temas etmekte, taç içerisinde kalan sürgünlere ve salkımlara ulaşamamaktadır. 

Öncelikle koltuk sürgünleri (ana sürgün ile yaprak sapı arasındaki aktif tomurcuğunun sürerek 

ortaya çıkan verimsiz sürgünler) temizlenmelidir. Özellikle de ilaçlamaların yapıldığı 

dönemlerde yapılan uygun miktarda yaprak alımı, asmanın vejetatif organ ve salkımlarda 

meydana gelebilecek hastalık zararının önlenmesinde etkili olmaktadır. Bu durumun önlenmesi 

için yaşlı yaprakların alınması ve sürgünlerin olabildiğinde doğru bir şekilde yönlendirilmesi 

gerekmektedir.  
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Hangi Yapraklar Alınmalıdır ?  

Yaprakların alınmasında önemli olan bir konu da alınacak yaprakların seçilmesidir. 

Alınması gereken yapraklar; salkımdan önceki yaşlı, salkımın etrafında yarı gölge oluşturan ve 

alındığı takdirde havalanma penceresi oluşturacak yapraklardır. Üretim sezonu boyunca 

kesinlikle salkımların karşısında yer alan yaprakların alınmamasına dikkat edilmelidir. 

Sürgünlerin üzerinde salkım karşısında bulunan yapraklar, üzüm tanelerinin genişlemesi ve 

olgunlaşması için önemlidir. Özellikle ben düşme safhasından sonra yapraklarda sentezlenen 

maddeler floem aracılığı ile, salkıma doğru geçiş yapmaktadır. Şayet salkım karşısındaki 

yaprak ortadan kaldırılırsa söz konusu madde akışı önlenmiş olacaktır.  

 Konu hakkında ülkemizde kurutmalık 

üzüm açısından önemli bir konuma sahip Ege 

Bölgesinde yapılan çalışmalar, vejetasyon 

başından itibaren sürekli olarak yapılan 

yaprak alımları, üzüm verim ve kalitesinde 

önemli kayıplar meydana getirdiğini 

göstermektedir. Sultani Çekirdeksiz üzüm 

çeşidinde % 40 oranında yapılan yaprak alımı 

ile verimde % 11.28, % 60 oranında yaprak 

uygulaması ile verimde % 18.97’lik bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma 

sonucunda 1 g üzüm için 11.8 cm2 yaprak alanın gerekli olduğu ifade edilmiştir (Kader 1990). 

Yaz budamaları içeresinde yer alan diğer uygulamalar da göz önünde bulundurulduğunda bir 

asmada toplam % 25’lik yaprak alımının uygun olduğu söylenebilir. Alt taraftaki grafikte 

görüldüğü gibi, üzüm kalitesi dikkate alındığında yeterli miktarda yaprak alımı yapılmalı ve 

hiçbir zaman kritik düzey aşılmamalıdır. Aksi halde kalite düşmekte ve verim bu durumdan 

etkilenmektedir. 

Salamuralık Yaprak Alımı  

 Ülkemizin salamuralık yaprak üretimi yoğun olarak 

Ege’nin Manisa, İzmir, Denizli ve Aydın illerinde ve 

Karadeniz Bölgesi Tokat ilinde gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemizde salamuralık yaprak üretiminde Narince ve Sultani 

Çekirdeksiz çeşitlerinin yaprakları tercih edilmektedir. 

Özellikle Ege Bölgesi bağcılığında dünyaca ünlü Sultani 

Çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiği geniş alanlarda yaprak 

toplama işlemleri her dönem gerçekleşmektedir. Fakat 

bilinçsiz ve aşırı yaprak toplama işlemleri, üzüm kalitesini 

olumsuz etkilemektedir. Burada yetiştirici pazar amacının ne 

olacağına karar vermelidir. Çünkü üretici hem yaprağını hem 

de üzümünü ekonomik olarak değerlendirmek istediğinde her 

dönem yaprak toplamaya başlamakta, fakat bu durum kaliteli 

üzüm elde etmeye imkan vermemektedir.   

Ü
zü

m
 



Apelasyon E-Dergisi, (ISSN: 2149-4908), Sayı:19, Haziran 2015 

 
 

 

Sultani Çekirdeksiz çeşidine ait asmalarda yapılan bir çalışmaya göre, yaz sezonu 

boyunca sürekli yaprak alımı, 100 üzüm tanesi ağırlığında ortalama % 13 azalma meydana 

getirdiği, salkımları tamamen açıkta bırakacak şekilde yaprak alma uygulamalarında ise 

salkımların güneşten zarar görüldüğü bildirilmiştir. Salamuralık yaprak üretimi için yaprakların 

normal büyüklüğünün 2/3’üne ulaşıldığında yaprak alımının yapılabileceği, bu orandan daha 

büyük olanlarda olan yaprakların  kartlaşmaya başladığı ve küçük kalan yaprakların ise çok 

ince olduğundan salamuraya uygun olmadığı belirtilmiştir (Özcan ve ark., 2004).  

Tokat ilinde yapılan çalışmalara göre üreticiler salamuralık yaprak topladıktan sonra 

kalan üzümleri genellikle şıralık/şaraplık olarak değerlendirdiği, üreticilerin büyük bir kısmının 

bağlarda ana ürün olarak yaprağı, yan ürün olarak ise üzüm üretimini esas alan bir yetiştiricilik 

yaptığı belirtilmiştir. Yine yukarıda bahsedildiği gibi aşırı miktarda yaprak toplama asmada 

kalan üzümlerin istenilen olgunluk seviyesinde elde edilmemesine dolayısıyla üzümün 

kalitesinin düşük olmasına neden olduğu ifade edilmiştir (Cangi ve ark., 2005). Başka bir  

araştırma sonucuna göre ise üretim yapılan mevcut bağlarda bağın beslenme durumu ve 

asmanın yaşına göre 3-4 dönem salamuralık yaprak hasadı ve üzümün olgunlaşması sonrasında 

değerlendirilmesi en karlı üretim tarzı olarak önerildiği bildirilmiştir (Cangi ve ark., 2011).  

Anlaşılacağı üzere her dönem yapılan yaprak alımı kaliteli üzüm yetiştiriciliğini 

sınırlandırmaktadır. Özellikle de bir yıl sonra asma üzerinde ürün çubuğu olarak bırakılacak bir 

yaşlı dalların aşırı yaprak alımından dolayı yetersiz beslenmesi verim kayıplarını meydana 

getirecektir. Hatta hasattan sonra da yeterli yaprak miktarı asmaların üzerinde üzerinde 

bırakılmalıdır. Geçmişte yapılan çalışmaların ışığında doğru zamanda ve yeteri miktarda yaprak 

alımına yönelik bir üretimin gerçekleştirilmesi, kaliteli üzüm yetiştiriciliği için emek sarf eden 

üreticimizin yüzünü güldürecektir… 

Kaynaklar: 

Anonim 2004. Pratik Bağcılık. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. Temmuz 2004.  

Cangi, R., Kaya C., Kılıç, D., Yıldız, M., 2005. Tokat Yöresinde Salamuralık Asma Yaprak Üretimi, Hasad ve İşlemede 

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. &.Ulusal Bağ Sem., Bil. Kitabı. Cilt:2, 632-640, Tekirdağ.  

Cangi, R., Adınır, M., Yağcı, A., Topçu, N., Sucu, S., 2011. Salamuralık Yaprak Üretilen Bağlarda Farklı Üretim Modellerinin 

Ekonomik Analizi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Ens. Der. 1(2): 77-84,2011. 

Kader, S., 1990. Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Yaprak-Üzüm İlişkileri Üzerinde Araştırmalar. Doktora Tezi. E.Ü. 

Ziraat Fak. Bornova- İzmir. 

Özcan, B., Köylü, E.M., Bağdatlıoğlu, N., Noyaner, B., 2004. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitine Ait Yaprakların Alım Zamanı 

ve Miktarının Kuru Üzüm Kalitesine Olan Etkileri İle Yaprakların Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir 

Araştırma. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 105.  

 

 

 

 



Apelasyon E-Dergisi (ISSN: 2149-4908), Sayı:18, Mayıs 2015 

 

 

 

ASMANIN SU İHTİYACI VE BAĞCILIKTA SULAMA 

 

 

Akay ÜNAL  

 

 

Asmanın Farklı Gelişme Safhalardaki Su İhtiyacı 

 Asma topraktaki nem eksikliğine oldukça dayanıklı bir bitkidir. Ancak etkili kök 

derinliğindeki kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 35-45’i tüketildikten sonra su stresine 

girmektedir. Bunun sonucunda sürgün gelişmesi, salkım ve salkımdaki çiçek sayısı ile tane 

irililiği olumsuz yönde etkilenmekte, verim ve kalite düşmektedir (Winkler ve ark. 1974). 

Bağın sulamaya ihtiyaç olup olmadığına karar verebilmek için söz konusu yöreye 

ilişkin bağın su tüketimi ve yağış miktarlarına ihtiyaç vardır. Bağlarda yüksek verim elde 

edebilmek için iklim, toprak, çeşit ve kültürel işlemlere bağlı olarak büyüme mevsimi 

boyunca 300-1350 mm arasında suya ihtiyaç vardır. Diğer taraftan bağların yıllık su 

tüketiminin çeşitli faktörlere bağlı olarak 500-1200 mm arasında değiştiği, günlük su 

tüketiminin 6 mm olduğu belirtilmektedir (Doorenbos ve Kassam,1979). 

 Kök gelişmesinin sınırlanmadığı derin kumlu-tınlı topraklarda olgun asma kökleri 5 m 

ya da daha derinlere ulaşabilir. Ancak genellikle kökler 0.5-1.5 m derinlikte yoğunlaşmıştır. 

Normal olarak asma toprak neminin %100’ nü 1-2 m toprak derinliğinden almaktadır.  

 Susuzluk stresi, asmayı gelişme dönemine bağlı olarak farklı şekillerde etkilemektedir. 

Asmanın su ihtiyacı fenolojik gelişme dönemine göre dört dönemde incelenebilir (McCarthy 

ve ark. 1992). 

 1. Sürme-Çiçeklenme Dönemi: Bu dönemde vejetatif gelişme oldukça hızlıdır. 

Ayrıca gelişmekte olan sürgünler üzerindeki salkım taslakları ve bunlar üzerindeki çiçek 

sayıları, gelişmenin ilerleyen safhalarında tane tutumu ve gelişmesini belirleyeceğinden, 

asmalar bu dönemde su stresine karşı son derece duyarlıdırlar. Kurak koşullar sürgünlerin kısa 

kalması ve az sayıda çiçeğin gelişmesine neden olmaktadır. Ilıman iklim kuşağında bu 

dönemde ilkbahar yağmurları yeterli olmaktadır. 

 2. Çiçeklenme-Ben Düşme Dönemi: Çiçeklenme ve tane tutumu içinde yer alan bu 

dönem, hızlı hücre bölünmesi ve genişlemesi nedeniyle, asmaların susuzluğa karşı duyarlı 

olduğu bir diğer dönemdir. Bu dönemdeki su stresi, tane tutma oranının düşük olmasına ve 

tanelerin küçük kalmasına neden olmaktadır. Winkler ve ark. 1974’ e göre, tanelerin hızlı 

büyüme dönemi başlangıcında yaşanan susuzluk, tanelerin normal iriliğini kazanamamasına 

yol açmaktadır. Daha sonra yapılan sulama bu durumun düzeltilmesinde etkili olmamaktadır. 

Ayrıca köklerde ilk yoğun dallanma ve gelişme bu dönemde olduğundan topraktaki nem 

eksikliği kök gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Çiçeklenmeden sonra asmalarda vejetatif 

gelişme yeniden hızlanmakta ve sürgün gelişimi hızla tamamlanmaktadır. Diğer taraftan tane 

gelişimindeki durgunluk safhasına kadar olan dönemde yaşanan su stresi olgunlaşmayı da 

geciktirmektedir. Bu nedenle çiçeklenme sonrası dönemde sulama öncelikle önem 

taşımaktadır. 

 3. Ben Düşme- Hasat Dönemi: Asmalar tanelerin olgunlaşmakta olduğu bu dönemde, 

su stresine karşı daha dayanıklıdır. Ancak toprakta yarayışlı suyun yeterli düzeyde bulunması 
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tane iriliği ve olgunlaşma için çok; tanenin bileşimi ve ürünün kalitesi içinse ürünün 

değerlendirme şekline göre değişen düzeyde önemlidir. Bu nedenle Avrupa’nın bazı 

ülkelerinde düşük verim göze alınarak, şaraplık kalitesi yüksek ürün elde edilmesine yönelik 

sulamadan yetiştiricilik sistemi benimsenmiştir.  

Olgunlaşma boyunca sulamanın etkisi, toprağın su tutma kapasitesine, asmanın kök 

derinliğine, iklime ve uygulanan sulama yönteminin elverişliliğine bağlıdır. Düşük su tutma 

kapasitesine sahip yüzlek topraklarda ve evaporasyonun şiddetli olduğu yörelerde, bu 

devredeki sulamalar önemlidir. Derin topraklarda ise kuvvetli ve derin bir kök sistemi 

oluştuğundan, sulama yapılmayan veya sulama olanaklarının sınırlı olduğu koşullarda bile 

yeterli verim ve kaliteye ulaşabilmektedir.  

4. Hasat Sonrası-Dinlenme Dönemi: Kuzey Yarıkürenin etkili sıcaklık toplamı 

yüksek ve sulama olanağına sahip bölgelerinde, çok erken-erkenci sofralık üzümler ile bazı 

şaraplık üzümler Haziran ortası veya Temmuz başında olgunlaştıkları halde; yapraklar en az 

üç ay daha omcalar üzerinde fotosentetik etkinliğini sürdürmektedir. Bu nedenle, hasattan 

sonraki dönemde sulamaya devam edilmesi, erkenci çeşitlerde önem kazanmaktadır. Hasat 

sonrasındaki susuzluk stresi nedeniyle, köklerin ikinci yoğun gelişme dönemi büyük ölçüde 

engellenmekte ve erken yaprak dökümleri meydana gelmektedir. Böylece, asmada 

karbonhidrat birikimi azalmaktadır. Yaz sonu, erken sonbahar ya da sonbahar döneminde 

olgunlaşan çeşitlerde ise hasattan sonraki sulamalar, depo karbonhidratların kullanılmasıyla 

yeni sürgün oluşumuna neden olabileceğinden uygun görülmemektedir. Yaprak dökümünden 

sonra asmalar, çok ekstrem sınırlara ulaşılmadıkça, kuraklıktan veya yüksek toprak neminden 

etkilenmemektedirler. Kış döneminde yaşanabilecek şiddetli kuraklıklar ise, ilkbahardaki 

sürgün gelişmesini olumsuz yönde etkilemekte, zayıf ve düzensiz bir sürgün gelişmesine 

neden olmaktadır. Bu yüzden, kış döneminde yeterli yağış olmayan yörelerde, kış sulaması ile 

kök bölgesindeki yarayışlı su kapasitesi takviye edilmelidir. 

 

 

Ege Bölgesi Bağlarında Sulama ve Sulama Yöntemleri:  

Ege bölgesi farklı ekolojilerde geniş bir bağ alanına sahiptir. Çeşit ve yöreye göre dar 

bir alanda susuz yayla bağcılığı yapılabildiği gibi genelde sulama ihtiyacı bulunmaktadır. Bağ 

sulaması kış ve yaz sulaması olarak irdelenebilir. Özellikle bağcılığın yoğun olarak yapıldığı 

Manisa’nın Salihli-Alaşehir-Sarıgöl ilçelerinde kumsal arazilerde göllendirme şeklinde kış 

sulaması yapılmaktadır. Bunun ana sebebi anaç kullanılmadan tesis edilen bağlarda filoksera 

zararlısının zarar eşiğini kırmaktır. Ayrıca kurak geçen yıllarda yukarıda da açıklandığı gibi 

kış sulamasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Asma sürme döneminden itibaren su ihtiyacı gösterse de bu ihtiyaç yağışlarla 

sağlanabilmektedir. Yapılan çalışmalar ve gözlemler sonucunda sıra dışı yıllar hariç Mayıs 

ayının ortasından itibaren bağlarda sulamaya ihtiyaç başlamaktadır. Sulamanın sona 

erdirilmesi ise Ağustos ayının sonunu bulmaktadır.  Geç olgunlaşan çeşitlerde özellikle kurak 

yıllarda Eylül ayında da kısmi sulamaya ihtiyaç görülebilmektedir.   

Bağcılıkta yüzey sulama yöntemleri kullanıldığı gibi damla sulama, mini sprink ve 

toprak altı damla sulama gibi basınçlı sulama sistemleri de kullanılmaktadır.  

Yüzey sulaması yer yer değişmekle birlikte genel olarak sezonda 2-4 kez ve her 

defasında 100-200 mm civarında gerçekleşmektedir. Şener ve İlhan (1992) yaptıkları 
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çalışmada, “Yuvarlak çekirdeksiz üzümün su tüketimini ve sulama suyu ihtiyacını belirlemek 

amacıyla Manisa - Horozköy ve Menemen’de yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, tane 

bağlama dönemi sonuna doğru bir defa sulama yapılması kaliteyi bozmadan verimi % 28 

arttırmıştır. Bu yörede, bir sulamada verilecek sulama suyu miktarı 110–120 mm’dir. 

Menemen koşullarında en uygun sulama programı, tane bağlama dönemi sonuna doğru 

birinci, daha sonra yaklaşık üç hafta aralıklarla ikinci ve üçüncü sulamanın yapılmasıdır. Her 

sulamada verilecek sulama suyu miktarı 65–90 mm arasında olması tavsiye edilmiştir.  

Damla sulama yönteminde ise sulama aralığı 3-7 gün arasında yer yer değişmektedir. 

Bağın günlük su tüketiminin ortalama 6 mm, buharlaşma katsayısının ise 0,5-0,6 (Gündüz ve 

Kokmaz, 2003; Ünal ve ark., 2012) arasında olması gerektiği düşünüldüğünde verilecek 

sulama suyu miktarı yörelere göre yaklaşık olarak hesaplanabilecektir. Manisa Merkez 

koşullarında yapılan bir çalışmada, damla sulama yöntemi ile 7 gün sulama aralığında, yıllar 

itibarı ile değişmekle birlikte 6-10 kez sulama yapılmış, toplamda 72-112 mm su 

uygulanmıştır. Bu oran yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere daha geçirgen toprak 

koşullarında, buharlaşmanın yüksek gerçekleşebileceği lokasyonlarda, yağışların uzun yıllar 

ortalamalarının altında-dengesiz gerçekleştiği yıllarda ve yetiştirilen üzüm çeşidine göre artış 

gösterebilecektir. 
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ASMALARDA SORUN OLAN KANGREN VE GERİYE ÖLÜM HASTALIKLARI 

 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ     Turcan TEKER 

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Yunusemre, Manisa 

 

Bağcılıkta; dikilen materyallerin başarısızlığı ve genç bağların kuruma belirtileri 

1990’lardan beri kurutmalık, sofralık ve şaraplık üzüm endüstrisini rahatsız etmektedir. Yeni 

Zelanda, ABD, İtalya, Avusturalya,  Fransa, Meksika gibi üzüm üretimi yapan 17 ülkede fungal 

gövde hastalıklarından biri olan Botryosphaeriaceae familyasına ait 21 tür rapor edilmiştir. Bu 

familyada yer alan türlerin avakado, turunçgiller, antepfıstığı, badem, ceviz, zeytin, yaban 

elması ve mango gibi bitkilerde de hastalık yaptığı gösterilmiştir. Bu hastalıklar, asmada; 

meyve, yaprak, sürgün ve gövde enfeksiyonları yaparak genç bağları zayıflatmaya katkıda 

bulunmakta, yaşam süresi ve verimliliği azaltmakta, önemli ekonomik kayıplara sebep 

olmaktadır. Bu hastalığa neden olan türlerin orman ağaçlarında da yaprak lekesi, meyve 

çürüklüğü, geriye doğru ölüm, çok yıllık bitki ölü dokusu ve bitki ölümüne neden oldukları 

kanıtlanmıştır (Eskalen ve ark., 2014).  

Kangren Hastalığı (Lokal Dal Kurumaları) 

Dothiorella spp., Lasiodiplodia spp., Phaeobotryosphaeria porosa, Diaporthe spp., 

Phomopsis spp. türleri bu hastalığı meydana getiren etmenlerdir. Hastalığa yakalanan 

asmalarda tek taraflı dal kurumaları ve asma ölümleriyle birlikte ürün kayıpları yaşanmaktadır. 

Türkiye’deki bağlar için yeni olan ve uzun süre fark edilememiş fungal bir hastalıktır. Asma 

yapraklarında görülen damar arası hücre ölümleri sonucu görülen renk değişimleri,  asmada 

lokal veya tümden kurumalar ve çok yıllık odun dokuda “V” şeklindeki renk değişiminin nedeni 

şimdiye kadar daha çok kav ya da Eutypa geriye ölüm hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Enfekteli 

dokulardan yapılan standart tanılama testleri sonucunda Botryosphaeriaceae familyası 

fungusları izole edilmiş ve morfolojik-moleküler tanı testlerinin ardından bu familyadaki bazı 

türlerin ülkemizdeki varlığı tespit edilmiştir (Akgül ve ark., 2014). Budama sırasında açılan 

büyük yaralar ve yanlış yapılan şekil budamaları sonucu oluşan yaralar hastalığın yayılımında 

son derece etkilidir.  

Hastalık etmenleri asmanın kabukları üzerinde ya da ölü dokular üzerinde üreme 

yapıları (piknit ya da perithesya) ile kışlamaktadır.  Yetiştirme sezonu boyunca nemli ve yağışlı, 

soğuk geçen koşulların ardından ilkbaharda üreme organlarından büyük miktarlarda salınan 

konidi ya da askosporlar ilk enfeksiyonların oluşumunu teşvik etmektedir. Rüzgâr, yağmur ile 

yağmur sularının sıçraması, böceklerin beslenmesi ve hastalıkla bulaşık budama araçları 

sporları dağıtmaktır. Doğal açıklıkları, büyük çatlakları, böcek zararı olan alanları, yaralanmış 

bitki dokusunu ve kabuktaki yaraları sporlar enfekte etmektedir. İlk olarak kolonize olduğu 

yerlerde, kambiyum ve kabuk altı dokuları besin olarak tüketeceği şekle dönüştürebilmek için 

enzimler üretmektedir. Ürettiği enzimler ile asmalarda ölükol, geriye doğru ölüm, gövde de 

iletim demetlerinde kahverengilikler,  salkımlarda kurumalara yol açmaktadır. Yine 
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enfeksiyonların yoğunluğuna göre salkım oluşturmuş ana dallar, sıcakların artmasından dolayı 

aniden salkımlarla beraber kurumaktadır (Şekil 1). Botryosphaeriaceae kangreninin en tipik 

belirtisi gövde ve kalın dalların enine kesitindeki “V” harfi şeklindeki kahverengi renk 

değişimleridir (Şekil 1). Bu belirtilerin görüldüğü asmalarda lokal ölümler veya en azından 

yaprak damar aralarında açık sarı renklenme ve yaralar görmek mümkündür. Açık sarı lekeler 

daha sonraları büyüyerek yaprağı kurutmaktadır. 

        

Şekil 1. Kangren hastalığının yapraktaki, odun dokudaki belirtileri ve ani kurumalar. 

Genelde bu etmenler, kuraklık, sıcak, besin elementi noksanlıkları, don yaraları ve ağır  

bünyeli topraklarda yetiştiricilik gibi çevresel stres koşullarına maruz kalmış,  zayıf gelişmekte 

olan asmalarda hastalık belirtileri oluşturmakta ve sinsice ilerlemektedir.  

Geriye Ölüm (Dieback Hastalığı) 

Eutypa lata, Eutypella spp., Campylocarpon spp. türleri geriye ölüm hastalığını 

oluşturmaktadır. Eutypa geriye ölüm hastalığı bağın temel gövde hastalıklarından birisidir. Yıl 

boyu yağış alan ve soğuk iklim koşullarına sahip bölgelerde yoğun görülmekte, adım adım 

enfeksiyon ilerlemekte ve asmalar er ya da geç ölmektedir. Hastalık, asmalara budama ya da 

şekil budamaları sırasında oluşan taze yaralar yoluyla bulaştırılmaktadır. Funguslar, iletim 

demeti boyunca yavaş ilerlemektedir, zamanla gövdenin rengini değiştirmektedir ve odun 

dokuda ölümler meydana gelmektedir. Gövde enine kesildiğinde dağınık şekilde yayılan 

kahverengi renk değişimi gözlemlenmektedir (Şekil 2). 

      
Şekil 2. Geriye ölüm hastalığına ait kanserli asma gövdesi, odun dokudaki ölü 

kahverengi alanlar,  salkımlardaki dengesiz olgunlaşma ile küçülme belirtileri. 
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Geriye ölüm hastalığı belirtileri ilkbaharda sürgünler 30-70 cm ulaştığı zaman 

gözlemlenmektedir. Genelde, yaprak belirtileri enfeksiyondan sonraki 3-8 yıl içerisinde ortaya 

çıkmaktadır. Ancak, hastalığın şiddeti yıllara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Yıllık verim 

kaybı yaprak belirtileri ile ilişkilendirilmektedir. Örneğin, Avusturalya’ da hastalıkla ağır 

şekilde enfekteli Şiraz ve Cabernet Sauvignon için yıllık kayıp 860 kg/ha olarak bildirilmiştir 

(Sosnowki et al.,  2007). Eutypa enfeksiyonlarında yeşil sürgünlerin boğum araları kısalır, 

çalılaşır, yapraklar çanak şeklinde içe bükülürler ve sürgünler de hafif sararmalar kendini 

gösterir. Salkımlarda düzensiz olgunlaşma ve buruşma, küçülmeler dikkati çekmektedir (Şekil 

4.). Enfeksiyondan sonraki yıllarda yaşlı kollarda geriye ölüm ve gövde ile kolların dış 

yüzeyinde içe batık yaralar gelişmektedir. Geriye ölüm hastalığının sporları en az 2 mm yağış 

ve sulama suyu, budama aletleri ve tarım makineleri ile yaralanmış bölgelere veya gövdedeki 

iletim demetlerine ulaşmaktadır. Hastalık etmenleri salgıladıkları enzim ve toksinlerle dokuları 

kolonize etmekte ve ardından bu dokulardaki hücre birlikteliklerinin bozulmasına neden 

olmaktadır (Chiarappa, 1959). 

Kangren ve Geriye Ölüm Hastalıkları İle Mücadele:  

Ülkemizde bu hastalıklara yönelik kimyasal mücadele bulunmadığı için kültürel 

mücadeleye önem verilmesi gerekmektedir. Hastalığın bulaşma kaynağı, bulaşık üretim 

materyalleri, hastalık etmenleri ile bulaşık topraklar,  fungusun havada uçuşan sporları ile 

aşılama öncesi anaç ve kalemlerin su emdirildiği hidratasyon tanklarıdır. Hastalıkla mücadele 

için yapılacak kültürel uygulamalar aşağıda sıralanmıştır.  

 Çift budama yapılması, öncelikle hastalıklı kısımların budanarak çıkarılması ve daha sonra 

normal terbiye şekline göre budama yapılması tavsiye edilmektedir.  

 Budama artıklarının yakılması ile hastalık engellenmelidir. 

 Budamaların geç dönemde (Şubat ile Mart ayı başında) yapılması ile uzun süre açık kalan 

yaralar üzerinde oluşacak bulaşmaların önüne geçilmesi sağlanmalıdır.  

 Asmalar hastalıklı bölgenin en az 10 cm altından budanmalı ve budama yaraları aşı 

macunu, su tut gibi malzemeler ile kapatılmalıdır.  

 Yağışlı havalarda budama yapmaktan kaçınılmalıdır. Kış döneminde de aktif halde 

bulunan bu funguslar asmadan asmaya yağmur suları ve rüzgar ile taşınırılar. 

 Budama aletleri bir asmadan diğerine geçerken mutlaka dezenfekte edilmelidir. 

 Asmalar kuraklık, beslenme noksanlıkları v.b. gibi stres koşullarından korunmalıdır.  

Biyolojik Kontrol:  

Asma gövde hastalıkları ile geriye ölüm patojenlerinin enfeksiyonlarını önlemeye 

yönelik olarak biyolojik kontrol ajanları araştırılmaktadır.  Geriye ölüm hastalığı etmeni Eutypa 

lata, Botryosphaeriaceae familyasının (Diplodia corticola, Neofusicoccum australe, N. luteum, 

N. mediterraneum ve N. parvum) beş türüne karşı Trichoderma spp., Fusarium lateritium 

mantarları ve Bacillus subtilis bakterisi dünya çapında yapılan araştırmalarda biyolojik kontrol 

ajanları olarak tespit edilmiştir. Bazı ülkelerde preparat haline getirilip kullanımları mevcuttur. 

Henüz ülkemizde biyolojik kontrol ajanlarına yönelik çalışmalar çok sınırlıdır. 

 Fungal gövde hastalıklarının moleküler biyoloji yöntemleri ile teşhisi, mücadelesi ve 

durumuna yönelik araştırmalar hem Araştırma Enstitüleri hem de Üniversiteler tarafından 

yürütülmektedir. Ancak,  genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, fidan üretimi için 
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kullanılan bitki materyallerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve bu patojenlerin ekonomiye 

etkisinin nasıl minimize edileceğine yönelik çalışmalara da önem verilmesi gerekmektedir.  
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BAĞCILIKTA KULLANILAN TAHMİN - UYARI SİSTEMLERİ 

 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ 

 

Günümüz modern tarımında pestisitlerin kullanılması kaçınılmazdır. Pestisit 

kullanılmaksızın üretim yapılması halinde, üretim miktarında % 60-% 100 arasında değişen 

oranlarda kayıplar olabilmektedir (Turabi, 2007). Kimyasal mücadelenin verim ve kalitesi 

üzerindeki yararlı etkileri görüldükçe zirai ilaçların kullanımı ve sayısı yıllara göre artarak 

devam etmiştir. Kimyasal mücadelenin zararlı etkileri fark edildikçe alternatif yöntemlere yer 

verilmeye başlanmıştır. Alternatif yöntemlerden birisi olan Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) ilk 

kez 1959 yılında Stern tarafından ortaya atılmış, “biyolojik ve kimyasal mücadele 

yöntemlerinin uyumlu şekilde kullanılması’’ olarak tanımlanmıştır. Kavram 1965 yılında 

Roma’ da FAO tarafından gündeme alınarak, FAO, Dünya Bankası, GATT, UNCED, UNEP 

ve WHO gibi uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmiştir (Abdpourdalal,2002). Türkiye’ 

de 1970 yılında temel araştırma projeleri ile başlayan Entegre mücadele, 1995 yılında 

FAO/UNDP’in desteği ile ‘Entegre Mücadele Organizasyon Şeması ile Teknik İşbirliği’ ve 

‘Koordinasyon Ağı (Network)’ oluşturulmuştur. Bağda Entegre Mücadele Teknik Talimatı 

hazırlanmıştır ve uygulamaya yönelik projeler gerçekleştirilmektedir (Anonymous, 2011a).  

Bağda Entegre mücadele programları 1995 yılından itibaren uygulanmakta ise de 

üreticiler sezonda ana zararlı ve hastalıklar için yaklaşık 12-15 kez pestisit uygulaması 

gerçekleştirmektedir. Ancak doğru zamanda etkin bir mücadele için; zararlının ya da etmenin 

biyolojisi, konukçu fenolojisi ve klimatik faktörlerin bir arada değerlendirildiği mücadele 

modelleri uygulanmalıdır. Doğru, güvenilir ve uygulanabilir tahmin modelleri Entegre 

mücadele programları için çok önemlidir. Tahmin ve erken uyarı modelleri; bitkisel üretimde 

hastalık ve zararlılarla mücadelede ilaçlamanın gerekli olup olmadığına karar vermek, en uygun 

ilaçlama zamanını saptamak, üreticileri uyarmak ve böylece onları bu zararlıların 

mücadelesinde para, enerji ve zaman kaybından kurtarmak, ilaçların çevreye yaptığı zararı en 

aza indirmek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir (Anonymous, 2007). Tahmin ve uyarı 

sistemlerinin uygulanması ile birlikte bağ hastalık ve zararlı yoğunluğu, biyolojisi ve bitki 

fenolojisi takip edilerek gerektiğinde, doğru zamanda doğru ilaç kullanımıyla ilaçlama 

sayısında azalma sağlanabilmektedir. Böylece, hem sürdürülebilir tarım açısından ekolojinin 

bozulması önlenebilmekte hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.  

20. yüzyılın ikinci yarısından beri hava koşularının hastalıkların şiddeti ve yayılımı 

üzerine olan etkisi üreticiler tarafındanda fark edilmiştir. Agrometeoroloji (tarımsal 

meteoroloji)  ile bitki hastalıklarının kontrollü bir arada değerlendirmeye başlanmıştır. Birçok 

bitki hastalığının ve zararlısının epidemi yapmasına yol açan anahtar değişkenler; sıcaklık ve 

nemdir. Sıcaklık bitki hastalıklarının tüm aşamalarında etkiliyken, nem sporların salınımı ve 

enfeksiyon süreci (çimlenme ve penetrasyon) için çok önemlidir (Gillespie and Sentelhas, 

2008). Hastalık ve zararlılara karşı doğru ilacı doğru zamanda ve doğru dozda kullanmak için 

üretilmiş meteoroloji sistemleri, geliştirilmiş özel yazılımları ile birlikte kullanılmaktadır.  Tüm 
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değerlerin izlendiği bir risk indeksi hemen hemen tüm tahmin sistemlerinde bulunmaktadır. 

Genelde risk indeksi kapsamında izlenilen parametreler; sıcaklıklar (maksimum, minimum, 

günlük ortalama değerler ile etkili sıcaklık toplamları), nispi nem, yaprak ıslaklık süresi ve 

yağış miktarları rutin olarak saatlik veriler halinde kaydedilmektedir. Verilerin elde 

edilmesinde her bir parametre için özel üretilmiş sensörler kullanılmaktadır (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. Davis modeli meteoroloji istasyonuna ait a) yağış b) yaprak ıslaklık ve c) toprak nemi 

sensörleri.  

Elektronik, web temelli ve kablosuz bağlantı sağlayan yüksek teknoloji tahmin-uyarı 

istasyonları günümüzde tarımsal üretimde kullanılmaktadır. Elektronik tahmin-uyarı 

istasyonları, GSM modemi aracılığıyla verilerini iletirken, alınan verilerin bilgisayar ortamında 

değerlendirmesi için yazılım programlarının yüklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 2). 

İstasyonların kurulum alanları için gerekli olan ortalama rakım 1000-1800 m ve ortalama 

menzilleri 300-5000 m’dir.  

 

Şekil 2. Metos iklim istasyonuna ait yazılım programı 

Kurumlar, özel sektör ve şahıslar tarafından bağcılıkta kullanılan, uluslararası kabul 

görmüş olan tahmin- uyarı sistemleri Davis (Şekil 3), Metos (Şekil 4) ve Lufft olarak 
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sıralanmaktadır. Bu tahmin-uyarı sistemlerinde izlenilen parametreler aynı iken kullanılan 

yazılım sistemleri ve modellerde farklılıklar gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 3. Davis meteoroloji istasyonun görüntüsü Şekil 4. Metos meteoroloji istasyonun 

görüntüsü 

Manisa İlinde Kullanılan Tahmin-Uyarı Modelleri 

Ege Bölgesi 139.253 ha ile  mevcut bağ alanlarının % 29’unu  oluşturarak ülkemiz 

bağcılığında birinci sırada yer almaktadır. Üretim miktarları açısından bir değerlendirme 

yapıldığında ise Ege Bölgesi, 2.024.439 ton yaş üzüm üretimi ile ülkemizin toplam üretimi olan 

4.296.351 ton’un % 47.11’ni tek başına sağlamaktadır. Ege Bölgesi içerisinde ise üzüm üretimi 

bakımından sırasıyla Manisa (% 75), Denizli (% 18), İzmir (% 6), Uşak (% 2) ve Aydın (% 1) 

yer almaktadır (Anonim, 2011b).  

Bağda Entegre mücadele kapsamında Manisa İlinde Salkım Güvesi ile Bağ 

Mildiyö’süne yönelik tahmin-uyarı sistemleri kullanılmaktadır.  

Manisa ilinde 1980 yılından başlayan Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola) tahmin-

uyarı yöntemi Bağ Tahmin ve Erken Uyarı Projesi kapsamındadır.  Manisa İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 9 ilçede toplam 14 noktada tahmin-uyarı takipleri 

gerçekleştirilmektedir ve ilaçlama zamanlarına ait uyarılar SMS sistemi ile üreticilere ilan 

edilmektir. Bağ mildiyösü tahmin-uyarı sistemi kapsamında asma fenolojisi, toprak nemi, aktif 

sıcaklıklar toplamı ve yaprak ıslaklık süresi gibi parametreler takip edilmektedir. İlaçlama 

zamanlarına karar vermeden önce tüm koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir.  

Salkım güvesi tahmin-uyarı sisteminde amaç mücadeleyi gerektirecek yoğunluğun 

bulunup bulunmadığını belirlemek, ilaçlama zaman ve sayılarını doğru belirlemektir. Tahmin-

uyarı sisteminde, eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, yumurta açılımının takibi ve 

asma fenolojisi izlenmektedir.   

 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2014 yılında başlayan, Bağ 

Küllemesi hastalığının mücadelesinde tahmin-uyarı modeli kullanım olanaklarının araştırıldığı 

bir proje yürütülmektedir. Bağcılığın yoğun olarak yapıldığı Ege Bölgesinde, bağ küllemesi 

hastalığı (Erysiphe necator)’la mücadelede Thomas-Gubler Tahmin Modelinin (Gubler et al., 

1999; Thomas et al., 1994) bölgemize uygun olup olmadığı araştırılmaktadır. Ayrıca, modelin 
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ilimize uygun olması halinde ilaçlama sayısını azaltmada, sağlıklı ürün elde etmede önemli bir 

adım olacağı düşünülmektedir. 
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BİR ZAMANLAR BİR BAĞCI: HÜSEYİN KAZIM BEY  

Yüksel SAVAŞ  

 

Hüseyin Kazım Bey 2.  Meşrutiyet döneminin önemli fikir ve devlet adamlarındandır. 

Dostları arasında Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit, Mehmet Akif, Ali Ekrem Bolayır gibi büyük 

edebi kişilikler yanı sıra mensubu olduğu İttihat ve Terakki Cemiyetinden Talat ve Enver Paşa 

gibi döneme damgasını vurmuş insanlar bulunmaktadır. Hüseyin Kazım Bey Selanik ve Halep 

Valilikleri yapmış, işgal yıllarında Manisa mebusu olarak yer aldığı son Osmanlı Mebusan 

Meclisinde ikinci başkanlık, İstanbul Hükümeti’nde Ziraat ve Ticaret Nazırlığı yapmıştır. 

Siyasi kişiliğinin yanında 2. Meşrutiyetin ilanından sonra Tevfik Fikret ve Hüseyin Cahit ile 

birlikte Tanin Gazetesi'ni çıkarmış bir gazeteci, mütefekkirdir. Şeyh Muhsin-i Fani müstear 

ismiyle farklı konularda yazdığı birçok makalesi bulunmaktadır. Telif ettiği eserlerin arasında 

ziraat kitapları da bulunan Hüseyin Kazım'dan Mehmet Akif Ersoy’un Asım adlı manzum 

eserinde şöyle bahsedilmektedir: 

...  

Dinle üç beş sene evvel geçen oldukça mühim,  

Bir ufak hâdiseden bahsedeyim...  

- Dinleyelim.  

- Hüseyin Kâzım ́ı elbette bilirsin  

- Kadri Bey zâde canım  

- Hâ! Şu bizim Kâzım Bey. 

- O, zirâ ́atle çok uğraştı, bilir çiftçiliği...  

- Gördüm: Âsârı da var köylü için. Hem pek iyi.  

- Bir zamanlar, hani, tenvîr edelim halkı diye, Toplanırdık ya... 

-Evet, "Hey ́et-i İrşâdiyye ".  

- O senin söylediğin canlı eserler, sanırım.  

Yeni bitmişti ki, gösterdi de bir gün Kâzım,  

Dedi: "Meclisce münâsibse basılsın da hemen  

Okusun taşralılar gönderelim meccânen."  

Biz bu teklîfi beğendik aramızdan sâde,  

İtirâz etti Şu sûretle Recaîzâde:  

"Güzel yazılmış eserler ve şüphesiz ki müfid;  

Fakat, basılsa okurlar mı? Bence azdır ümîd.  

Evet, beş on kişi ancak okur tenevvür eder;  

Bizim mesârif i tab ́iyye olmayaydı heder. "  

Dedik: "Cevabını versin müellifin kendi. "  

Kabûl edildi bu teklîfimiz, pek iyi, dendi.  

- Ne söylemiş, bakalım, çünkü pek güzel söyler  

- Söz aldı, başladı Kâzım:  

- "Efendiler, beyler,  
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Şu bahsi geçmiş eserler nedir Zirâîdir.  

Müdâfa ́âtımı öyleyse pek tabî ́îdir,  

Alıp da nakledivermek bütün tabîatten,  

Bütün tabîate hâkim şu ́ûn-i kudretten.  

Bilirsiniz ki: Hudâyî biten en ince nebat,  

Döker de her sene milyonla canlı tohm-ı hayat,  

Göçerse öyle göçer hilkatin bahârından.  

Yabâni hardala mümkün mü olmamak hayran  

Ya bir papatyaya kâbil mi etmemek hürmet  

Ne vergi vermedelerdir. Çiçek başından, evet,  

Zemînin aldığı tohmun yekûnu: Milyarlar!    

Demek tabîati icbâr eden avâmil var,  

Bu ihtişama, bu vâsi; bu müdhiş isrâfa;  

O, iktisadı bırakmazdı yoksa bir tarafa.  

İşin hakikati: Hilkat ne kâr arar, ne zarar;  

Bekayı nesle bakar hep, bekâ-yı nesli sorar. 

Neden mi? Çünkü hayatın yegâne gâyesidir;  

O gâye olmasa dünyâ bir âhiret kesilir.  

Saçıp savurmada fitrat bütün hazâinini,  

Meramı gayesinin böylelikle te ́mini.  

Ya önceden biliyor, binde kim bilir ne kadar  

Ziyana uğrayacak sonradan bu milyarlar  

Kolay değil, kimi, intâş için zemin bulamaz;  

Zemin bulur kimi, lâkin nedense doğrulamaz.  

Bu çiğnenir, onu kurt yer, öbür zavallıyı kuş;  

Bakarsınız: Çoğu bitmiş sonunda, mahvolmuş,  

Sebât edip de, fakat kurtulan tohum pek azı.  

Demek saçarken eteklerle saçmadan garazı,  

Şu çimlenen bir avuç tohumu devşirip, ancak  

Bekâ-yı nesle varan gâyesinde kullanmak.  

Demek tabîat edermiş zaman zaman isrâf...  

Hayır, tabîate müsrif demek bilâ-insâf,  

Hatâ değil de nedir Çünkü hayr için veriyor.  

Efendiler, bize fıtrat nümûne gösteriyor,  

Diyor ki: Gâyeniz uğrunda bezledin emeği;  

Düşünmeyin hele hiçbir zaman esirgemeyi.  

Efendiler, bu eserler de şimdi bastırılır,  

Biner biner saçılır yurda, çünkü lâzımdır.  

Buyurdular ki: Fakat bastırıp dağıttık mı, ? 

Ziyân olup gidecek hem büyükçe bir kısmı.  

Efendiler bilirim ben de çok bu işte ziyan;  

Şu var ki: Savrulan efkârı toplayıp okuyan,  

Velev pek az kişi olsun zuhûr eder mutlak.  

Bizim de gâyemiz ancak o nesli kurtarmak. "  
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- Hakikaten diyecek yok be! Âferin Kâzım!  

- Zavallı Ekrem o gün "hakka ser fürû lâzım"  

Deyip rücû ́ edivermişti.  

-Âferin, Ekrem!   

...(1)  

 

Âsâr: Eserler Tenvir Etmek: Aydınlatmak Meccanen: Ücretsiz Müfid: Anlamlı Faydalı 

Tenevvür: Aydınlanma Mesârif i tab ́iyye: Basım Masrafları Müdâfa ́ât: Savunmalar Şu’ûn-i 

kudret: Kudret Sahibinin Işleri Hilkat: Doğuştan Gelen Vasıf.   İcbâr: Zorlama Avâmil: 

Sebepler Bekâ-yı nesil: Neslin Devamlılığı Hazâin: Hazineler İntâş: Tohumun Çimlenmesi 

Bilâ-insâf: İnsafsız Zuhûr etme. Meydana Çıkma Efkâr: Fikirler Ser fürû: Baş eğmek, itaat 

etmek Rücu: Geri Dönme. 

 

 

Bağlar arasında Hüseyin Kazım 

Memleketimizde yazılmış ilk bağcılık kitabının yazarı olan Hüseyin Kazım bağcılık 

ile ilgili yazılarına ilk defa 29 Nisan 1897 tarihinde Servet-i Fünun dergisinin 426.  sayısında  

‘Bağlar Arasında’ isimli yazı dizisiyle başlamıştır. İsmine bakarak vehleten bir edebi veya 

şairane eseri ihtar eden şu sahifelerde bilakis pek sade, pek hakiki şeylerden, topraktan, 

asmadan, bağdan, bağcılıktan bahsedeceğim sözleriyle başladığı bu yazı dizisi 6 ay kadar 

devam etmiş ve daha sonra kendisi tarafından kitap halinde neşredilmiştir [2]. Bu kitabın 

önsözü aşağıda yer almaktadır.  

"-Manisa Bağcılarına- Filokseranın memleketimizdeki bağları tahribe başladığı 

zamandan beri bağcılığın nasıl bir ehemmiyet aldığını herkes bilir.  Bir hayli tereddütlerden 

sonra nihayet Amerika çubuklarından bağ yetiştirmek fikri hâsıl oldu.  Bu sene yalnız 

Manisa’da Avrupa'dan birçok köklü ve köksüz çubuk getirilip dikildi. Bundan fayda 

görüldükçe bağlarımızın tedricen Amerika asmalarıyla tecdit olunacağından şüphe yoksa da 

bunun için ciddi ve fenni bir takım malumata ihtiyacımız vardır. Komşularım olan Manisa 

bağcılarına naçizane bir hizmet emeliyle şu malumatı bağcılığa dair Fransızca bir eseri 

muteberden iktibas ediyorum. Amerika çubuklarının ancak 4-5 sene sonra aşılanabileceğine, 

bunların filokseraya mukavemet hususunda yerlilerden farkları olmadığına, daha bilmem ne 
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gibi asılsız endişelere ve bu yüzden filokseranın kâmilen mahvolmak derecelerine getirdiği 

bağlarımızın daha birçok vakitler tecdit edilmemesine sebep olan evvahi fikirlerin ne derece 

ehemmiyet değer şeyler olduğunu bu naçiz eserimle anlatabilirsem muhterem komşularıma 

karşı mükellef bulunduğum bir vazifeyi ifa etmiş olurum. Ben de ancak bununla iftihar etmek 

isterim. 25 Nisan 1315 (7 Mayıs 1899) [3]. " 

Peki Hüseyin Kazım Bey Manisa’ya nasıl gelmiştir?  Burada da ilginç bir hikâye 

bulunmaktadır. Abdülhamit dönemi baskılarından bunalan bir grup idealistin öncelikle Yeni 

Zelanda’ya hicret fikri ile başlayan, bu olmayınca Manisa’da çiftlik hayatı hayali kurulan bir 

süreçtir bu.  Hayal arkadaşlığının başını Tevfik Fikret çekmektedir ve ismi de hazırdır:  Yeşil 

Yurt (Fikret’in ‘Yeşil Yurt’ ve ‘Bir Mersiye’ isimli şiirleri bu hayali anlatmaktadır). Bu hayal 

gerçekleşmez ama Hüseyin Kazım tek başına Manisa’nın yolunu tutar. Konu ile ilgili kendi 

hatıratına bakalım:  

"Nihayet pederimin pek çok zaman evvel Manisa’ nın Tepecik köyünde satın almış 

olduğu küçük bir çiftlikte ziraatla meşgul olmaya karar verdim ve işe başladım. Bu meşgale 

asabımı yatıştırmaya yardım etti.  Bir taraftan ziraata müteallik eserleri okuyarak ziraat-ı 

fenniye ve mihanikiyenin en ziyade kabil-i tatbik olan nazariyelerini tecrübe ediyor ve 

memleketin evsaf ve şerait-i  ziraiyesini  de  tetkikten  geri durmuyordum.  Ara sıra İstanbul’a 

gelerek Fikret’i ve arkadaşları da görüyordum. Fikret günün birinde bu hayat tarzını tercih 

ettiğini söyledi. Yeşil Yurt hayali yeni bir şekle giriyordu. Fakat buna Hüseyin Cahid’den 

başkasının iştirak etmesine taraftar olmadı. Onun Manisa Ovası'nın küçücük bir köyüne 

yerleşip, çiftçilikle temin-i maişet edip sakin ve müsterih olacağına ihtimal vermek kabil 

değilse de arzusuna karşı gelmek de istemedim ve en evvel bizzat gidip bu yeri görmesini 

istedim.  O sırada Aşiyan’ı yaptırmakla meşgul idi.  Cahit’i göndermeye ve intibaatından  bir  

fikir  ve  mana çıkarmaya karar  verdi. Fakat Cahit için yol tezkeresi almak çok müşkül idi.  

Onu benim tezkeremle gönderdik.  Dönüşünde Tepecik’in ve civardaki Sarıçam Köyü'nün 

fotoğraflarını da getirdi. Fikret bu köyün yanında çam ağaçlarıyla kaplı bir tepecik olduğunu 

gördü ve bir an için Yeşil Yurdu burada kurabileceğini düşündü. Üstada karşı müşkil bir 

mevkide idik. Bir hayli günler düşündü ve neticede bu hülyadan da vazgeçti.  O sırada ben de 

evlenmiştim, biraz sonra pederim vefat etti.  Ben de çiftlikten sarf-ı nazarla Türk Lügatini 

tertip ile iştigale başladım [4]."  

Hüseyin Kazım Bey’in 1912 tarihli ‘Bağcılık’ kitabı sayesinde dönemin bağcılığı 

hakkında ayrıntılı bilgiler edinmekteyiz. Aşağıda günümüzde 5 ili kapsayan Aydın Vilayeti 

‘ne ait bağcılık verileri yer almakta olup o zamana ait değer ve ifadelerin bugünkü karşılıkları 

parantezler içerisinde verilmiştir:  

"Aydın vilayeti: Filokseradan yani 1303 (1888) senesinden evvel Aydın vilayetinde 1 

milyon 100 bin dönüm (1 dönüm 918,4 m2)  bağ yetiştirilmişti. Bağcılık bu vilayetin en 

büyük menab-i servetinden (zenginlik kaynağından) biridir. Filokseradan sonra üzüm 

hasılatında pek büyük tedenni (gerileme) görüldü ve gariptir ki ilk defa pronospora hastalığı 

baş gösterdiği zaman üzüm hasılatı 900 bin kantara (50800 ton) indi. Bu vilayette filoksera en 

evvel Seydiköy bağlarında görülmüştü. Bu hastalıktan harap olan bağlar 550 bin dönümden 

ziyadedir.  Fakat bu son senelerde birçok tereddütlerden sonra Amerika çubuklarıyla yeniden 
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250 bin dönüm bağ yetiştirildi. 1323  (1908)  senesinde yapılan bir istatistik bu vilayette 

858600 dönüm bağ gösteriyordu.  Bağlar vilayetin muhtelif livalarında şu yolda inkısam eder 

(dağılım gösterir):  

 

Filokseradan sonra hasılat-ı umumiye 718 bin kantar (41 bin ton)’a düştü. 

(Günümüzde toplam çekirdeksiz üzüm bağ alanları 100 yıl öncesine göre 3 kat artmıştır. 

Çekirdeksiz üzüm bağları Manisa  (Saruhan),  İzmir ve Denizli illerinde bulunmakta olup bu 

illerdeki bağ alanları sırasıyla, 711 bin, 67 bin ve 205 bin dekar olmak üzere toplam 983 bin 

dekardır [5]. Manisa ili bağ alanlarında 5, Denizli’de 15 misli bir artış olmuştur. İzmir 

bağların yarıdan fazlası ile Aydın ve Menteşe (Muğla) bağları kaybolmuştur. Çekirdeksiz 

üzümler umumiyetle kurutulur. Rezakilerin bir kısmı yaş halinde istihlal olunur. Siyah 

üzümler de kurutulmaktadır. Tire tarafları siyah üzüm bağlarıyla meşhurdur. En iyi 

çekirdeksiz Manisa, Çobanisa ve Kasaba bağlarında olur. Derin ve milli topraklarda bağlar 

adi kara sabanlarla dikilir. Yalnız sert ve bayır yerlerde krizma yapmak caridir. Omcaların 

aralarında 1-3 m. mesafe bırakılır. Omcalar 40-50 cm irtifaında teşkil eder ve üzerlerinde bir 

kaç kol olur. Çekirdeksizler 5-8 göz üzerinden budanır. Rezaki uzun budanan üzümlerden 

biridir. Manisa Ovası'nda Amerika asma çubukları ikinci sene aşıya gelir. Aynı senede yaz 

mevsimi budaması yapılıp aşı kaleminin alt dalları alınır. Ertesi sene dört kol bırakıldığından 

mahsullü dallar yere yatar.  Ekser bağlarda dalları kaldırmak ve toprağa temas eden üzümleri 

çürümekten kurtarmak için herek kullanılır. Çiçekten evvel sürgünlerin uçları koparılır. Bu 

umumiyetle neferne (neferiye)’nin husulüne hizmet eder. Manisa yerli dönümünden  -2450,50 

arşın kare-  (1406 m2)  2500 okka yaş çekirdeksiz (1 dekarda 2270 kg) alınıp bundan 500 

okkadan ziyade (454 kg/da)  kuru üzüm çıkarılır. Yamaçlarda beher dönümden 600 okka (546 

kg/da) yaş üzüm alınır ve bundan 200 okka (182 kg/da) kuru üzüm çıkarılır. (Günümüzde 

Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde ortalama 500-600 kg/da ve üzerinde kuru üzüm verimi 

alınırken Gölmarmara’da 500 kg/da, Salihli, Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde ise 400 kg/da ve 

üzeri verim alınabilmektedir. Manisa merkezi ve Turgutlu ilçesinde ise dekara kuru üzüm 

verimi 300-350 kg düzeyindedir). Filoksera en evvel 1303 senesinde (1887) Seydiköy ile 

beraber İzmir’e yakın Kokluca ve Tepecik bağlarında görüldü ve buradan her tarafa yayıldı. 

Şimdiye kadar masun kalan yerler Denizli, Muğla ile Aydın sancağının bir kısmıdır. "  

Hüseyin Kazım’ın Bağcılık kitabı Halkalı Ziraat Mektebinde ders kitabı olarak 

okutulmuştur. Amatör bir ruhla profesyonel bir eser meydana getiren Hüseyin Kazım Bey'in 
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bağcılıkla ilgili neşrettiği kitabının 2. baskısı için yazdığı önsözdeki samimi ifadeleri, 

memleketimiz bağcılığının 20. yüzyıl başlarındaki durumunu ortaya koymaktadır: 

"Aradan 13 sene geçtikten sonra bu kitabı yeniden tab’a lüzum görüyoruz. Bu uzun 

müddet zarfından memleketimizin bağcılığında pek büyük farklar vücuda geldiğine kail 

değiliz. Yalnız filokseranın tesiri mahdut bir derecede kaldı, bu müthiş hastalık bir çok yerlere 

sirayet etmedi. Hâlbuki bağcılığın nasıl mühim bir fen ve sanat olduğunu biz filoksera 

yüzünden anlayacaktık.  Kırım muharebesinden beri bizim bildiğimiz küllemeden ve bu son 

zamanlarda baş gösteren pronosporadan başka kömür hastalığı, blak rot (siyah küf), rot blan 

(beyaz küf) emsali tafilat-ı nebatiyenin bağlarımıza vereceği zararlarda bağcılığın 

ehemmiyetini gösterecek ve bize bu sanatın mebadisinde olduğumuzu bildirecekti.  Bir 

felaketin vereceği fikr-i intibahdan müstefit olamadık.  Bundan dolayı belki karlı çıktık.  

Fakat bağcılıkta yine eski halinde kaldı ve bu öncü senede bir adım olsun ilerlemedi.  Bir  çok  

mesaiye, hükümetin  her  sene  binlerle  liralar  vererek  idare ettiği  Amerika  asmalığına,  aşı 

ameliyat  mektebine  rağmen  İstanbul  ve  civarının  filokseradan  kamilen bozulan bağları 

Amerika asmalarıyla yeniden yetiştirilemedi ve bu civara mahsus olan Çavuş üzümleri 

(Tavşancıl gibi bir iki yer müstesna olmak üzere) hemen kamilen mahvoldu. Yalnız birçok 

tereddütlerden, muvaffakiyetsizliklerden sonra Aydın Vilayeti bağlarının büyük bir kısmı 

amerika çubuklarıyla tecdit olunabildi. Sonraları ilk zamanlarda yapıldığı gibi, köksüz 

çubuklar dikilip yerlerinde köklendirildikten sonra üzerlerine yerli cinslerden aşı vurulmak 

usulü bırakıldı. Bunun yerine aşılanmış ve fidanlıklarda köklendirilmiş çubuklar dikilmeye 

başlandı. Bu aşılı köklü çubukların hemen yüzde yüzü tutuyor ve ertesi seneden itibaren az 

çok hasılat veriyordu. Hâlbuki köksüz çubuklardan birçokları tutmuyor,  tutanların üzerine 

vurulan aşıların bir haylisi de kaynamıyordu. Bu tarzda bir bağ yetiştirmek için senelerce 

uğraşmak lazım geliyordu.  Aşılı köklü fidanların garsı usulü bulunduktan sonra Amerika 

çubuklarından bağ yetiştirmek için halka biraz cüret geldi. Fakat bu aşılanmış ve 

köklendirilmiş çubuklar bize daima Avrupa'dan gönderiliyordu. Richter’in bulduğu bu usul 

dünyanın bir çok yerlerinde tatbik edilmiş iken bizde bu kolay ve faydalı tarzda aşılı ve köklü 

fidanlar yetiştirmek kimseye müyesser olmadı.  Hükümet bile bunu Kızıltoprak ve Seydiköy 

fidanlıklarında olsun tecrübe etmeyi hatırına getirmedi... Selanik 25 Temmuz 1328 (7 ağustos 

1912) " [3]. 

Hüseyin Kazım Bey ve eserleri günümüzde birçok siyaset bilimci, tarihçi, dilbilimci 

ve ilahiyatçı tarafından incelenmektedir. Okumuş olduğunuz bu yazı ile bağcılık camiası için 

de ne derece önemli bir şahsiyet olduğunun fark edileceğine olan inancımla kendisini rahmet 

ve minnet ile bir kez daha anıyorum.   
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Kuru Üzüme Müdahil Kurum Talebi 

Çekirdeksiz kuru üzüm üretimi başta Manisa ili olmak üzere İzmir ve Denizli illerinde 

üretimi yapılan geleneksel bir tarım ürünümüzdür. Üretim açısından dünyada ABD ile baş 

başa ilk iki sırayı alıyoruz. İhracatta ise açık ara öndeyiz. Yani ürettiğimiz kuru üzümün çok 

büyük bir kısmını satıyoruz ve bugün yarım milyar dolara ulaşan bir ihracat gelirimiz 

bulunuyor. Diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi üzüm üretiminde de yıldan yıla ürün 

hasılatında değişiklikler oluyor. Bu durum diğer bütün faktörler sabit bile olsa başlı başına 

fiyat oluşumuna etki etmektedir. Geçimini kuru üzümden sağlayan üreticiler, oluşacak kuru 

üzüm fiyatını her yıl merakla beklemektedir. Beklentinin altında oluşan fiyat düzeyi üreticiyi 

üzmekle birlikte sektörün bütün paydaşları tarafından dile getirilen bir söylemi de 

alevlendirmektedir. Üretici temsilcileri, işlemeciler ve ihracatçılar kuru üzüme fiyat istikrarını 

sağlayacak stok müessesesi ve müdahale kurumunun kurulmasını istemektedirler [1,2,3]. 

Üretim ölçeği olarak bize en yakın ülke ABD'de hali hazırdı bahse konu bir piyasa düzeni 

bulunmaktadır [4]. Yani örneğimiz hazır önümüzde duruyor. Bu makalede kuru üzümde fiyat 

istikrarı sağlamaya matuf müdahil bir kuruma ait bizdeki eski bir düzenleme ile ABD’de 

mevcut olan düzenden bahsedilmektedir. 

ABD ve Türkiye’de Kuru Üzüm Üretimi 

Kuru üzüm üretimi konusundan ABD ile birçok benzerliklerimizin yanında bazı 

farklılıklarımız bulunmaktadır. Türkiye’de üretilen çekirdeksiz kuru üzümün %92’si Ege 

Bölgesi'nde yer alan Gediz vadisinde üretilirken, ABD’de ise kuru üzüm Kaliforniya 

Eyaletinde bulunan Central Valley’de yer alan San Joaquin vadisinde üretilmektedir. Gediz 

vadisi 38 kuzey enlem derecesinde yer alırken iken San Joaquin vadisinin konumu 36 kuzey 

enlem derecesindedir. Bu vadi uzun ve sıcak yaz periyoduna sahip olması yanında yanı 

başında bulunan Sierra Nevada Dağları'nda bulunan su kaynakları ile mükemmel bir üzüm 

yetiştirme bölgesidir. Bizde toplam 1 milyon dekar alanda 10binin üzerinde üretici tarafından 

üretim yapılırken ABD de 809 bin dekar alanda 3bin civarında üretici bulunmaktadır. 

Türkiye’de kuru üzüm satış kooperatifleri ve üst birlik olarak Tariş bulunurken ABD’de 

benzer şekilde Sun Maid adlı köklü bir kooperatif bulunmaktadır. Türkiye’de potasa çözeltisi 

içerisine bandırılarak kurutulan üzümlerden daha açık renkli kuru üzüm elde edilirken 

ABD’de üzümler bandırmasız kurutulmakta ve esmer renkli kuru üzüm üretilmektedir. Bizde 

üzümler genellikle bağların yanı başında ayrılan sergi yerlerine kanaviçe sergiler üzerinde 

kurutulurken ABD'de bağların sıra arasında kağıt sergiler üzerinde kurutulmaktadır. Ayrıca 

bizde olmayan bir tarz olan omca üstünde kurutma yöntemi de 1990’lı yıllardan itibaren 

ABD'de kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde üzümlerin bulunduğu dallar kesilmekte ve 8 

hafta kuruma sürecinden sonra tanelerdeki nem %10-12 düzeyine düşürüldükten sonra 

makine ile hasat edilmektedir. Kaliforniya güneşi altında bandırmasız kuruyan üzümler esmer 

renkli olur. Bandırılarak kurutulan üzümlerde istenen renk kehribar rengidir. 
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Eski bir Mesele ‘Üzüm İdaresi’ 

İlginçtir, kuru üzüm için istenen kurumsal yapıya sahip olmaya bir asır önce bugünden 

daha yakındık. 1910 tarihinde 2. Meşrutiyet Meclisi'nde aynen bugünkü gerekçeler ile 

hazırlanan ve kabul edilen bir kanun bulunmaktadır [5]. Bilindiği üzere o zamanki Aydın 

Vilayeti günümüzün İzmir, Manisa, Denizli ve Muğla illerini içine alan bir idari yapıya 

sahiptir. Aşağıda bu kanun maddelerinin günümüz türkçesine göre sadeleştirilmiş hali yer 

almaktadır. 

Aydın Vilâyeti çekirdeksiz kuru üzüm mahsulünün temini revacı hakkında kanun: 

1. Madde: Aydın vilayeti çekirdeksiz kuru üzüm ürününün pazarlanması ve fiyatının 

korunmasının sağlanması üzere iş bu kanun gereğince uygulanacak tedbirleri takip ve idare 

etmek için merkezi İzmir’de olmak ve diğer gerektiren yerlerde şubeler bulunmak üzere 

Üzüm İdaresi namıyla bir idare teşkil edilecektir. 

2. Madde: Üzüm İdaresinin, İdare Meclisi Vilâyet tarafından seçilecek ve muvazzaf bir 

müdürü olacak, beşi tüccardan yedisi çiftçilerden olmak üzere 12 azadan oluşan bir İdare 

Meclisi bulunacaktır. Tüccardan olan üye İzmir Ticaret Odası'nca ve çiftçilerden olanlar da 

Vilayet İdare Meclisince seçilecektir. Şubelerin müdürleriyle keza tüccar ve çiftçilerden 12 

azadan oluşan İdare Meclisi, Mahalli İdare Meclisi tarafından seçilecek ve müdürleri 

muvazzaf olacaktır. 

3. Madde: Üzüm İdaresi il içerisinde hâsıl olan çekirdeksiz kuru üzümlerin fiyatının 

korunmasını sağlamak üzere mahsulün satılığa çıkarılacak miktarını ihtiyaç ve talep 

dairesinde azaltabilecek ve yeniden pazarlar bulundukça genişletilmek üzere işbu sınırlamaya 

45 bin ton dan başlanacaktır. Şöyle ki 45 bin tondan fazla hâsıl olan çekirdeksiz kuru üzümler 

çiftçilerin her birinden mahsulâtı nispetinde ve kötü cinsinden olmak üzere ayrılarak gelecek 

maddede açıklandığı şekilde hamur haline getirilerek ispirto ve şarap imaline sarf olunacaktır. 

4. Madde: Üzüm İdare Meclisinin, mahsulât fazlasını tayin ve alıkoymak hususundaki 

görevleri, 

• Her sene Haziran ayı ile birlikte Ağustos başına kadar Vilâyetin çekirdeksiz üzüm hâsıl olan 

kaza ve köylerine bilirkişi memurlar gönderilerek o senenin yaklaşık hasılat miktarı hakkında 

toplayacakları bilgiler üzerine bir istatistik düzenlenerek yayınlanacak, 

• Çekirdeksizden başka nevi üzümlerin ve üzüm fiyatına tesir edebilecek meyvelerin o sene 

hasılat miktarı hakkında bilgilerin toplanması, 

• Yine aynı sene zarfında gerek Osmanlı memleketinde, gerek yabancı memleketlerde 

tüketilecek üzümlerin miktarının doğru bilgiler elde edilerek belirlenmesi, 

• Gerekli görülen yerlerde ambar kiralanarak el konulan mahsul fazlasının stoklanması ve 

muhafazası, 

• Her sene nihayetinde yapılan bütün işlerin bilançosunu tanzim ve İdare Meclisine tasdik 

ettirdikten sonra yayınlanması, alıkonulan üzüm mahsul miktarının üçte ikisinin uygun 

vasıtalar ile ile hamur haline getirilerek yerli ispirto ve şarap imalatçılarıyla diğer ortaya 

çıkacak taliplere açık arttırma ile satışı ve üçte birinin dahi gelecek sene mahsulünün 

olgunlaşmasına ve miktarının belirlenmesine kadar ihtiyat olarak saklanmasıyla yeni hâsılat, 

45 bin tondan noksan olduğu ortaya çıktığında, iş bu üçte birlik hâsılat ile noksanın 

tamamlanması üzere tüccara ve fazla olursa, bahsedildiği şekilde hamur haline getirilerek 
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ispirto ve şarap imalatçılarına, aynı şekilde ortaya çıkacak taliplere açık arttırma ile satışından 

ibarettir. 

5. Madde: El koyma işlemi özellikle çekirdeksiz üzüm mahsulü için olup, diğer nevi 

üzümlerin hakkında alınmasına lüzum görülecek koruma tedbirlerine dair Üzüm İdaresi 

Meclisi'nin sunacağı değerlendirme üzerine Hükümetçe gerekli ve mümkün olan destekleme 

dahi uygulanacaktır. 

6. Madde: Çekirdeksiz üzüm mahsulünün 45 bin tondan fazlasının alıkoyma işlemi, Aşar 

hakkındaki kaideye tabi olacak ve el konulan mahsulatın öşür vergisi gelecek madde 

gereğince alınacaktır. 

7. Madde:  El konulan ürünler satıldıkça, isimler Osmanlı Bankası'na teslim edilerek sene 

sonunda İdare Heyeti tarafından ibraz olunacak hesap cetveli, Vilayet İdare Meclisi'nce tasdik 

edildikten sonra ortaya çıkacak Net Gelirin nihayet yüzde yirmisi ilânat ve neşriyata ve diğer 

yüzde yirmisi üzüm ürününün geleceğinin sağlanmasına ait girişimlere sarf edilebilmek üzere 

ihtiyat akçesi olarak saklanacak ve kalanın bedelinden öşür vergisine karşılık gelen miktarı 

Aşar İdaresine teslim olunduktan sonra; üst tarafı, el konulan mahsulatın sahiplerine teslim 

edilecektir. 

8. Madde: Üzüm İdaresinin hesapları ve işlerine ve işbu kanunun uygulama hükümlerine 

nezaret etmek üzere gerek duyulursa Vilayet İdare Meclisi'nce bir komiser tayin edilecektir. 

1910 yılında meclisçe kabul edilen bu yasa uygulamaya geçilmesine fırsat 

bulunamadan patlak veren Trablusgarp, Balkan Harpleri, 1. Dünya Savaşı ve arkasından gelen 

işgal yılları üzümcülüğümüze de büyük sekteler vurmuştur. Öyle ki 1. Dünya Savaşı 

öncesindeki üretilen kuru üzüm üretim miktarına ancak 1950'li yıllarda tekrar ulaşabilmiştir. 

1910'da Türkiye’de yasalaştırılan ama hayata geçirilemeyen Üzüm İdaresi benzeri bir 

düzenleme ABD’de 1937 yılında yasalaştırılıp 1949’da hayata geçirilmiştir. Serbest piyasa 

düzeninin bayraktarı olan ABD için böyle bir müdahale kurumu garip karşılanabilir. 1. Dünya 

Savaşı'nda fiyatların yükselmesi ile birlikte Amerikan çiftçisinin kuru üzüm üretimine 

yönelmesi neticesinde 1914 yılında 90 bin ton olan ABD kuru üzüm üretimi 1928 yılında 302 

bin tona çıkmıştır. Ancak o yıllarda ABD’de patlak verip tüm dünyayı da etkileyen ‘Büyük 

Buhran’ yıllarının etkisi ile tarımsal ürünlerinin fiyatlarının düştüğü ve Amerikan üreticisinin 

ürettiği üzümün ancak %75’ini güçlükle satabildiği bilinmektedir [6]. Bu durum üreticileri 

kollayan federal bir piyasa düzenlemesinin yapılması sonucunu doğurmuştur. Aynı dönemde 

Türkiye’de liberal çizgiden uzaklaşarak Devletçilik politikasını benimsemiş olması buhran 

yıllarında devletlerin ekonomik düzene müdahale etmek zorunda kaldığını göstermektedir. 

Raisin Administrative Comittee (Kuru Üzüm İdari Heyeti) 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 809 bin dekar alanda 3000 

üreticinin üzüm bağlarında yetişen kuru üzümlerin idaresi Fresno şehrinde bulunan Kuru 

Üzüm İdari Heyeti (Raisin Administrative Comitte) adı verilen bir kurul tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu kurul 1937 tarihli Tarımsal Pazarlama Sözleşmesi Yasası 

(Agricultural Marketing Agreement Act of 1937)  yetkisi altında 1949 yılından beri 

faaliyetine devam etmektedir. Kuru Üzüm İdari Heyeti (KİH)  35 üretici, 10 işleyici (handler), 

1 pazarlık kurumu yöneticisi ve bir de Halk temsilcisi olmak üzere 47 kişiden oluşmaktadır. 

Bu heyet piyasaya arz edilecek kuru üzüme gerek gördüğünde sınırlama getirerek fiyatın 

korunmasını sağlamaktadır. Stoğa ayrılan üzümler hükümetin okul yemek programları, sosyal 
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yardımlar ve ihracat gibi yöntemlerle satılıp elde edilen getiriden reklam ve promosyon 

giderleri ile KİH’in diğer masrafları düşüldükten sonra kalan tutar üreticilere dönmektedir. 

KİH’in idari ve tatbik görevleri vardır. Gerektiğinde mevzuatın hüküm ve şartların değişimi 

için öneride bulunur. Heyet işlerin yönetimi ve denetimi için bir Başkan/Genel müdür ve 

destek personeli atar. Mevzuatın kapsamında doğal ve işlenmiş kuru üzümlerin asgari kalite 

ve durum standartları koşulları, piyasaya arz edilecek kuru üzüm miktarını kontrol 

düzenlemeleri, gönüllü derivasyon, ihraç değişimi ve satış teşvikleri şartları yer almaktadır. 

Asgari kalite ve durum standartları düzenlemesi tüketiciye sunulan ürünlerin sağlıklı ve 

yüksek kaliteli olduğundan emin olmak için kurulmuştur. Bu standartları karşılamak için ıslah 

edilemeyen ürünler normal pazarın dışındaki uygun yerlere dağıtılır [4]. 

Sisteme İsyanın adı:  Marvin Horne 

Günümüzde buhran yılları çok gerilerde kaldı ve hiç bir üretici buhran yıllarını 

hatırlamıyor. Artık ABD’de bu müdahaleci sisteme itiraz sesleri yükseliyor. Marvin Horne 

adlı üreticinin başlattığı ve hukuk zemininde devam eden bir mücadelenin medyadaki 

yansımalarından görüleceği üzere bu sistemin üreticileri memnun etmediği ve artık 

kaldırılması gerektiği ifade ediliyor [7,8]. Marvin Horne adlı üretici, üreticilerin ürünlerinin 

%47’sinin, ulusal kuru üzüm stokuna devredilmesinin kararlaştırıldığı 2002-2003 sezonunda 

itibaren isyan bayrağını çekmiş ve ürününün tamamını satmıştır. (KİH 2003 yılında ürünlerin 

%47 sinin 2002’de %37’sinin, 2001 yılında ise %47’sinin rezerve ayrılmasına karar vermiştir. 

Marvin Horne davası ortaya çıkana kadar KİH’in (1991-2004) stoka ayırma oranı ortalaması 

%26,8 iken davadan sonra (2005-2014) bu oran ortalamasının %7 düzeyinde kalması ve son 5 

yıldır rezerv oranının %0 olması anlamlıdır). Hükümet kestiği para cezaları ile harekete 

geçmiştir. Marvin Horne ve Tarım Bakanlığı arasındaki dava mevcut uygulama ile mülkiyet 

hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine taşınmış ve 22 Haziran 2015’de 

Yüksek Mahkeme Marvin Horne lehine karar vermiştir. Kararda Horne’nün üzümlerine el 

konulmasının anayasanın 5. maddesinde belirtilen ‘Hiç bir özel mülkiyet kamu yararı için 

tazminsiz olarak el konulamaz’ hükmüne aykırı olduğu belirtilmiştir [9]. 

 Acaba ABD’nin vazgeçmek üzere olduğu bir sisteme mi talibiz? Sonuçta üreticinin 

ürününün bir kısmına el konulması ve el konulan üzüme karşılık bir sene sonra ve 

kesintilerden kalan bakiyenin ödenmesi üreticiyi nasıl memnun edecektir? Kriz döneminde 

ölümü görüp sıtmaya razı olabilecek üretici her şey yolunda olduğunda kazancından feragat 

etmek istemeyebilir. Türkiye için sektör paydaşlarının önerdiği müdahale kurumu 

düzenlemesi nasıl olacaktır? Böyle bir düzenlemeye gerçekten ihtiyaç var mıdır? Yapılacak 

düzenleme ‘düzenlemenin etkilediği hedef kitleyi en az derecede rahatsız etmeli’ ilkesine ne 

kadar uyacaktır. Bu konuda yapılacak sosyo-ekonomik araştırmaların faydalı olacağını 

düşünüyorum. Böylece kalıplaşmış beyanatlar dışında daha analitik değerlendirmelere de 

sahip olabiliriz. 
Kaynaklar: 
1. http://bit.ly/1N1XCTL 

2. http://bit.ly/1N1XGmt 

3. http://bit.ly/1WZim1E 

4. http://bit.ly/1EoYWx3 

5. http://bit.ly/1LBV37z 

6. Reşat. Kuru Üzüm.1. Ziraat Kongresi Uzman raporları. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti.1931. 

7. http://fxn.ws/1MUaWbi  

8. http://econ.st/1C60qXK  

9. http://onforb.es/1NZQKTO 
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1. Giriş 

  

Sıcak-ılıman iklim kuşağı bitkisi olan asma, 34˚-49˚ kuzey ve güney enlemleri arasında 

rahatlıkla üretilebilirken 50. enlem derecesinden sonra sera ve benzeri ortamlarda 

üretilebilmektedir (Winkler et al. 1974). Asmanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır (M.Ö. 

8500-4000). Tarihte, Asurluların ve Hititlerin bağcılığa verdikleri önem ve Babil’in ünlü 

asma bahçeleri herkes tarafından bilinmektedir (Fidan ve Yavaş, 1989). Yunanlılar spor 

karşılaşmalarında ödül olarak, Romalılar ise ziyafetlerinde kuru üzümü sunmuşlardır (Dark, 

1982). Orta Asya Türkleri ve Osmanlıların savaşlar sırasındaki levazım bölüğü gıdaları 

arasında da kuru üzüme yer verilmiştir (Fidan ve Yavaş, 1989).  

Üzüm; yüksek şeker içeriğinden dolayı kalori değeri yüksek bir besin maddesidir. Mineral 

maddelerden kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir yönünden zengin olduğu gibi, bazı 

vitaminler (A, B1, B2, Niacin ve C vitaminleri) yönünden de önemli bir kaynak olarak kabul 

edilmektedir. Üzümün beslenme değerini oluşturan maddelerin niteliği ve miktarı, taze veya 

işleme sonucunda dönüştüğü ürüne göre değişmektedir. Yaş üzüme göre 

karşılaştırıldıklarında kuru üzüm ve pekmez, daha az su içerdikleri için daha yüksek kalorili, 

demir ve kalsiyum mineralleri bakımından daha zengindirler. 

Dünya bağcılığı içerisinde önemli bir paya sahip olan ülkemizde ağırlıklı olarak kurutmalık 

ve sofralık amaçlı üzüm üretilmekte bunun yanında şaraplık üzüm üretimi de daha az 

miktarlarda gerçekleşmektedir.  

Doğal beslenmeye olan ilginin artması nedeniyle günümüzde kuru meyvelere olan talep 

artmıştır. Türkiye’de çekirdeksiz kuru üzüm yoğun olarak Ege bölgesinde üretilmekte olup 

çekirdeksiz üzümlerin potasyum karbonat (K2CO3) ve zeytinyağı karışımından elde edilen 

eriyik içerisine bandırılarak kurutulmasıyla elde edilmektedir. Bandırma işlemi yapılmadan 

kurutulan üzümler koyu renkte olurken bu tip kuru üzümler natürel olarak 

adlandırılmaktadır. Bandırılarak kurutulan üzümler piyasalarda talep gören kehribar rengine 

sahipken; renklerine göre 7 ile 11 arasında 5 tipe ayrılmaktadırlar (TS 3411). Kaliteli kuru 

üzüm elde etmek için, kurutulacak üzümlerin %22-23 kuru madde oranında ve hastalıksız 

olması yanında kirleticilerden korunmuş uygun şartlar altında, yağmura maruz kalmadan 

kurutulması gereklidir. 

  

2. Dünyada Durum 

 

 Üzüm, dünyada oldukça geniş alana yayılan meyve türlerinden biridir. Üzümler, ticari 

olarak değerlendirme şekillerine göre kurutmalık, sofralık, şıralık ve şaraplık olarak 

gruplandırılmaktadır. Dünyada üretilen üzümün %71’i şaraplık, %27’si sofralık ve %2’si 

kurutmalık olarak değerlendirilmektedir (Anonim, 2015). Türkiye’de ise üretilen üzümün 
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%37’si çekirdekli ve çekirdeksiz kurutmalık, %52’si sofralık, %11’ide şaraplık olarak 

değerlendirilmektedir (TÜİK verileri, 2014).  

Türkiye, ABD, Çin, İran, dünyanın önemli Çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerindendir.   

Dünya çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi son yıllarda Çin ve Şili gibi ülkelerin de katkısıyla 

1,2 milyon ton civarında seyretmektedir. Üretim miktarlarında iklimsel koşulların getirdiği 

azalış ve artışlar sebebiyle yıllar arasında dalgalanmalar görülebilmektedir. Üretici ülkeler 

arasında ABD ve Türkiye; ilk iki sırayı almaktadır. Ülkelerin üretim miktarına bakıldığında 

(Tablo 1) ABD ve Türkiye’nin dünya kuru üzüm üretiminin yarısından fazlasını 

karşıladıkları görülmektedir. 2014 yılı itibariyle dünya toplam çekirdeksiz kuru üzüm 

üretiminin %26,2’sini ABD, %25,5’ini Türkiye, %14,8’ini Çin, %13,1’ini İran, geri kalan 

%20,4’ünü ise, Şili, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler gerçekleştirmiştir. Çekirdeksiz 

kuru üzüm hasadı, kuzey yarım küresi ülkelerinde Ağustos-Eylül aylarında, güney yarım 

küresi ülkelerinde ise Mart-Nisan aylarında yapılmaktadır. 

 
Tablo 1.Ülkeler İtibariyle Dünya Kuru Üzüm Üretim Miktarı (1000 Ton) 

ÜLKELER  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Türkiye  250 280 250 310 274 249 269 310 243 310 

ABD  324 280 327 325 275 330 320 248 305 320 

Çin  105 125 150 155 150 130 120 150 150 180 

İran  162 147 166 60 125 155 155 135 125 160 

Şili  66 62 67 55 70 60 60 83 65 66 

G. Afrika 

Cum 
30 43 40 42 33 40 29 19 35 50 

Arjantin  20 17 19 27 23 45 65 41 41 33 

Özbekistan 26 30 37 30 35 25 25 25 25 30 

Avustralya  28 17 11 10 14 15 6,4 11 15 10 

Afganistan  34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 

Diğer  113 123 34 162 176 228 213 250 255 113 

TOPLAM  1158 1158 1135 1210 1209 1311 1296 1306 1259 1218 
Kaynak: FAO, 2014; *2014yılı verileri  index mundi 

 

 

Dünya çekirdeksiz kuru üzüm ticaretinde üretici ülkelerin aynı zamanda ihracatçı ülkeler de 

olduğu görülmektedir.  Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında dünyada ilk sırada yer 

almaktadır. 2012 yılı itibariyle dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının %29’unu Türkiye, 

%17’sini ABD, %11’ini ise İran gerçekleştirmiştir (Tablo2). 

 

Dünya kuru üzüm ihracat değerleri incelendiğinde ise 2012 yılı itibariyle Türkiye’nin 520 

milyon $’lık (%29) çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı gerçekleştirdiği görülmektedir. Kuru 

üzümün dünya ortalama fiyatı 2.293 $/ton olarak gerçekleşirken Türkiye’nin çekirdeksiz 

kuru üzüm ihracat fiyatı 2.311$/ton, ABD’nin ihracat fiyatı 2.938 $/ton’dur. 
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Tablo 2. Ülkeler İtibariyle Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Miktarı (ton) 

ÜLKELER  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Türkiye  227 244 241 199 267 213 214 225 

A.B.D  110 114 122 163 153 158 149 131 

İran  136 148 160 104 49 134 113 87 

Şili 53 59 61 65 78 64 70 74 

Çin Halk 

Cumhuriyeti  
16 25 26 31 41 40 48 32 

Yunanistan  33 34 25 19 22 25 29 30 

Arjantin  22 19 29 24 22 23 29 29 

Afganistan 18 28 18 27 33 24 28 21 

G. Afrika 22 24 41 39 23 40 17 25 

Almanya  5 6 11 11 8 11 12 11 

Özbekistan 21 18 27 24 25 19 27 29 

Diğer 67 59 70 72 74 68 64 90 

GENEL TOPLAM  730 778 831 778 795 819 800 784 

Kaynak: FAO, 2015 

 

Tablo 3. Ülkeler İtibariyle Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Değeri (milyon$) 

ÜLKELER  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Türkiye  240 229 229 350 408 418 506 520 

A.B.D  212 206 218 305 291 332 403 385 

İran  114 127 161 143 58 319 272 140 

Şili 81 80 87 127 119 141 167 177 

Çin Halk Cumhuriyeti  25 33 36 47 65 70 102 78 

Yunanistan  45 48 42 45 52 56 74 76 

Arjantin  27 25 37 41 32 47 62 63 

Afganistan 14 19 18 30 53 53 60 41 

G. Afrika 34 37 56 58 46 80 40 67 

Almanya  9 11 20 26 18 26 35 31 

Özbekistan 10 11 17 20 23 20 28 30 

Diğer 18 14 17 15 14 21 27 190 

GENEL TOPLAM  896 916 1.025 1.319 1.298 1.690 1.887 1.798 

Kaynak: FAO, 2015 

 

2012 yılı itibariyle toplam 1,81 milyar $ olarak gerçekleşen dünya çekirdeksiz kuru üzüm ithalat 

değerinin %16’sı İngiltere, %10’u da Almanya tarafından yapılmıştır. Bu ülkeleri %8 ile 

Hollanda izlemektedir. Hollanda ve Almanya ithalatını yaptıkları üzümlerin önemli bir 

bölümünü AB ülkelerine re-export (İthal malın ihracı) yapmaktadır. 
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Tablo 4. Ülkeler İtibariyle Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm İthalat Değeri (1000$) 

 ÜLKELER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

İngiltere 159 170 186 223 207 252 290 288 

Almanya 89 104 117 150 125 163 206 187 

Hollanda 54 64 80 95 89 112 130 130 

Japonya 58 54 60 65 58 74 90 94 

Kanada 52 60 59 63 62 72 72 74 

Avusturya 8 11 37 52 41 43 70 60 

Rusya Federasyonu 29 43 54 71 92 97 64 78 

Fransa 36 37 43 53 46 59 63 63 

İtalya 26 33 33 39 35 47 52 47 

Brezilya 18 26 24 35 33 53 52 57 

Diğer 381 420 426 518 495 670 640 732 

GENEL TOPLAM 910 1022 1.119 1.364 1.283 1.641 1.730 1810 
Kaynak: FAO, 2015 

 

3. Türkiye’ de Durum 

 

Türkiye’de bağ alanı ve üzüm üretim miktarı açısından ilk sırayı Ege Bölgesi almaktadır.  Ege 

Bölgesi illeri içerisinde de Manisa, Denizli ve İzmir bağcılığın en yoğun olduğu illerdir. Ege 

Bölgesinde 141.364 (%26,7) hektar alanda 2.205.553 ton yaş üzüm üretilmiştir (TÜİK, 2014). 

Türkiye asma genetik kaynakları Milli Koleksiyonu içerisinde 1200’ün üzerinde yerel çeşit 

bulunmaktadır. Alan, üretim, ihracat açısından en büyük öneme sahip üzüm çeşidi ise Sultani 

Çekirdeksizdir.  

Ege Bölgesinde yoğun olarak Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi üretilmektedir. Bölgede her yıl 

bu çeşide yönelik rekolte çalışmaları yapılmaktadır. 2015-2016 üretim sezonunda rekolte 196 

bin 109 ton olarak tahmin edilmiştir (Tablo 5). Bu rakam geçen yılın üretim miktarının %40 

altındadır. Rekoltedeki düşüşünün başlıca nedeni yaşanan iklimsel olumsuzluklardır. Bölgede 

sezon itibariyle yaşanılan ve üretimi etkileyen iklimsel olumsuzlukları aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür: 

07-08-09-10 Ocak 2015 tarihlerinde Çal, Bekilli ve Sarıgöl Dadağlı bölgelerinde kış donu zararı 

meydana gelmiştir. 18-22 Mart 2015 tarihleri arasında Manisa ilinin hemen hemen bütün 

ilçelerinde ilkbahar geç donu meydana gelmiştir. 8-10 Nisan 2015 tarihlerinde Salihli, Akhisar 

ve kısmen Alaşehir ve Sarıgöl’de ilkbahar geç donu meydana gelmiştir. 23-24 Nisan 2015 

tarihinde Menemen ve Buldan ilçeleri dışında bütün bölgede ilkbahar geç donu meydana 

gelmiştir.03 Haziran 2015 tarihinde Alaşehir ilçesinin Hacıaliler ve Subaşı Mahallesi ile Sarıgöl 

ilçesinin Ahmetağa, Bağlıca ve Çanakçı mahallelerinde dolu zararı meydana gelmiştir. 13 

Haziran 2015 tarihinde Alaşehir Sobran mahallesinde dolu zararı meydana gelmiştir. 

İklimsel olumsuzluklar dışında; Alaşehir ilçesinin Piyadeler, Şahyar mahalleleri arasında  kalan  

bölgede  jeotermal  tesislerin artışından kaynaklı bağ alanlarında azalışlar söz konusudur. 
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Önceki yıllarda bölgede sorun olan bağ mildiyösü ve küllemesi hastalıkları az oranda lokal 

bölgeler dışında epidemik düzeyde zarar seviyelerine ulaşmamıştır. Hastalık etkileri daha çok 

sürgünlerde ve yapraklarda görülürken salkımlar temizdir. Son yıllarda bütün bölgelerde yaygın 

görülmeye başlanan Kav ve Ölükol hastalığı belirtilerinin bu yıl da olduğu gözlenmiştir. Bu yıl 

Sarıgöl bölgesinde geçen yıllardan daha fazla Kav hastalığına ve virüs kaynaklı olabileceği 

düşünülen zararlanmalara rastlanılmıştır (İTB raporu, 2015). Tüm bölgede özellikle duvar ve T 

destek sistemi ile tesis edilmiş bağlarda kış ve yaz budamalarının, yaprak alma işlemlerinin 

hatalı yapılmasından dolayı salkımlarda güneş yanıklığı ve yükün çok olduğu bağlarda uç 

kuruması ve beslenme eksiklikleri gözlenmiştir. 

 

Tablo 5: 2015-16 Sezonu Ege Bölgesi Çekirdeksiz Kuru Üzüm Rekolte Tahmini 

Bölgeler 

2014-2015 2015-2016 

Bağ alanı 

(dekar) 
Verim kg/da Üretim (ton) 

Bağ alanı 

(dekar) 

Verim 

kg/da 

Üretim 

(ton) 

Menemen 30.450 352 10.718 30.450   9.388 

Kemalpaşa 28.750 200 5.750 28.750   3.450 

Torbalı 7.900 300 2.370 7.900   2.196 

Manisa 85.638 355 30.401 87.000   17.302 

Saruhanlı 85.585 465 39.797 89.963   14.304 

Turgutlu 76.800 385 29.568 77.500   15.979 

Ahmetli 50.000 418 20.900 50.000   16.137 

Gölmarmara 23.200 544 12.621 23.200   7.915 

Akhisar 18.000 500 9.000 18.500   3.497 

Salihli (1) 108.215 490 50.374 113.350   38.065 

Alaşehir (2) 182.500 520 61.685 182.500   44.019 

Sarıgöl (3) 81.523 688 28.044 87.588   14.983 

Buldan (4) 31.700 640 8.115 31.700   3.728 

Çal (5) 123.000 174 14.981 123.350   2.245 

Bekilli (6) 9.940 174 1.211 9.940   181 

Denizli (Diğer) (7) 40.358 326 2.631 38.717   2.721 

TOPLAM 983.559   328.167 1.000.408  196.109 

 

Not 1: Bağ alanları 2014/15 sezonun 2013 yılı TÜİK verilerinden, 2015/16 sezonunda ise 2014 yılı TÜİK verilerinden 

alınmıştır. NOT 2: Verim miktarları dekar başına kuru üzüm verim miktarını göstermektedir. Sofralığa ürün ayrılan bölgelerde 

dekara verim sofralık üzüm miktarı düşüldükten sonra hesaplanmıştır. 

NOT 3: Heyetin programında yer almayan Kemalpaşa, Torbalı ve Denizli (Diğer) ilçelerine ait veriler ilgili İl ve İlçe 

Müdürlüklerinden Temin edilmiştir.(1) 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında toplam çekirdeksiz üzümün % 5'i yaş üzüm olarak 

değerlendirileceği tespit edilmiştir. (2) Toplam çekirdeksiz üzümün 2014/15 sezonunda %35'i, 2015/16 sezonunda ise %40'ı 

yaş üzüm yaş üzüm olarak değerlendirileceği tespit edilmiştir. (3) Toplam çekirdeksiz üzümün 2014/15 sezonunda % 50'si, 

2015/16 sezonunda ise  %'45 i yaş üzüm yaş üzüm olarak değerlendirileceği tespit edilmiştir. (4) Toplam çekirdeksiz üzümün 

2014/15 sezonunda % 60'ı, 2015/16 sezonunda ise  %'80 i yaş üzüm yaş üzüm olarak değerlendirileceği tespit edilmiştir.(5) 

2014/15 ve 2015/16 sezonlarında toplam çekirdeksiz üzümün %30'u yaş üzüm olarak değerlendirileceği tespit edilmiştir. (6) 

2014/15 ve 2015/16 sezonlarında toplam çekirdeksiz üzümün %30'u yaş üzüm olarak değerlendirileceği tespit edilmiştir. (7) 

Toplam çekirdeksiz üzümün 2014/15 sezonunda %80'i, 2015/16 sezonunda ise %70'i yaş üzüm yaş üzüm olarak 

değerlendirileceği tespit edilmiştir. 
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Üretimde geçen yıla göre yaşanan %40’lık azalma üzüm fiyatlarının artmasına neden olmuştur. 

Kuru üzüm üretici fiyatları sezon içerisinde  5,5 ile 6,2 TL/kg arasında gerçekleşmiştir. 

Dünya kuru üzüm ihracatında ilk sırada yer alan Türkiye 2014-2015 üretim sezonunda 258.910 

ton ihracat karşılığında 465,7 milyon $ gelir elde etmiştir. Bu miktar son 5 yılın en yüksek 

ihracatıdır. Türkiye kuru üzüm ihracatının %75-80’ini AB ülkelerine yapmaktadır (Tablo 6). 

Bu ülkeler içerisinde de İngiltere (%26,8), Almanya (%15,9) ve Hollanda (%12,2) en çok 

ihracatın yapıldığı ülkelerdir.  

Tablo 6: Türkiye Kuru Üzüm İhracat Miktarı (Ton) 

Ülkeler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

İngiltere 57.228 57.969 59.554 64.397 67.730 69.405 

Almanya 44.560 36.381 38.786 39.958 43.849 41.157 

Hollanda 33.703 27.898 24.442 25.238 27.152 31.556 

İtalya 16.537 16.944 16.700 16.355 16.841 17.897 

Fransa 15.974 15.119 14.250 13.488 14.217 15.835 

Belçika 10.729 10.361 10.403 12.771 14.025 11.754 

Avustralya 15.957 8.733 13.233 11.155 14.083 10.082 

Kanada 9.320 4.954 5.981 6.761 7.758 8.380 

İrlanda 4.607 4.620 4.121 4.246 4.052 5.005 

İspanya 3.754 3.398 3.941 3.953 4.763 5.754 

Yeni Zelanda 4.700 4.601 3.605 4.070 3.158 4.477 

Rusya Federasyonu 6.516 3.034 2.537 2.494 2.740 3.053 

Diğer Ülkeler 43.100 18.616 16.511 20.061 25.643 34.555 

Toplam 199.234 266.685 212.628 214.064 241.963 258.910 
Kaynak:Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 

 

Türkiye kuru üzüm üretiminde kendine yeterli ve dünya ticaretinde net ihracatçı bir ülke olup 

ithalatı yok denecek kadar azdır. Türkiye Özbekistan, Yunanistan ve ABD gibi ülkelerden 

yaklaşık 2000 ton dolayında kuru üzüm ithalatı gerçekleştirmektedir. 

 

4. Sonuç 

 

2015 yılında çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin gerçekleştirildiği Manisa, İzmir ve Denizli 

illerini kapsayan bölge bağlarında genel anlamda Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinde gözlerde 

uyanma (doğuş) sorunu yaşanmıştır. Bölgede Mart ve Nisan aylarında gerçekleşen ilkbahar geç 

donları ile çiçeklenme döneminde yaşanan aşırı yağışlar ve yine yaşanan dolu zararları 

nedeniyle verimde geçen yıla göre %40’lık bir azalma meydana gelmiştir. Önceki yıllarda 

bölgede sorun olan bağ mildiyösü ve küllemesi hastalıkları az oranda lokal bölgeler dışında 

epidemik düzeyde zarar seviyelerine ulaşamamıştır. Son yıllarda bütün bölgelerde yaygın 
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görülmeye başlanan Kav ve Ölükol hastalığı belirtilerinin bu yıl da olduğu gözlenmiştir. 

Kurutma mevsimi boyunca bölgede kuru üzüm kalitesini bozan yağışların olmaması kalite 

açısından olumludur.  

 İzmir Ticaret Borsası ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü temsilcilerinin de bulunduğu 

rekolte tespit heyeti tarafından bölgede verim çağında bulunan 1.000.408 dekar bağ alanında 

196 bin ton tahmini rekolte açıklanmıştır. Çekirdeksiz kuru üzüm Ekim ayı itibariyle İzmir 

Ticaret Borsasında 5,50-6,20 TL/kg fiyat aralığında işlem görmüştür. Oluşan bu fiyat ile geçen 

yılın aynı döneminde oluşan 2,5-3,40 TL/kg lık fiyat arasında %100'lük bir artış olduğu 

görülmektedir. Bu yıl olduğu gibi rekoltenin düşük, fiyatların yüksek olduğu yıllarda mevcut 

pazarların korunabilmesi için stok kurumunun oluşturularak lisanslı depoculuğun geliştirilmesi 

önem arzetmektedir.  

Sektör açısından öne çıkan önemli bir konu “iç tüketim eksikliği” dir. Bu bağlamda 2015-2016 

sezonunun en önemli gelişmesi 2015/7396 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla 04 Nisan 2015 

Tarih ve 29316 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Okullara Kuru Üzüm 

Dağıtımı Programı” olmuştur. 2014/2015 Eğitim Öğretim Sezonu’ nun son 3 haftasına 

yetiştirilerek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 

işbirliğiyle organize edilen ve 2015/2016 eğitim öğretim sezonu’ nda da devam ettirilecek olan 

program ile; “Anaokulu, Uygulama Sınıfı ve Temel Eğitim Birinci Kademe (İlkokul) 

Öğrencilerine”; Okul Sağlığı Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen kuru meyve tüketimi 

alışkanlığının kazandırılması amaçlanmaktadır. Böylece, ilk etapta 60 bin ton olarak başlatılan 

program ile sektörün arz fazlası, arz-talep dengesi, üretim maliyetlerine göre daha kabul 

edilebilir fiyat ve fiyat istikrarı sorunlarına da destek sağlanmış olacaktır. 

Dış pazar açısından da, Çin, İran, Şili gibi ülkelerin her yıl artan üretim rekoltesine karşılık 

rekabetin artacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Üretimde dünya ikincisi, ihracatta dünya 

birincisi olduğumuz ve üretiminde yüzde 80-90‘ını ihraç ettiğimiz kuru üzümde mevcut ve 

potansiyel pazarlarımızı kaybetmemek için kalıntısız ürün elde etme konusuna dikkat 

edilmelidir. Bu çerçevede üreticilerin bilinçli ilaç kullanımı ile kurutma ortamlarına dikkat 

etmesi oldukça önemlidir. 
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