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ÖNSÖZ  
1952 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldum. 1958 yılında 

Ziraat Doktoru, 1963 yılında meyvecilik Doçenti, 1970 yılında da aynı Fakültede meyvecilik 
profesörü oldum. Aynı yıl, değerli hocam rahmetli Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK’in Milli Eğitim 
Bakanı olmasıyla, Bölüm Kurulu tarafından Bölüm Başkanı seçildim. Sabahattin Hoca Bakan 
olmadan onunla birlikte yeni bir bölüm binası yaptırdık. Prof. Dr. Rahmetli Mustafa 
PEKMEZCİ, doçent olduktan sonra yeni binamızın yanına bir soğuk hava deposu ve bir 
muhafaza laboratuvarı da  yaptırdık.  

 

 
Nurettin KAŞKA’nın Doçent olduğu gün, Prof. Dr. S. ÖZBEK ile 

  
1972 yılında bir gün, Rahmetli Prof. Dr. Osman TEKİNEL ile Rahmetli Prof. Dr. Ercan 

TEZER, Ankara Ziraat Fakültesindeki odama geldiler ve bana Adana Ziraat Fakültesi’ne 
gelmem için teklifte bulundular.  

 



Kendilerine, benim burada (Ankara) Bölüm Başkanı olarak, yeni bölüm binasına, 
modern laboratuvarlara, soğuk hava depolarına sahip olduğumu anlattım. Onlar bana, 
Adana’da, Fakültenin 20.000 dekar arazisi olduğunu, bu arazide istediğim meyve bahçelerini 
kurabileceğimi, laboratuvarlar, soğuk hava depoları, seralar yaptırabileceğimi, istediğim alet 
ve ekipmanı alabileceğimi söylediler. Gerçekten Ankara’da Bölümümüzün çok küçük bir 
arazisi vardı. İstediğimiz bahçeleri kuramıyorduk. Prof. TEKİNEL ve Prof. TEZER’e olumlu 
cevap verdim. Böylece 1972 yılında Adana Ziraat Fakültesi’ne transfer oldum. Benden önce 
Ankara’daki Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Muhsin YILMAZ, Adana Ziraat 
Fakültesine transfer olmuştu. Kendisi sonraki çalışmalarımda bana destek oldu. Prof. ÖZSAN 
Bölüm Başkanlığını bana bıraktı. Gerçekten Adana’nın koşulları çok iyi idi. Her ne kadar 
rahmetli eşim bu transferden memnun olmadıysa da ben çok memnun oldum ve aşağıda 
açıklayacağım gibi, gerek Çukurova, gerek Çukurova çevresi ve gerekse Türkiye ılıman iklim 
meyveleri için çok olumlu çalışmalar yaptım. Ayrıca Prof. Dr. Mithat ÖZSAN ve asistanı Önder 
TUZCU 2000 dekarlık bir turunçgil bahçesi tesis ettiler. Sonradan bu çalışmalara Dr. Mustafa 
KAPLANKIRAN katıldı. Şimdi de turunçgil bahçelerinde Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU ve Doç Dr. 
Bilge YILMAZ çalışmalara devam etmektedir. Ben turunçgil, bağ ve sebzecilik konularına 
dolaylı destek verdim. Prof. Dr. Fuat ERGENOĞLU, Üniversite arazisinin “şahintepesi” adını 
verdiği alana modern bir bağ kurdu. Bölgede Tarsus beyazı adlı erkenci üzüm çeşidi yanına 
erkenci modern çeşitleri kattı. Prof. ERGENOĞLU emekli olduktan sonra bağcılık 
çalışmalarının sorumluluğunu Prof. Dr. Semih TANGOLAR ve Prof. Dr. Serpil TANGOLAR aldı. 
Sebzecilik konularının sorumluluğunu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden transfer 
ettiğimiz Prof. Dr. Kazım ABAK aldı. Şimdi sebzecilik çalışmalarını Prof. Dr. Nebahat SARI, 
Prof. Dr. Yıldız DAŞGAN, Doç Dr. İlknur SOLMAZ ve Doç Dr. Hatıra TAŞKIN yürütmektedir. Bu 
arada merhum Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA’nın da sebze ve mantar konularına yaptığı 
hizmetleri unutamam. Süs bitkileri çalışmalarını Prof. Dr. Yeşim Mendi ile Doç. Dr. Nezihe 
KÖKSAL yürütmektedir. Biyoteknoloji alanındaki çalışmalara ise, Prof. Dr. Yıldız AKA KAÇAR 
destek vermektedir.  

Bu arada modern seralar, laboratuvarlar, soğuk hava depoları yaptırdım. Birçok 
değerli ilim adamı yetiştirdim. 25 Ziraat Yüksek Mühendisine değişik meyvelerde Doktora 
yaptırdım. Böylece bölüm arkadaşlarımla ülkemizdeki birçok ılıman iklim meyvelerinin 
önemli sorunlarının çözümüne katkı sağladım. Emekli olduğum zaman geriye konularında 
uzmanlaşmış Doçent ve Profesörleri, donanımlı laboratuarları, soğuk hava depoları, modern 
seraları ve POZMER araştırma merkezi olan Avrupa’daki birçok bahçe bölümüyle her 
bakımdan yarışabilecek bir “Bahçe Bitkileri Bölümü” bıraktım. Bu arada 1.5 yıl Pakistan’da, 1 
ay Afganistan’da FAO eksperi olarak çalışarak bu ülkelerin meyvecilikte gelişmelerine 
yardımcı oldum. 

19-22 Haziran 1990 tarihleri arasında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsünde FAO tarafından düzenlenen “Nut Production and Industry in Europe, Near East 
and North Africa” adlı sempozyumda antepfıstığı sorumlusu olarak seçildim ve bu görevi 
1997 yılına kadar yürüttüm. Bu süre içerisinde Fas, Tunus, Cezayir, İspanya, İtalya, 
Yunanistan, Portekiz, Fransa, İran gibi ülkelerde yapılan toplantılara katıldım. Her ülkede 
antepfıstığı konusunda bildiriler sundum. Bu gezilerimde gittiğim her ülkenin sert kabuklu 



meyveler konularındaki çalışmalarını da inceledim. İspanya ve İtalya gezileri birkaç kez 
yinelendi. Bu çalışmalardan çok yararlandığımı belirtmek isterim.  

18-29 Mayıs 1998 tarihleri arasında Bölümümüzde CHEAM (International Center for 
Advanced Mediterranean Agronomic Studies), Çukurova Üniversitesi (Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü) ve FAO’nun işbirliği ile “sert kabuklu meyvelerin üretimi ve ekonomisi” 
konulu ileri bir kurs düzenledim. Kursa Akdeniz ülkelerinden 10 civarında Ziraat Mühendisi 
katıldı. Kursun gerçekleşmesinde Prof. Dr. Ayzin KÜDEN bana yardımcı oldu. Kursta İspanyol, 
Fransız, İtalyan ve Türk araştırıcılar dersler verdiler. Bu kursun gerçekleştirilmesinde CHEAM 
müdürünü ikna etmede çok zorluk çektim.        

Ankara ve Çukurova Üniversitelerinde çalışırken, 6 yıl süreyle TÜBİTAK Tarım ve 
Ormancılık Araştırma Grubu’nda danışman üye olarak çalıştım. Grup olarak birçok Üniversite 
ve Araştırma Enstitüsü’ndeki araştırıcıların çalışmalarını mali yönden destekledik. 
Araştırmaları, söz konusu üniversite ve enstitüleri grup olarak ziyaret ederek kontrol ettik. 
Adana’ya gelince Bahçe Bitkileri Bölümü’ndeki birçok araştırmayı desteklemek ve kontrol 
etmek için TÜBİTAK’a bağlı Akdeniz Bahçe Bitkileri Araştırma Ünitesini (ABBAÜ) kurdum. 
Çukurova üniversitesindeki Yüksek Lisans, Doktora ve bağımsız araştırmaların çoğu bu 
Araştırma Ünitesi, başka bir deyimle, TÜBİTAK tarafından desteklendi. Bu bakımdan 
çalışmalarımın çoğunda TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı’nın büyük yardımlarını gördüm. Tabii, 
1954’de akademik yaşama beraber başladığımız, Üniversitemizin kurucu Rektörü değerli 
Bölüm arkadaşım Rektör Prof. Dr. Mithat ÖZSAN’ın, Ziraat Fakültesi Dekanları merhum Prof. 
Dr. Osman TEKİNEL, Prof. Dr. Ercan TEZER ve Prof. Dr. Hüseyin ÖZBEK’in yardım ve 
desteklerini unutamam. Bölüm öğretim üye ve yardımcıları da bütün çalışmalarımda bana 
yardımcı oldular. Hepsine candan teşekkür ediyorum. Ben Çukurova Üniversitesinden emekli 
olduktan sonra POZMER’in sorumluluğu yaklaşık 20 yıl süreyle Prof. Dr. Ali KÜDEN’e ve geçen 
yıl da Prof. Dr. Semih TANGOLAR’a verildi. Toroslara önemli yararlar getiren, kurmakla onur 
duyduğum POZMER’e bu Bölüm arkadaşlarımın yaptığı hizmetlere teşekkür ediyorum. Bu 
arada POZMER çalışmalarında bana yardım eden Bölümümüz mezunu  Ziraat Yüksek 
Mühendislerine yoğun çabaları için teşekkür borçluyum.  

Son yıllarda Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkilerindeki arazi çalışmalarının çok 
azaldığını görmekteyim. Bu çalışmaların bizim zamanımızdaki gibi aktifleşmesi için bu 
bölüme en az 5, POZMER’e en az 3 daimi işçi verilmesini öneriyorum. Aksi halde bölüm 
çalışmaları minimuma iner. 

Sonuç olarak bir Çukurova Üniversitesi Profesörü olmuş olmaktan son derece 
mutluyum. Ankara’da kalsaydım bu hizmetleri yapamazdım. 

Çalışmalarım sırasında bana her türlü desteği veren sevgili eşim Servet KAŞKA’yı 
rahmetle anıyorum. Yazılarımı bilgisayara aktaran Yasemin YAVUZDEĞER’e, eseri düzeltip, 
fotoğraflayan Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI’ya teşekkür ediyorum. 

Hazırladığım bu kitapçığın basımını üstlenen başta Rektör Sayın Prof. Dr. Mustafa 
KİBAR olmak üzere Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne çok teşekkür ediyorum.  
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GİRİŞ  
Çukurova ve Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi, subtropik iklim kuşağındadır. Bu bölgede 

ağırlıklı olarak limon, portakal, mandarin ve altıntop gibi turunçgil meyveleri yetişir. 
Çukurova’nın bütün Akdeniz ülkeleri içinde çok verimli ve daha da önemlisi sulanabilir verimli 
bir ovası vardır. Trabzon hurması, keçiboynuzu, muz, yenidünya, avokado gibi subtropik 
meyveler geniş alanlar bulamamıştır. Zeytin hem bu bölgede, hem Ege bölgesinde, hem 
Marmara bölgesi ikliminin uygun yerlerinde hem de Güney Doğu Anadolu’nun Gaziantep 
(Nizip), Osmaniye gibi bazı illerinde yetiştirilmektedir. Ben aşağıda belirli subtropik meyveler 
dışında kalan ılıman iklim meyveleri, laboratuvarlar, seralar, soğuk hava depoları gibi 
konularda Çukurova ve Türkiye meyveciliğine devrim niteliğinde yaptığım hizmetler üzerinde 
duracağım.  

Çukurova’ya geldikten sonra, Akdeniz kıyı kesimlerinin bahçe sorunlarını öğrenmek 
üzere, Alanya İncekum ormanı kampında 9-13 Nisan 1979 tarihleri arasında, Adana, Antalya, 
İzmir ve Mersin bölgelerindeki meyveci, bağcı, sebzeci ve çiçek yetiştiren, tanınmış bilim 
adamlarını, bölümümüzün son sınıf öğrencilerini, çiftçileri bir araya getiren bir sempozyum 
düzenledim. Bu sempozyum’da Akdeniz Bölgesi’nin bahçe bitkileri yetiştirme sorunları, 
bunların çözüm yolları ve yapılması gereken araştırmalar tartışıldı. TÜBİTAK Tarım – Orman 
Grubunun ev sahipliği altında yapılan bu toplantı, çok yararlı oldu ve bize ne gibi araştırmalar 
yapmamız gerektiği konularında yol gösterici oldu (Tübitak, 1979).  

 Pozantı Araştırma Merkezi (POZ-MER) ve Elma (Malus domestica L.)  Yetiştiriciliği  

 Türkiye’nin Akdeniz kıyıları enlem dereceleri bakımından Kuzey Akdeniz ülkelerinden 
(Yunanistan, Yugoslavya, İtalya, Fransa ve İspanya) daha güneydedir. Akdeniz’in güney 
kıyılarındaki ülkeler (Fas, Tunus, Cezayir, Libya) bizim Akdeniz kıyılarından daha güneyde 
olmalarına karşın turfanda meyve yetiştiriciliğine elverişli değildirler. Zira buralarda 
bahçelerin sulanması için yeterli su yoktur. Bu arada Kıbrıs meyveciliğini unutmamak gerekir. 
Bu konuya ayrıca değineceğim.  

 Adana Ziraat Fakültesine öğretim üyesi olarak geldiğim ilk aylarda ilk işim çevreyi 
gezerek hangi ılıman iklim meyvelerinin bu bölgede yetişebildiğini incelemek olmuştu. 
Çukurova’da kış ayları ılık geçtiği için burada soğuklama gereksinimi uzun olan ılıman iklim 
meyvelerini yetiştirmek mümkün değildi. O halde buralarda tesadüfen yetişebilen, kısa kış 
soğuklamalı, turfanda ürün veren meyve ağaçlarını bulmak gerekirdi. Fakültemiz bir Ziraat 
Fakültesi ve Bölümümüz bir Bahçe Bitkileri Bölümü olduğuna göre öğrencilerimize elma, 
armut, şeftali, kayısı, kiraz, badem, ceviz, antepfıstığı vb. meyve ağaçlarını da göstermemiz 
gerekirdi. Bunları gösterebilmemiz için yüksek yerlere, Toroslardaki yaylalara çıkmamız 
zorunluydu. Fakülte Profesörler Kurulunda aldığımız bir kararla Adana’nın yaylalarında 
bahçeciliğe uygun bir arazi istimlakine giriştik. İlk gittiğimiz yer Pozantı oldu. Buranın Alpu 
Köyü dolaylarında 500 dekar kadar bir yer saptayarak istimlak işlerine başladık. Adana Tarım 
İl Müdürü rahmetli Adnan ÖZTEKİN’in önerisiyle İstimlaki kısa zamanda bitirdik ve Niğde 
Fidanlığından sağladığımız elma ve vişne fidanlarıyla ilk bahçelerimizi kurduk.  



 İstimlak ettiğimiz arazinin büyük bölümü eğimliydi. Toprak-Su Genel Müdürlüğü’ne 
başvurarak bu eğimli araziyi boydan boya terasladık ve oraya Fakülte Profesörler Kurulu 
kararıyla önce Pozantı Araştırma İstasyonu (PARİS) ve sonra Pozantı Araştırma Merkezi 
(POZMER) adını verdik.  

 

                         POZMER’de yaptırılan üç katlı binadan bir görünüş 

Çukurova Üniversitesini kurduğumuz yıllarda Türkiye’de yetişen elma çeşitleri 
Amasya, Edirne, Demir gibi yerli, Golden Delicious, Starking gibi yabancı çeşitlerdi. Oysa 
Avrupa’da, Amerika’da, Avustralya ve Yeni Zelanda’da çok güzel, kırmızı, yeşil, sarı vb. 
pazarlarda tutunan elma çeşitleri yetiştiriliyordu. Bunları Türkiye’ye getirmemiz gerekiyordu. 
Bunların bir kısmı Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından Avrupa’dan 
getirildi. Biz de bu elmaları, kirazları ve armutları oradan alarak POZMER’deki teraslara diktik. 
Ağaçların sulanmasını iki küçük pınardan aldığımız suyla, damla sulama yöntemiyle yaptık. 
Bunun için gerekli enerjiyi Rektörlüğümüzün bütün araziye kurduğu elektrik sistemiyle 
sağladık. Böylece Toroslarda ilk damla sulama tesislerini kurmuş olduk.  

Arazinin güney tarafında Prof. Dr. Hüseyin ÖZBEK’in Dekanlığı sırasında, biri işçiler 
ötekisi stajyer öğrenciler için iki küçük bina yaptırdık. Prof. ÖZBEK arazinin çevresine tel örgü 
yaptırdı. Daha sonraki yıllarda, benim ricalarım üzerine, Rektör Prof. Dr. Mithat ÖZSAN 
arazinin kuzey tarafına, büyük ve güzel bir bina yaptırdı. Binanın zemin katına bir yemekhane, 
2. katına bir toplantı salonu, banyolar, yatak odaları ve 3. katına ilave yatak odaları yaptırdık. 
Yemekhanede de bir mutfak düzenledik. Bu mutfak için gerekli ekipmanları satın aldık. 
Öğrencilerimizi yaz stajı için POZMER’e getiriyorduk. Bu arada Üniversite’ye yeni kurulan 
1000 yataklı hastanenin eski karyola ve yatak yorganlarını alarak POZMER’e getirdik. Binamız 
çok güzel oldu. Yerli ve yabancı konuklarımızı, stajyer öğrencilerimizi bu binada misafir ettik.  

O sıralarda değerli hocamız rahmetli Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK Tarım Bakanı 
olmuştu. Ondan bize İtalya’daki Zanzi Vivai Şirketinden yeni bodur elma, armut, şeftali, 
nektarin vb fidanları getirtmesini rica ettik. O da MEY-SEB Müdürüne emir verdi. Ben ve 
MEY-SEB Müdürü birlikte İtalya’ya gittik. Oradan bodur elma, armut, şeftali ve nektarin 



çeşitleri satın alarak POZMER’deki meyve kolleksiyonumuzu zenginleştirdik. Bir kısım kısa 
soğuklamalı ve erkenci nektarin ve şeftali çeşitlerini Adana’ya Üniversite arazisine diktik. 
Ayrıca Prof. Dr. Ali KÜDEN de Almanya’dan bazı elma çeşitleri getirdi (Çizelge 1). Bunların 
hepsini teraslara diktik. Bu arada Dr. Ali KÜDEN’i elma ve armutlarla ilgilenmesi için 
görevlendirdim. Prof. Dr. Ali KÜDEN, elma ve kiraz yetiştiriciliğine çok önemli hizmetler yaptı.  

Çizelge 1. POZMER’deki elma çeşitleri 

1.Arlet  12. Elite  23. Hi-Early 34. Raritan  45. Wane Spur 
2. Alstamer 13. Elstar  24. Hi-Vood  35. Red Braeburn 46. Wilmata  
3. Auvilspur 14. Fiesat  25. Ida Red  36. Red Fuji  47. Yellow Spur 
4. Berleps  15. Fuji  26. James Grive  37. Royal Gala  48. Golden Spur 
5. Braeburn  16. Galaprince 27. Jersey Mac 38. Robin Star   
6. Clearred  17. Galaroyal 28. Jona Gold  39. Rubra Precoce  
7. Cooper-41 18. Gloster 29. Jonago Red  40. Rubinette   
8. Delbart Festivale  19. Golden 30. Lutz Golden  41. Stark Jumbo   
9. Delprima  20. Golden Reinders 31. Malling Kent  42. Summer Red   
10. Discovery  21. Grany Smith  32. Mantat  43. Sky Spur   
11. Earlyatar  22. Graven Steiner  33. Prima  44. Williams Spur   

 

Bu meyveler yetişince çevre köylerdeki bahçecileri topladık ve onlara bu meyveleri 
gösterdik. Hatta onları teşvik için kendi aralarında meyve yarışmaları yaptırdık. En güzel 
meyve yetiştirenlere Ziraat Bankasından sağladığımız bahçe aletlerinden hediyeler verdik. 
Bahçelerimizden sağladığımız meyveleri POZMER binasının altında ve karşısında yaptırdığımız 
soğuk hava depolarında muhafaza ediyorduk. Fakültemizi ziyarete gelen yabancı konukları 
mutlaka POZMER’e getirip onların önerilerini alıyorduk.  

Niğde’nin en önemli elma çeşidi, Amasya elmasıydı. Misket elma olarak da 
adlandırılan bu elma; beyaz etli, sert, güzel kokulu, doğal soğutmalı depolarda sonbahardan 
ilkbahara kadar muhafaza edilebilen bir çeşitti. Bu çeşidin çok önemli ve olumsuz bir özelliği 
periyodisite (bir yıl meyve verip bir yıl dinlenme-meyve vermeme) göstermesiydi.  Öte 
yandan bu elma çeşidimiz çok geç kızarıyordu. O yıllarda Niğde Meyve Fidanlığı Müdürü olan 
rahmetli Münir ELTEZ’e seleksiyonla Niğde bahçelerinde erken mevsimde kızaran, iri, 
standart bir Amasya tipi bulması konusunda bir doktora çalışması verdim. Bu arada, 
incelemeleri sırasında periyodisite göstermeyen (her yıl meyve veren) bir Amasya tipi 
aramasını da önerdim. Münir ELTEZ 4 yıllık bir çalışma içinde 41 adet erken kızaran Amasya 
tipleri buldu. Ayrıca bu elmalar içinde her yıl meyve veren, 2 yıl üst üste meyve verip, 1 yıl 
dinlenen; 3 yıl üst üste meyve verip, 1 yıl dinlenen Amasya elmaları buldu. Bu elmalara 
KAŞKA’nın KAŞ’ından ve ELTEZ’in El’inden esinlenerek KAŞ-EL elmaları adını koyduk. Bu 41 
tipi POZMER’e getirdik ve onları bodur anaçlar üzerine aşıladık. Böylece POZMER Türkiye’de 
en büyük elma kolleksiyon merkezi oldu. Spur elmalardan çok olumlu sonuçlar aldık. Öte 
yandan bu elmalardan Yalova Atatürk Merkez Araştırma Enstitüsü’ne, Eğirdir Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsü’ne, Niğde Meyve Fidanlığına, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü’ne, 
Samsun’daki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne fidan ve aşı gözü verdik. Böylece 



Avrupa ve Amerika’nın en güzel elma çeşitlerinin Türkiye’ye yayılmasını sağladık. Bu arada 
Dr. KÜDEN’le Türkiye’deki ilk bodur elma bahçesini kurmuş olduk.   

       

     

 



Deneme amacıyla POZMER’e bazı armut, kayısı, badem, şeftali, nektarin, kiraz, ceviz, 
üzümsü meyveler, antepfıstığı da diktik. Burada en büyük sıkıntımız sulama suyu azlığı idi. 
Nitekim bu azlık benden sonra birçok meyve çeşidinin kurumasına neden oldu. Geçen yıl 
araziye Prof. Dr. Semih TANGOLAR tarafından bir gölet yaptırılarak bu sorunun önüne 
geçilmeye çalışıldı.  

Pozantı bir bağcılık bölgesidir. Biz de Prof.Dr. Fuat ERGENOĞLU ve Prof. Dr. Semih 
TANGOLAR ile POZMER’de damla sulamalı, değişik üzüm çeşitlerinin yetiştirildiği modern bir 
bağ kurduk.  

 

  

 



Elmalarda en önemli hastalıklar; kara leke ve pastır. Buna karşı genellikle ilaçlı 
mücadele yapılmaktadır. Ancak ABD’de Prof. Dr. Jules JANICK ve elma bölgelerindeki 4-5 
Üniversite’den birkaç bilim adamı bu hastalıklara dayanıklı elma çeşidi yetiştirmek için 
melezleme ıslahı çalışmalarına girişmişler ve sonuçta 5-6 adet yeni çeşit elde etmişlerdi. Dr. 
Jules JANICK ABD’den bu çeşitlerden fidanlar getirerek bize ve Ege Üniversitesinden Prof. Dr. 
Ruhinaz GÜLCAN’a verdi. Dr. GÜLCAN bunları Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’ne 
verdi. Biz de fidanları POZMER’e diktik. Bunlardan Williams Pride, Red Free, Prima örnek 
olarak gösterilebilir. Bizim yerli elmalarımızdan Karadeniz Bölgesinin Demir elma çeşidi de 
kara lekeye dayanıklıdır. Bu çeşidi maalesef POZMER’e getiremedik.  

Elma bütün dünyada yılın her mevsiminde sevilerek yenilen bir meyvedir. Kuzey Yarı 
Kürede yaz sonlarında sonbaharda ve kış başlarında olgunlaşan elmaların büyük bir kısmı 
soğuk muhafaza depolarına alınarak bütün kış ayları ve ilkbahar başlarına kadar muhafaza 
edilebilmektedir. Bu süre içinde de pazarlara depolardan devamlı olarak elma gelmektedir. 
İdeal muhafaza, derilen meyveyi tüketiciye ulaşıncaya kadar, dalından koparıldığı zamanki 
tazelik, sululuk, kendine has aroma ve kokuya sahip olarak, yarasız, beresiz, çürüksüz ve 
fizyolojik bozukluklara uğramamış olarak saklayabilmektir. Kuşkusuz bütün bu ideal koşullara 
ulaşabilecek bir muhafaza yöntemi yoktur. Bununla birlikte, tüketicilerimiz, çok iyi muhafaza 
edilmemiş olsa bile, özellikle mevsim sonlarında, yani ilkbahar içinde elmaları yüksek 
fiyatlarla satın almaktadır. Öteki elma çeşitlerine göre muhafazaya nisbeten iyi uydukları için 
Golden Delicious, Amasya ve esas olarak Granny Smith’ler bu mevsimde en çok satılan 
elmalardır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Güney Yarı Küreden (Şili, Arjantin) 
Avrupa’ya devamlı olarak taze elma gelmektedir. Son yıllarda bu elmalardan Türkiye’ye de 
dış alım yapılmaya başlanmış olup, bunlar pazarlarda yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Öte 
yandan pazarlarımıza Temmuz, Ağustos ayları ve Eylül başlarında yerel bahçelerden henüz 
kızarmamış yeşil, ekşi, küçük ve ham elmalar gelmekte ve bunlar maalesef güzlük ve kışlık 
çok kaliteli elmalardan genellikle daha yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Bütün bunlar bu 
aylarda olgunlaşan yüksek kaliteli, güzel renkli, sulu ve lezzetli elmaların pazarlarda iyi fiyatlar 
bulabildiklerini kanıtlamaktadır. Summer Red, Raritan ve Williams Pride gibi yazlık elmalarla 
yaptığımız pazar araştırmalarından çok olumlu sonuçlar almış bulunmaktayız (Kaşka, 1997; 
Küden ve ark., 1997). Nitekim, geçtiğimiz yıllarda Adana, Pozmer, Yalova ve Samsun’da 
Jerseymac, Williams Pride, Pricilla gibi yazlık elmalarla yapılan denemelerden çok olumlu 
sonuçlar alınmış bulunmaktadır (Kaşka, 1997; Küden ve ark., 1997; Burak ve ark., 2003; 
Bilgener ve ark., 2003). Pozmer’de; Summer Red, Raritan, Rubra Precoce çeşitlerinden de 
olumlu sonuçlar alınmıştır (Küden ve ark., 1997). 

Adana’ya ilk geldiğimiz yıllarda bir İsrail çeşidi olan Anna elmasını denedik. Bu çeşit 
soğuklama gereksinimi düşük olan, tatlı, sulu ve iri bir çeşittir. Bu çeşitten Çukurova’da bir 
çiftlik sahibine bir bahçe kurduk. Yetiştirici bu bahçeden olumlu sonuçlar aldı. 

Bu noktalardan hareket ederek ülkemizde çeşitli üniversite ve araştırma 
merkezlerinde, halen mevcut bulunan yabancı çeşitlerin elma bölgelerimizde 
yaygınlaştırılması ve yaz ayları ile sonbahar başlarında olgunlaşan yüksek kaliteli ve verimli 
yeni çeşitlerin yurt dışından en kısa zamanda getirilerek denenmesi gerekmektedir. 



Burada mutlu olduğum bir nokta, POZMER’deki elmaların bir kısmı susuzluktan 
kurumuş olsa bile, bunlardan Eğirdir Bahçe Kültürleri Enstitüsü’ne, Yalova Atatürk Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü’ne ve diğer araştırma enstitülerine verdiğim çeşitler 
sapasağlam duruyor ve bunlardan çoğaltılan fidanlar bütün Türkiye’ye yayılıyor.  

 

TURFANDA KAYISI (Prunus armeniaca L.) 

Meyvecilikten para kazanabilmek için katma değeri yüksek olan meyveleri yetiştirmek 
gerekir. Çukurova’da yetiştirilecek, katma değeri yüksek turfanda ılıman iklim meyvelerinden 
birisi de kayısıdır. Ancak yetiştirilecek kayısının erkenci olması gerekir. 

Kuruluş yıllarımızda Çukurova’da yaptığımız incelemelerde pazarlanabilecek kalitede 
kayısı çeşidi bulamadık. Bu bölgede kayısı, Mersin’in Mut ve Antakya’nın İskenderun ilçesine 
bağlı Sakıt köyünde yetiştiriliyordu. Mut’ta yetiştirilen kayısı oldukça yüksek tonajdaydı. 
Ancak bunlar da yeterince erkenci ve yüksek kaliteli değildi. Amacımıza ulaşmak için rahmetli 
Dr. Caner ONUR’a İskenderun’dan Finike’ye kadar olan Akdeniz’in kıyı şeridini taraması için 
görev verdik. Ne yazık ki buralarda da istediğimiz nitelikte bir kayısı çeşidi bulamadık. O 
zaman Malatya’daki Kayısı Yetiştirme ve Islahı Enstitüsü’nün koleksiyon bahçesindeki her 
çeşitten 3’er adet getirdik ve bahçemize diktik. Ne yazık ki bu fidanlardan da olumlu sonuç 
alamadık. O zaman yurtdışında, Akdeniz kıyılarındaki ülkelerde araştırmalara başladık. 
Sonuçta Tunus’ta kayısı ıslahı yapan Dr. Crossa REINAULD’u bulduk ve kendisini Adana’ya 
davet ettik. Dr. REINAULD bize kayısı ile ilgili 2 konferans verdi ve sonradan Tunus’ta ıslah 
yoluyla elde ettiği, soğuklama gereksinimi düşük Priana, Beliana ve Feriana çeşitlerinden 3’er 
adet gönderdi. Bu çeşitler soğuklama gereksinimi düşük olduğu için Adana’da mükemmel 
sonuç verdi. Ne yazık ki bu çeşitlerin de meyveleri küçüktü, yetiştiriciler bu çeşitleri pek 
tutmadı. Biz de Kuzey Akdeniz kıyısındaki öteki ülkeleri (Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa ve 
Atlas Okyanusu kıyısındaki Portekiz ve Güney Akdeniz Ülkelerini (Fas, Tunus, Cezayir, Libya) 
aradık. Uzun yıllar süren çalışmalarımız sonucunda toplam 68 dolayında çeşitten ibaret 
(Çizelge 2) bir kolleksiyon bahçesi kurduk. Bu kayısılarla ilgilenmesi için de Dr. Sevgi PAYDAŞ’ı 
görevlendirdim. O da bu işi büyük bir özveriyle yürüttü. Zaman zaman yöredeki kayısı 
yetiştiricileri bahçemizi ziyaret etti. Biz onlara beğendikleri çeşitlerden aşı kalemleri verdik. 
Böylece Mersin, Tarsus, Ceyhan, Yumurtalık, Osmaniye, Çanakkale ve Adana’da Turfanda 
Kayısı bahçeleri kuruldu. Şimdiki yıllarda, daha erken yetiştiricilik için örtüaltında yetiştiricilik 
yapılmaya başlandı (Küden ve ark., 2001, Ersoy ve Ülger, 2003). 2000’li yıllarda Fransa ve 
İspanya’dan yeni çeşitler (örneğin Ninfa, Aurora) getirdik. Bu çeşitlerle Mersin, Emiralem 
(İzmir), Çanakkale ve Salihli de kapama bahçeler kurulmaya başlandı. Adnan Menderes 
Üniversitesi’ne verdiğimiz çeşitlerle yapılan denemelerden olumlu sonuçlar alındı (Seferoğlu 
ve Gülşen, 2003). Emekli olmadan önce Üsküp’ten geçci bir çeşit olan Roksana’yı getirdim. Bu 
çeşitle Konya Ereğli’sinde 50’şer dekarlık 2 bahçe kurduk. Halen bu çeşitle Malatya çeşitleri 
arasında melezleme çalışmaları yapılmaktadır (Asma ve ark., 2001 ve 2013, 2016). Roksana, 
iri meyveli, verimli, kırmızı renkli ve en önemlisi, ilkbahar donlarına dayanıklı bir çeşittir. 
Ancak soğuklama gereksiniminin biraz yüksek olması nedeniyle Akdeniz kıyı kesiminde 
verimli olmamaktadır.  



Özetle söylemek gerekirse, şu anda elimizdeki çeşitlerle Avrupa’nın en erken sofralık 
kayısı yetiştiren bir ülkesi olduk.  

Erken kayısı yetiştiriciliği bakımından ülkemizle öteki Akdeniz ülkelerinin rekabet 
etmesine olanak yoktur (Ayanoğlu ve ark., 1995; Kaşka, 2001; Kaşka ve ark., 1993; Kaşka ve 
Yılmaz, 2001). Zira bu ülkelerin bahçelerinde sulamada kullanılacak su yeterli değildir. 
Akdeniz’in kuzeyinde İspanya, Fransa, İtalya, Yugoslavya ve Yunanistan bizim kadar erkenci 
değildir. O halde, Güney illerimizde ve Ege’de özellikle Çizelge 2’de “*” ile işaretli çeşitlerle 
bu yetiştiriciliğe önem vermemiz gerekir. Bu arada Malatya’nın kurutmalık kayısılarından 
sofralık olarak yararlanmayı da düşünmeliyiz. Malatya’nın bu çeşitleri tam olgunlaşmadan da 
tatlıdır ve dış satıma uygun olabilirler. Bazı yıllar Malatya’nın kurutmalık çeşitlerinden dış 
satımda sofralık olarak yararlandığımızı belirtmek isterim. Son yıllarda pazarlarımızda 
ilkbahardan Temmuz sonuna kadar sofralık kayısı bulunmaktadır.  

Çizelge 2. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nün Yetiştirdiği Turfanda Kayısı Çeşitleri  

Priana  Palstein  Mariem  Rouge de Rousillon  
Beliana  Bulida  Modesto  Sakıt 7 
Feriana  Orange Red  Harogem  Boccuccia  
Vitillo  Harcot * Colomer  353 
Monaco Bella  Antonio Errani* Hargrand  1-89 
Ceccona  Tardif de Bordaneil  Canino  333 
Castelbrite  Aurora  Kadiroğlu (Acı çekirdekli) 22-90* 
Goldrich  Ninfa* Fracasso* 334* 
Lambertin No.1 Palummella  Cafona  331* 
Katy  Precoce de Tyrinthe  J.Foulon   
Palabras  Kadiroğlu-A Palumello  
Ham-2a Kadiroğlu-B NK-94  
Ham-5a Erkenci Kadiroğlu  NK-105  
Stark Sweet Heart  Sakıt-2 Bergeron   
CNEF-C* Sakıt-6* Moniqui   
S.Castrese  5-89* Tardif de Tain   
Portici  30-89* Fantasme   
Pisana  33-89 Şeker-2000  
Bebeco  A-600 Şeker-2002  
Sunglo A-1343 Roksana   

     *Meyve ağırlığı 45 g’ın üzerinde olan çeşitler  

Yukarıda belirtilen çeşitlerle adaptasyon denemelerini yaparken, Alata Bahçe 
Kültürleri Enstitüsü’nde çalışan Ayla YILDIZ’a yerli ve yabancı kayısı çeşitlerinde melezleme 
ıslahı (Yıldız ve Kaşka 1995) konusunda bir doktora çalışması yaptırdım. Dr. YILDIZ bu 
melezlemelerde 5 yabancı (Cafona, Canino, Fracasso, j. Foulon ve Precoce de Colomer) 5 
yerli (Sultanhisar Alyanak, Sakıt-1, Sakıt-2, Sakıt-6 ve 07-K-11) çeşidi melezledi ve meyve 
kalitesi ve erkenciliği ile dikkat çeken 5 çeşit adayını tescil ettirdi. Halen bunlardan biri Mut’ta 
ticari bahçelerde yetiştirilmektedir (Yıldız, 1995). Bu melezleme çalışmalarının yeni çeşitlerle 
devam etmesi gerekmektedir. Nitekim Malatya’da Prof. Dr. Bayram Murat ASMA, bu 
melezlemeleri yapmakta ve umutlu çeşitler elde etmektedir (Asma ve ark., 2003).   



Bu bölümün başında belirttiğim gibi İskenderun’un Sakıt vadisinde kayısı yetiştiriciliği 
yapılıyordu. Bu gerçeği Adana toptancı halinde tesadüfen bir selenin içinde çok güzel, kırmızı 
yanaklı tatlı ve fakat küçük kayısılar şeklinde gördüm. Kayısı sahibine, bunların nereden 
geldiğini sorduğumda, bunların Sakıt’tan geldiğini söyledi. Ertesi gün bir asistanımı (Ali Yılmaz 
Hızal) Sakıt’a gönderdim ve o kayısıdan aşı kalemi getirmesini söyledim. Asistanım Sakıt’tan 
geldiğinde 6 çeşitten aşı kalemi getirdi. Bunlara Sakıt-1, Sakıt-2, Sakıt-3, Sakıt-4, Sakıt-5 ve 
Sakıt-6 adlarını verdik. Bunları çöğürlere aşıladık fakat yalnız Sakıt-1, Sakıt-2 ve Sakıt-6’dan 
olumlu sonuç aldık. Asistanım Sakıt vadisinde çok sayıda güzel kayısı çeşidi oluğunu söyledi. 
Fakat oraya bir daha gitme fırsatımız olmadı. Aşılı fidanları POZMER’e diktik. Zira bunların 
soğuklama süreleri biraz uzundu. 

Çukurova’da kayısı yetiştiriciliğine en büyük engel Capnodis tenebrionis adlı zararlıdır. 
Bu zararlı ağacın gövdesinin toprağa yakın kısmından gövdeye girip, iletken boruları yemekte 
ve böylece ağacı kurutmaktadır. 

Antakya’da Mustafa Kemal Üniversitesi açılınca orada Bahçe Bitkileri Bölümünde 
asistan olarak çalışan Coşkun DURGAÇ’a Sakıt kayısılarının seleksiyonu üzerinde bir doktora 
çalışması verdim. DURGAÇ’ın seçtiği tiplerden 4’ü çok verimli, 39’u verimli, 50’si orta verimli, 
22’si ise az verimli bulundu. Seçilen tiplerin SÇKM içeriklerinin % 9.53 ile % 21.03 arasında 
değiştiği saptandı (Durgaç, 2001, Durgaç ve ark., 2001). Bunların Malatya, POZMER ve Mut’ta 
denenmeleri yerinde olur. 

Çukurova Üniversitesi’nden emekli olup, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne 
geçtikten sonra oradaki asistanlarımdan Uğurtan YILMAZ’a kayısı adaptasyonu üzerinde bir 
yüksek lisans çalışması verdim. Uğurtan YILMAZ’la bu çalışma sonucu olarak güzel bir kayısı 
adaptasyon bahçesi kurduk. 

 

  



 

 

KİRAZ (Prunus avium L.)  

Pozantı’da ilk çalışmaya başladığımız yıllarda, pazarda Ömerli adında iri, tatlı bir kiraz 
gördük. Ömerli Pozantı’nın bir köyü idi. Bu kiraz bizim Yalova kiraz çeşitlerinden POZMER’de 
kurduğumuz kiraz bahçesindeki çeşitlere pek benzemiyordu. Bizim çeşitler küçük ve geçciydi. 
Üstelik verimleri de düşüktü. Onun için bunlarla fazla uğraşmadık. 

Bu arada İngilizlerin kiraz yetiştiriciliğinde isim yapmış bilim adamlarından Dr. A. D. 
WEBSTER’i (Webster ve Looney, 1996) konferans vermek üzere Adana’ya çağırdık. Dr. 
WEBSTER, Öğretim Üyeleri ile öğrencilerimize 2 konferans verdi. Daha sonra kirazlarda 
budama üzerine Amerikalı bir profesörü davet ettik. Bu profesör de Adana’da kiraz budaması 
üzerine 2 konferans verdi. Kendisini daha sonra POZMER’e götürdük. Profesör orada bize 
kiraz budamasını pratik olarak gösterdi. Kiraz budaması konusunda ufkumuz açıldı ve o 
günden sonra kiraz fidanları ile gelişmiş ağaçları devamlı budadık. 

Pozantı ve Ulukışla meyve sebze pazarlarında gezerken kiraz satıcıları ile de görüştük. 
Bu yetiştiricilerin çoğu kiraz tüccarlarına verdikleri kirazların paralarını alamadıklarını, hatta 
“bankada para bitmiş, bankaya paramız henüz gelmemiş” diyerek parayı vermeden 
kaçtıklarını söylüyorlardı. Bu yetiştiricileri ve tüccarları POZMER’de toplamaya karar verdik. 



Toplantıda yetiştiriciler dertlerini anlattılar.  Tüccarlar da kendilerine kaliteli kiraz verilmesini, 
kasanın üstüne iri, altına küçük ve kalitesiz kiraz konulmamasını söylediler. Burada en etkin 
konuşmayı, tüccarlar adına Yavuz TANER yaptı ve “biz tüccar olarak para kazanamazsak, 
yetiştirici olarak siz de kazanamazsınız, o halde hepimiz işimizi iyi ve doğru yapmalıyız” dedi. 
Ertesi gün, Prof. Dr. Hüseyin ÖZBEK’le Ulukışla kaymakamı ve şimdi Diyarbakır Valisi olan 
Hasan Basri GÜZELOĞLU’na gittik. Durumu kendisine anlattık, o da tüccarları toplayarak 
bankaya depozit yatırmalarını sağladı. O zamandan bu güne kadar sistem gayet güzel çalıştı 
ve Ali Hocalı, Darboğaz, Emirler, Klan ve öteki köylerin kaliteli kirazları ihraç edildi ve ediliyor. 
Kaymakama, Ulukışla köylerinde iyi çeşitlerle büyük çapta ihraçlık kiraz yetiştiriciliği önerdik. 
Kaymakam durumu Niğde Valisine anlatmamızı söyledi. Ben Niğde Valisine gittim ve Vali 
önerimi kabul etti. Projeye hemen o yıl başlamamızı söyledi. Ben bunun için fidan gerektiğini, 
fidanların yarı parasını köylülerin verebileceğini belirttim. Vali, bütün fidan paralarını özel 
idareden verebileceğini belirtti.  O yıl Eğirdir’den 1000 tane fidan getirttik. Vali, kaymakamla 
birlikte bunları köylüye dağıttı. Toros dağlarında ihracatlık kiraz projemiz böyle başladı ve her 
yıl başarılı olarak devam ediyor. Bu arada bir arkadaşıma Konya Ereğli’sinde 100 dekarlık bir 
kiraz bahçesi kurdum. Fidanları Eğirdir’li bir fidancıdan aldık. “0900 Ziraat” diye aldığımız bu 
fidanlar maalesef küçük meyveli, düşük kaliteli kiraz fidanları çıktı. İşte Türkiye meyveciliğini 
böyle adına doğru olmayan fidanlar mahvediyor.  

Bizim ihracatlık kirazımız “0900-Ziraat”dır. Bu kiraz iri, tatlı, sert etli, sapı uzun bir 
çeşit olup,  Türkiye’nin kiraz ihracatı yapan bütün il ve ilçelerine dağılmıştır. Kirazlarda en 
önemli sorun, yağmurdan meyvelerin çatlamasıdır. Avrupa’da kiraz geniş ölçüde 
çoğaltılmaktadır. Ancak, buralarda yağış da fazla olduğu için kirazlar çatlamaktadır. Bu 
yüzden Norveç’te kirazlar örtüaltında (şemsiye şeklinde yanları açık) yetiştirilmektedir. 
“0900-Ziraat”ın önemli özelliklerinden birisi de meyvelerinin yağmurdan hiç veya çok az 
çatlamasıdır. İhracata giden kirazların 26-32 mm çapında olması, meyvelerde kiraz sineği 
olmaması gerekir. “0900”de irilik yaklaşık olarak bu düzeydedir. Türkiye’de kiraz; en erken 
İzmir’in Kemalpaşa ve Salihli ilçelerinde, sonra Denizli’nin Honaz ve Çivril ilçelerinde, daha 
sonra Uluborlu, Sultandağ, Akşehir, Niğde’nin Darboğaz, Emirler, Aktoprak (Klan), Ali Hocalı 
bölgelerinde olgunlaşmaktadır. Bu şehir ve köylerin her birinde en yaygın çeşit “0900-
Ziraat”tır. Bu çeşide Akşehir Napolyonu da denilmektedir.  

POZMER’deki çiftçi-tüccar toplantısından sonra Tarım Bakanlığı, Yalova Atatürk Bahçe 
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ç. Ü. Ziraat Fakültesi işbirliği ile bir “Kiraz Çalışma 
Grubu” kurduk. Ben de bu grubun başkanı seçildim. Bu grupta Bakanlıktan Doç. Dr. Şahin 
ANIL, grubun başarısı için çok çalıştı. Grup POZMER, Sultandağ, Kemalpaşa, Malatya, Denizli, 
Konya Ereğlisi, Aktoprak (Klan) Konya’nın Hadim ilçesi v.b. yerlerde toplantılar yaparak, 
çiftçilere önerilerde bulundu. Hatta Sultandağ’da Yavuz TANER’in düzenlediği toplantıyı gece 
saat 20.00-01.00 arasında soğuk bir salonda yaptık. Yetiştiricilere yeni bilgiler verdik. Salon 
soğuk olduğu halde yetiştiriciler sigara içmeye bile çıkmayarak, bize sorular sordular. 
Tartışmalar yaptık. 

Hadim’de kiraz 2000 m yükseklikte yetiştirilmektedir. Kiraz yetiştiriciliğinde önemli 
olan, iyi fiyat getiren ya çok erken ya da çok geç üretimdir. Bu bakımdan Kemalpaşa, Salihli 
erkencilik, Hadim ise, geçcilik bakımından önem taşımaktadır. Temmuzun son günlerinde 



İstanbul manavlarında kirazın kilosunun 18 lira olduğu bu düşüncenin doğruluğu hakkında bir 
fikir verir kanısındayım. Hatta Ankara’da 30 Temmuzda kirazın kilosunun 25 TL ve Paris’te 
bizim kirazların 11 Euro’ya satıldığını saptamış bulunuyoruz. O halde yüksek yerlerde de kiraz 
yetiştiriciliğine önem vermemiz gerekmektedir.  

“0900-Ziraat” çok kaliteli bir kiraz çeşidi olduğu halde kendiyle uyuşmaz olduğu için 
ağaç başına verimi düşüktür. Bu sorunu çözmek için Devlet Planlama Teşkilatı’na Prof. Dr. 
Sinan ETİ, Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ ve Prof. Dr. Ali KÜDEN ile birlikte bir araştırma projesi 
verdik. Bu grup POZMER’de, Pozantı ve Ulukışla’nın Ali Hocalı köyünde ve Darboğaz’da çalıştı, 
olumlu sonuçlar aldı (Paydaş ve ark., 1998).  

Bu arada Norveç’te Dünya 3. Kiraz Sempozyumu yapıldı (Kaşka, 1998; Kaşka ve ark., 
1998; Paydaş ve ark., 1998). Sempozyum çok yararlı oldu. Burada iri ve kendiyle uyuşan 
çeşitleri, bodurlaştırıcı kiraz anaçlarını gördük. Bu sempozyuma Prof. Dr. PAYDAŞ, Yavuz 
TANER, ben, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ş.BİLGENER, L. K. DEMİRSOY ve H. 
DEMİRSOY katıldı. Sempozyumun bize en büyük yararlarından birisi Gisela bodurlaştırıcı 
anaçlarının ülkemize getirilmesi oldu. Bu işi Yavuz TANER üstlendi. Normalde bizim 0900-
Ziraat çeşidi çok boylanıyordu. Bu da derimi zorlaştırıyor ve birçok meyvenin ağacın 
yükseklerinde kalmasına neden oluyordu. Burada Yavuz TANER’in Türkiye’de kiraz 
yetiştiriciliğinin ve Avrupa ile Uzak Doğu’ya kiraz ihracatının gelişmesi için büyük bir çaba 
gösterdiğini kendisine teşekkürlerimle belirtmek isterim. 4. Uluslar arası Kiraz Sempozyumu 
Kanada’da yapıldı. Ben o toplantıya, eşimin hastalığı nedeniyle katılamadım. Bu toplantıya 
Yavuz TANER ve Doç. Dr. Masum BURAK katıldılar. Söz konusu kişiler 5. Uluslar arası Kiraz 
Sempozyumunu Bursa’ya almak için değişik ülkelerdeki araştırıcılarla sıkı temaslar yaptılar. 
Kanada’dan yurda döndükten sonra Yalova Bahçe Kültürleri Enstitüsüyle ortaklaşa bir Anaç-
Çeşit denemesi planladık. Yalova’dan Doç. Dr. Masum BURAK, Fransa’dan özellikle ABD’nin 
melezleme ıslahı ile elde ettiği kendiyle uyuşan iri, kaliteli ve verimli çeşitlerini getirtti. 
Bunları Yalova, Klan, Darboğaz ve Kahramanmaraş’ta denedik. Bunların arasında Sweetheart, 
Lapins, Sunburst, Celeste, Glacier gibi kendiyle uyuşan çeşitler vardı. Bunlardan olumlu 
sonuçlar aldık (Kaşka ve ark., 2001; Akçay ve Burak, 2007). 

Kiraz yetiştiren bir çok ilimizde 0900-Ziraat hakim çeşitti. Ancak bu çeşit kendisiyle 
uyuşmuyordu. Melezleme ile kendiyle uyuşabilir 0900-Ziraat eldesi için Eğirdir Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsüne, Kiraz Araştırma Grubu olarak öneride bulunduk. Bu 
Enstitüdeki Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail DEMİRTAŞ yoğun, sabırlı ve özverili çalışmalar 
yaparak kendiyle uyuşan, geç çiçek açan, geç olgunlaşan birçok melez kiraz elde etti. Şimdi 
bunları değişik kiraz bölgelerinde denemek için girişimlerde bulunacağız. DEMİRTAŞ’ın 
melezleri arasında 0900-Ziraat’tan 25 gün sonra olgunlaşan melezler olduğunu öğrendim. Bu 
melezler Konya’nın Hadim ve Taşkent ve Kahramanmaraş’ın Andırın ilçeleri için önemli 
olabilir.  

Norveç ve Kanada’daki kiraz sempozyumlarından sonraki sempozyum Yavuz TANER 
ve Doç. Dr. Masum BURAK’ın çok yoğun ve özverili çalışmalarından sonra Bursa’da yapıldı (5 
th International Cherry Symposium). Dünya’nın tanınmış kiraz araştırıcı ve ıslahçıları Bursa’ya 
gelerek bildiriler sundular. Bu sempozyum Türkiye’nin ve Türkiye kiraz yetiştiriciliğinin 
tanıtımı için çok yararlı oldu.  



Bu arada Yavuz TANER’in Salihli’de Royal King adlı çok iri, tatlı, uzun saplı, yola 
dayanıklı ve sert etli bir çeşit yetiştirdiğini öğrendim.  

Kiraz yetiştiriciliğinde en önemli sorunlardan birisi meyve derimidir. Yüksek ağaçlarda 
derim hem zor hem de pahalıdır. Kiraz toplayan işçilerin gündelikleri yüksektir.  İşçiler 
Ağaçların yükseklerine ağır merdivenlerle ulaşabilmekte, aksi halde buralardaki kirazları 
ağaçlarda bırakmaktadırlar. Bu koşullarda çalışan işçiler günde en fazla 40 kg meyve 
toplayabilmektedirler. Yavuz TANER’in anlattığına göre, Royal King çeşidi hem yarı bodur, 
hem de verimli olduğu için, bir işçi günde 80-100 kg kiraz toplayabilmektedir. O halde bizim 
bu gibi çeşitlerle bahçeler kurmamız ya da 0900 Ziraat çeşidimizi İspanyol sistemiyle 
budayarak bodurluk sağlamamız gereklidir.  

Kiraz ihracatında devrim niteliğindeki çalışmaları Yavuz TANER yaptı. Onun geliştirdiği 
“Hydrocooling”, soğukta (-1oC) taşıma ve muhafaza, soğutulmuş odalarda (+8oC) seçme, 
ayıklama ve frigorifik kamyonlarla Avrupa’ya ihracat Türkiye için büyük kazanç ve örnektir. 
Yavuz bey şimdi Royal king çeşidini Uzak Doğu’ya pazarlama hazırlıkları yapıyor. Bu çeşidin de 
değişik ve özellikle kiraz sineği olmayan bölgelerde denenmesinde yarar görürüm. Ben bu 
fidanlardan 25 tanesini, deneme amacıyla, Aktoprak’a (Klan) ve ayrıca 100 tanesini de 
POZMER’e diktirdim. Çalışma başarılı olursa bunların Toroslarda, Pozantı, Darboğaz, Emirler, 
Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli’de yetiştirilmesini öneririm. 

Böylece Türkiye kiraz-vişne üretimi, “Kiraz Çalışma Grubu”nun kurulduğu 1997 yılında 
215 bin ton iken, 2017 yılında sadece kiraz üretimi 627 bin tona çıkmış ve Türkiye, dünya 
kiraz üretiminde de dünya lideri  olmuştur (Türk ve ark., 2019). Toroslar’daki çalışmalarımız 
da ihracat bakımından olumlu oldu. Klan’da yaptığımız damla sulama, köye örnek oldu. 
Klan’a yapılan iki göletten alınan suyla bütün kiraz bahçeleri damla sulamayla sulanıyor. Bu 
uygulama Türkiye’de ilk ve örnek bir uygulamadır.  

 

  



 

 

ŞEFTALİ (Prunus persica L.) ve NEKTARİN (Prunus laevis)  

Adana’da Üniversitemizin Balcalı’daki yeni binalarına taşındığımız ilk yıllarında 
arazimizin dışında, Kuzey taraflarında özel bir şeftali bahçesi bulduk. Yetiştirilen şeftali çeşidi 
J.H.Hale idi. Bilimsel olarak bu çeşidin Adana’da yetişmemesi gerekirdi. Zira J.H.Hale’nin 
soğuklama gereksinimi +7.20C altında 850 saattı. Adana’da doğal koşullarda  +7.20C altında 
geçen süre 415 saat dolayındaydı. O halde Şeftali soğuklama gereksinimini +7.20C’nin daha 
üstündeki (+8o, +9o, +10o) derecelerde de karşılayabiliyordu. Şeftali konusuyla ilgilenmesi için 
Dr. Ayzin KÜDEN’i görevlendirdim. Bu sorunun çözümlenmesini de doktora tezi olarak 
kendisine verdim. Gerçekten Ayzin Hanım şeftalinin soğuklama gereksinimini +90C ile +110C 

arasında giderebildiğini saptadı. Bu çalışma bize Çukurova’da şeftali yetiştirilebileceği kanısını 
verdi. Bu durum turfanda şeftali yetiştiriciliği bakımından hem Adana hem de Türkiye için 
önemliydi. Yine de soğuklama gereksinimi 600-700 saat gibi düşük ve erkenci olan çeşitleri 
seçmek gerekirdi. Biz de öyle yaptık. Şeftalilerden Springtime, Springcrest, Redcap, 
Flavorcrest, Suncrest denemeye aldığımız ilk çeşitlerdi. Gerçekten bunlardan iyi sonuçlar 
aldık. Daha sonra J.H.Hale, Cardinal, Elegant Lady, Cresthaven çeşitlerini denedik. Bu son 
çeşitleri POZMER’de de denedik. Üzerinde durduğumuz çeşitlerin Temmuz ayında 
olgunlaşmasını esas aldık. Zira daha geç olgunlaşan çeşitlerde Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis 
capitata) saldırısı oluyordu. Gerçi bu zararlı ile savaşım kolaydı. Fakat biz bu zararlı ortaya 
çıkmadan olgunlaşan çeşitleri tercih ediyorduk. Erkencilerden Spring Time, Spring Crest, May 
Crest,  Early Red, Blazing Gold, Cardinal vb.nin bu bölgeye önerilebileceğini saptadık.  

Nektarinleri daha sonra ele aldık. Bu meyvede yetiştirme prensibimiz şeftalilerle 
aynıydı. İtalya’dan Haziran sonu ve Temmuz içinde olgunlaşan çeşitleri getirdik. Bu 
çeşitlerden Fantasia Adana’ya çok iyi uyan bir çeşitti fakat fazla miktarda Akdeniz meyve 
sineği saldırısına uğruyordu. Onun için savaşım zorunluydu. Star Red Gold, Fantasia, Venus, 
Fairlane’nin Toroslara önerilebilecek kaliteli çeşitlerden olduğunu saptadık.  



Gerek şeftali ve gerek nektarinlerden uzun soğuklamalı ve geç olgunlaşan çeşitleri 
POZMER’de yetiştirmemiz gerekiyordu. Örneğin J.H.Hale, Sun Crest, Crest Haven, Jefferson, 
Monroe, Üstün gibi çeşitler Torosların yükseklerinde yetiştirilebilir.  

Türkiye şeftali ve nektarin yetiştiriciliği bakımından çok uygun bir ülkedir. Zira 
Türkiye’de şeftali ve nektarin Mayıs ayında Akdeniz kıyı şeridinde, Temmuz-Ağustos 
aylarında Ege bölgesinde, Eylül ve Ekim aylarında Çanakkale ve Bursa’da, Ekim ve Kasım 
aylarında Toros dağlarının yükseklerinde yetişmektedir. Akdeniz ülkelerinden hiç birisinde 
böyle geniş zamanda olgunlaşan şeftali ve nektarin yoktur.  

 

 

 



JAPON ERİĞİ  

Çukurova Üniversitesinde çalışırken İtalya’da isim yapan Japon eriklerini 
Çukurova’ya getirmek istedim. İtalyan fidancı firma, bunların çok kıymetli olduğunu ve 
Adana’da bunları koruyamayabileceğimi, aşı kalemlerini çaldırabileceğimi, İtalyan ve öteki 
ülkelerde bahçelerin etrafının yüksek, kafesli tellerle çevrildiğini söyleyerek bana fidan 
vermedi. Ben Sütçü İmam Üniversitesine geçince, Ankara Üniversitesinden bir öğrencim 
Tarım Bakanlığı’nda müfettiş oldu. Konuyu ona açtım. Söz konusu kişi, ABD’ye gitti ve bu 
erikleri Türkiye’ye getirerek, bunlardan bize de verdi.  

Japon eriği son yıllarda Çukurova’da önem kazanan bir meyve oldu. Prof. A. B. 
KÜDEN’in danışmanlığında doktora yapan Dr. Emine TANRIVER, modern bir fidan firması 
kurarak, öteki çeşitlerle bu erikleri Adana’da melezledi. Dr. TANRIVER bu çalışmalarda çok 
değerli erikler elde etti. Dr. TANRIVER, kurduğu Avrupai fidanlıkta Çukurova’ya çok uygun ve 
Akdeniz meyve sineğinin zarar veremediği Japon erikleri ıslah etti. Adana’da bu çeşitlerle 
bahçe kuran yetiştiriciler çok memnun kaldılar. Bu erikler de Bölümümüzün Çukurova’ya bir 
armağanıdır.  

  

 



ÜZÜMSÜ MEYVELER  

ÇİLEK (Fragaria ananassa L.) 

Çilekle uğraşmaya A. Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde asistan iken 
başladım. Önceleri çilekle hocam rahmetli Prof. Dr. Mehmet DOKUZOĞUZ meşgul oluyordu. 
Bölümün deneme bahçesinde az miktarda Osmanlı çileği ve bir yabancı çilek vardı. 
DOKUZOĞUZ hoca İzmir’e Ege Üniversitesi’ne geçince bu çileklerle ben meşgul olmaya 
başladım. 

Osmanlı çileği küçük ve pembe meyveli, çok güzel kokulu fakat verimi düşük bir yerli 
çilek çeşididir. Reçeli çok güzel olur. Karadeniz Ereğli’si Osmanlı çileği reçeli ile isim yapmıştır. 
Ben Antalya’da yetişen bir yabancı çilek çeşidi ve Bursa’ya Bulgar Türklerinin getirdiği 
Madame Moutot çeşidini melezleyerek Osmanlı’nın koku ve aromasını taşıyan bir çilek çeşidi 
elde etmek istiyordum. Osmanlı çileği morfolojik erkek kısır bir çeşittir. Onu ana ve 
Ankara’dan getirdiğim Madame Moutot çilek çeşidini tozlayıcı yaparak birçok melez bitki 
elde ettim. Fakat ne yazık ki Osmanlının koku ve aromasını yeni melezlere geçiremedim. 
Daha sonraları çileklerde melezleme konusunu Dr. Sevgi PAYDAŞ’a verdim. O da sonradan 
yanına Ebru KAFKAS’ı aldı. O sırada Tarım Bakanlığı’ndan bir teklif aldım. Bakanlık İspanya’da 
Malaga yakınlarındaki Velez-Malaga adlı küçük bir şehirde Kaliforniya yöntemiyle çilek 
yetiştirildiğini ve benim bu tekniği öğrenmek ve sonra Türkiye’de uygulamak için 1 aylık bir 
süre için İspanya’ya gidip gidemeyeceğimi soruyordu. Teklifi derhal kabul ettim ve Velez-
Malaga’ya gittim. Burası Alman Teknik yardımından İspanyollara erkenci ve yeni Kaliforniya 
yöntemiyle çilek yetiştiriciliğini öğretmek için kurulmuş bir çiftlikti. Çiftlik müdürü Dr. 
WIENBERG adında bir Alman bilim adamıydı (Wienberg, 1970a). Dr. WIENBERG Tarım 
Bakanlığı’nın daveti üzerine Yalova’ya gelmiş ve Türkiye’nin güneyinde erkenci çilek 
yetiştirme üzerine kısa bir rapor hazırlamış (Wienberg, 1970b) ve bu raporda bir ilim 
adamının bir süre için yeni çilek yetiştirme tekniğini öğrenmek üzere İspanya’ya 
gönderilmesini önermişti. Bakanlık da bu iş için beni uygun görmüştü. İspanya’da 1 ay kaldım 
ve orada Kaliforniya yöntemiyle yaz ve kış dikimlerinin bütün inceliklerini öğrendim. 
Türkiye’ye dönünce Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile temasa geçtim 
ve Türkiye’de Kaliforniya tekniği ile çilek yetiştiriciliğini birlikte yapmayı önerdim. Önerim 
kabul edildi ve orada çilek üzerinde çalışan Ziraat Yüksek Mühendisi Onur KONARLI ile 
çalışmaya başladık. Bu iş için önce kışları ılık geçen Akdeniz kıyı kesiminde yer seçimi 
gerekiyordu. Yalova’dan bir araba alarak Akdeniz kıyısına indik. Önce Adana’ya gittik. O 
zamanda Adana Ziraat Fakültesi yeni kuruluyordu. Fakülte Dekanı bu araştırma için yer ve 
araştırıcı verebileceğini söyledi. Oradan Ceyhan’a gittik orada meraklı bir yetiştirici bulduk. 
Daha sonra Tarsus Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsü’ne gittik. Bu Enstitü’de 2 araştırıcı çilek 
üretimi üzerinde çalışıyordu. Arife hanım adlı araştırıcı Silifke’de özel bir bahçe kurmuş ve 
burada ticari çilek yetiştiriciliğine başlamıştı. Onu gören çiftçiler de bu karlı üretime 
başlamışlardı. Ancak bu yetiştiricilik eski yöntemle yapılıyor ve verimli olmuyordu. Arife 
Hanıma yeni yöntemle bizim yapacağımız denemelere ortak olup olmayacağını sorduk. 
Kendisi bize, hasta olduğunu ve bizim çalışmalara katılamayacağını söyledi. Arife Hanımın 
Enstitü’deki arkadaşı da bizimle çalışamayacağını bildirdi. O zamanlardaki Türkiye çilek 



üretimi yılda 9 bin tondu. Oysa bizim yöntemimizde dekardan 8 tona kadar yüksek verim 
alınıyordu. 

Silifke’den Antalya’ya geçtik. Orada Sebzecilik Enstitüsü Müdürüyle görüştük. Müdür 
bey bu projede bizimle çalışabileceğini söyledi ve projenin Antalya sorumlusu olarak Orhan 
YALÇIN’ı atadı. Orhan Bey proje için istediğimiz kumlu arazinin Lara Plajı yakınlarında 
bulunabileceğini söyledi. Araziyi gördük ve beğendik. 

Antalya’dan sonra Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki Fidanlık Müdürlüğüne gittik. Müdür 
İbrahim TUNCELLİ ile görüştük. Projeye o da katılabileceğini söyledi. Sultanhisar’dan Dalaman 
Devlet Üretme Çiftliğine gittik. Oradaki denemenin bir ön deneme olmasına karar verdik. 
Böylece denemelerin Yalova, A. Ü. Ziraat Fakültesi, A. Ü. Adana Ziraat Fakültesi, Antalya 
Sebzecilik Enstitüsü, Sultanhisar Fidanlığı ve Dalaman Devlet Üretme Çiftliği olmak üzere 6 
yerde eş zamanlı olarak yapılmasını, Ceyhan’daki denemenin 1971 yılında öteki yerlerden 
önce bir ön çalışma halinde olmasını kararlaştırdık. Projenin temel prensibi, kış aylarında 
soğuklamasını almış fidelerin, -2ode dondurularak muhafaza edilmesi ve yaz dikimlerinin 
Temmuz-Ağustos aylarında, kış dikimlerinin ise Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık aylarında 
yapılması idi. 

Fideler, Yalova Enstitüsü’nün arazisinde yetiştirilip, Enstitü’nün soğuk hava 
depolarında muhafaza edilecekti. Denemeler Tioga, Aliso, Pocahontas, Cambridge 0422 ve 
Osmanlı çeşitleriyle yapıldı. Birinci yıl yaz dikimleri 15-30 Temmuz ve 15-30 Ağustos; kış 
dikimleri 30 Ekim, 15-30 Kasım ve 15 Aralık tarihlerinde yapıldı (Kaşka ve ark., 1979). 

Ceyhan’da yaptığımız yaz dikimi ön denemesinden olumlu sonuç aldık. Yetiştirici bu 
ön denemeden iyi para kazandı. Ama denemeye devam etmedi. Biz de yukarıda belirttiğim                
6 yerde denemelere başladık. En yüksek verimi, Antalya’da Lara plajı yakınındaki deneme 
yerinde yaptığımız yaz dikimlerinden aldık. Ankara ve Sultanhisar’da verimler, ilkbahar erken 
donları yüzünden düşük oldu. Adana’daki verimler orta derecedeydi. Bununla birlikte 
Silifke’de yapılan yetiştiriciliğe göre yüksek ve erken verim alınıyordu. Benim Adana Ziraat 
Fakültesi’ne transferim bu denemenin 2. yılının tamamlanmasından sonraya rastlar. 

Bu denemelerden olumlu sonuçlar alınca İtalya’da çilek yetiştiriciliğiyle uğraşan Zanzi 
Vivai firmasına bir ortak çalışma önerisinde bulunduk. Denemelerden aldığımız sonuçları 
kendilerine gönderdik. Zanzi Vivai önerimizle ilgilendi ve Adana’ya 5 kişilik bir uzman ekibi 
gönderdi. Kendilerine Seyhan nehri kenarında Adana’lı Ziraat Mühendisi Kazım TÜRKER’in 
çiftliğini gösterdik. İtalyanlar araziyi beğendiler. Ancak çiftlik sahibi bir ön deneme 
yapılmasını istedi. İtalyanlar bu öneriyi kabul etti ve bize Temmuz ayında 8 dekarlık bir 
araziye yetecek kadar Aliso ve Tioga çeşitlerinden frigo fide gönderdiler. Bu fideleri, Ceyhan 
nehri kenarındaki, toprakları Antalya’daki kumul arazidekine benzeyen bir araziye diktik. 
Denemeler çok olumlu sonuç verdi ve dekardan 8 tona yakın meyve aldık. Yetiştirici bu 
denemeden çok para kazandı. Ancak Kazım TÜRKER, bu çileklerin Avrupa’da satış garantisi 
olamayacağı varsayımıyla ortaklıktan vazgeçti. 

Biz de denemelere Üniversitedeki arazimizde devam ettik. Açık arazide, alçak ve 
yüksek tünellerde, cam serada üretim ve melezleme denemeleri yaptık. Ben 3 asistanıma, 
fide yetiştiriciliği (Nurgül TÜREMİŞ), çiçek tomurcuğu oluşumu (Sevgi PAYDAŞ), çilekteki 



hormonlar (Ahsen IŞIK) konularında doktora çalışmaları yaptırdım. Doktora konuları çok 
önemliydi. Bunlardan çiçek tomurcuğu oluşumu konusu güncelliğini hala koruyan önemli bir 
konudur. Bu arada Sultanhisar, Silifke ve Antalya’daki çalışmalara önem verdik. Alata Bahçe 
Bitkileri Araştırma Enstitüsü’nün kumul arazileri ve yeraltı suyu vardı. Burada torba 
kültürünü, yüksek ve bunun içinde alçak tünelde (çift tünel) çilek yetiştiriciliği yaptık. Çift 
tünel çilek çiçeklerini ilkbahar donlarından korudu. Bu çalışmayı daha sonra Antakya’daki 
Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Profesör ve dekan olan Emine ÖZDEMİR’e doktora çalışması 
olarak vermiştim. Bu çalışma da Emine Hanımın yoğun çalışmaları sonucunda çok başarılı 
oldu.  

Ben bu çilek denemelerini yapıncaya kadar Adanalılar çileği pek tanımıyorlardı. 
Fakültede yetiştirdiğim çilekleri satış amacıyla Toptancı Haline götürdüğümde kabzımallar 
“bu ne meyvesi” diye soruyorlardı. O günlerden bu günlere, 9000 ton üretimden 400.000 ton 
üretime geçtik ve ihracata başladık. Türkiye’de modern çilek üretimini bazı çalışma 
arkadaşlarımla birlikte yaymaktan büyük gurur duyuyorum. Bu çalışmalarda YALEX firması da 
çok yararlı oldu.    

Bu çalışmaları yaptığım günlerde Pakistan Hükümeti FAO’ya başvurarak benim FAO 
meyvecilik danışmanı olarak Pakistan’a davet edilmem için bir girişimde bulundu. Ben bu 
teklifi önce kabul etmedim fakat Pakistan’lılar çok ısrar etti. Nihayet teklifi 1 yıllığına kabul 
ettim. Çalışma yerim İslamabad Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü idi. Orada, çeşitli meyvecilik 
ve sebzecilik çalışmaları yanında Kaliforniya yöntemiyle çilek yetiştiriciliği üzerinde de uğraş 
verdim. Bu çalışmalardan da çok olumlu sonuçlar alındı. Oradaki asistanlarıma bu 
yetiştiriciliğin ince noktalarını öğrettim. 

Pakistan’da FAO meyvecilik eksperi olarak çalışırken bir gün asistanlarımdan birisi 
odama gelerek Pakistan Ziraat Bankasının bahçeciler için İtalya’dan değişik meyve tür ve 
çeşitlerinden fidan getirttiğini bana haber verdi. İslamabad Tarımsal Araştırmalar Merkezinin 
bütçesine benim çalışmalarım için ödenek konmamıştı. Dolayısıyla ben yurt dışından fidan 
alamıyordum. Hemen Ziraat Bankası Genel Müdürüne gittim. Onların İtalya’dan getirttiği 
fidanların bir kısmını bana vermelerini, benim bunlarla araştırma merkezinde küçük bahçeler 
kuracağımı, bunların Pakistan çiftçilerine örnek olacağını anlattım. Genel müdür ikna oldu ve 
bana her tür ve çeşitten fidanlar verdi. Bunları aldım ve dikim budaması yaparak örnek 
bahçeler kurdum. Bu tür ve çeşitler henüz Türkiye’de yoktu. Dikim budaması yaparken 
budama artıklarından aşı kalemleri yaptım. Böylece bunlardan büyük bir demet meydana 
geldi. Şimdi bunları Adana’ya, Bölümüme göndermenin bir yolunu bulmam gerekiyordu. O 
sırada MODERN FOLK ÜÇLÜSÜ, konser vermek için İslamad’a gelmişti. Onlara bu aşı 
kalemlerini Türkiye’ye götürmelerinin mümkün olup olamayacağını sordum. Bunun bir 
memleket işi olduğunu, Türkiye’de bu tür ve çeşitlerin bulunmadığını, bunları Türkiye’ye 
götürürlerse ülkeye büyük hizmet yapmış olacaklarını anlattım. Bunları Ankara’ya 
götürdüklerinde, bir asistanımın onları karşılayacağını kendilerine yük olmayacağını söyledim. 
MODERN FOLK ÜÇLÜSÜ’nün lideri isteğimi kabul etti ve aşı kalemleri sağlam bir şekilde 
Türkiye’ye ve dolayısıyla Adana’ya ulaştı. Dr. Ali KÜDEN bunları aldı. Aşılar yapıldı, böylece 
yeni çeşitlere sahip olduk. MODERN FOLK ÜÇLÜSÜ’nün bu iyiliğini unutamam. Kendilerine 
candan teşekkür borçluyum. 



Pakistan dönüşümden 2 yıl sonra FAO, beni Quetta’daki “Tarımsal Araştırmalar 
Merkezi”nde hazırlanan bir meyve yetiştirme projesinin başkanlığını yapmak üzer tekrar 
Pakistan’a çağırdı. Ben, POZMER ve Adana’daki bölüm araştırmalarını yarıda 
bırakamayacağım gerekçesiyle bu daveti kabul etmedim. Bunun yerine o enstitüden 3 Ziraat 
Mühendisini Adana’ya göndermelerini, onlara burada gerekli eğitimi yaptırabileceğimi 
söyledim. FAO ve Pakistan bu önerimi kabul etti. O yaz Quetta’dan 3 araştırıcı Adana’ya geldi. 
Onlara iyi bir eğitim verdik, Türkiye’deki değişik meyvecilik araştırma enstitülerine götürdük. 
Bunların sonunda araştırıcılar memnun bir şekilde ülkelerine döndüler.         

Pakistan’dan yurda döndükten sonra çilek başta olmak üzere öteki meyvelerle de 
çalışmalarıma devam ettim. Çilek yetiştiriciliği konusundaki en önemli konu frigo fide 
yetiştirmekti. Bunun için ÇİLTAR adlı bir şirket kuruldu. Fide yetiştirmek için kumlu topraklar, 
bol sulama suyu, kışları erken başlayan yerler gerekiyordu. Üniversite arazimizde 
Çukurova’da, Pozantı’da, Kapadokya’da denemeler yaptık. Bu arada Adanalı bir çiftçi olan 
Yaltır’lar da çilek yetiştirmek için Adana’da bir şirket (YALEX) kurdular. 

Ben ÇİLTAR firmasıyla işbirliği yaparak Silifke’de, Aydın Sultanhisar’da, İzmir 
Emiralem’de, Şanlıurfa’da, Bursa’da, Antalya’da, Yüksekova’da, Giresun’da bütün Akdeniz 
kıyı kesiminde yeni yöntemle çilek yetiştiriciliğini yaymaya çalıştım. Bu arada YALEX firması 
da yoğun çalışmalar yaptı. Bizim çalışmalarımız arasında Anamur, Sultanhisar ve Silifke ön 
planda gelir. Anamur’daki çilek çalışmasını Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI ve şimdi Akdeniz 
Üniversitesi’nde çalışan Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK başlattı. O çalışmaları gören Anamur 
çiftçisi çilek yetiştiriciliğine büyük önem verdi. Sonraki yıllarda ben pek çok kez Anamur’a 
gittim ve yetiştiricilere yardım ettim. Anamur’da Ziraat teknisyeni Abdullah AYDIN beyin 
çabalarını da yabana atmamalıyız. Ayrıca ÇİLTAR’dan Dr. Ali TÜREMİŞ ve Dr. Ömer 
TAŞKIRAN’ın Antalya, Gazipaşa, Kumluca’daki çalışmalarını da belirtmeliyiz. Bu çalışmalar 
sayesinde Anamur’daki çilek üretiminin 60 bin tona çıktığını söylemeliyiz. Ben 
Sultanhisar’daki çalışmalardan da söz etmek isterim. Sultanhisar benim memleketim olan 
Nazilli’ye çok yakındır. Oraya defalarca gittim ve modern çilek yetiştiriciliğini çiftçilere 
öğrettim. Sultanhisar’lılar da çilek üretimine çok ilgi duydular. Bu yetiştiricilikte öncülüğü 
Nihat ÖZYİĞİT ve kızı Vezin aldı. Bugün Anamur’da çilek üretimi biraz geriledi. Orada Akdeniz 
Üniversitesi’nin çabalarıyla, bir ara gerileyen muz üretimi önem kazandı. Dolayısıyla çilek 
üretimi eskisi kadar yoğun değil. 1998 yılında Belçika’da ve 2002 yılında da Finlandiya’da 3. 
ve 4. Uluslararası Çilek Sempozyumları yapıldı. 1998 yılında Belçika’daki sempozyumda çilek 
araştırıcılarının çoğunluğunun oylarıyla “Dünya Çilek Araştırıcıları Başkanı” seçildim. 
2002’deki sempozyuma başkan olarak katıldım. Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI’da benim 
yardımcım oldu. Bu arada, Dr. PAYDAŞ KARGI’nın çok azimli ve çalışkan birisi olduğunu, 
verilen görevleri çok titizlikle ve zamanında yaptığını, çok pratik bir zekasının olduğunu, 
sorunları çözmedeki üstün başarısını, bana halen destek olduğunu belirtmek isterim.  

Sultanhisar’daki çilek üretimi giderek önem kazandı ve üretim miktarı 60-70 bin tona 
çıktı. Şükranla belirtmeden geçemeyeceğim bir olgu da Sultanhisar’lıların bir caddeye benim 
adımı vermeleridir. 

 



 

 

Bu günlerde Çukurova Üniversitesi’ndeki çilek çalışmaları, işçi yokluğu yüzünden 
minimuma indi. Şimdi Prof. Dr. PAYDAŞ KARGI Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile 
ortaklaşa olarak yeni Kaliforniya çeşitleriyle önceki yıllarda melezleme ıslahı yoluyla elde 
ettikleri çeşitleri melezleyerek güzel aromalı, tatlı, düzgün şekilli, sert etli çilek çeşitleri elde 
etme konusunda yoğun çalışmalar yapıyor. Bu çalışmanın bir kısmı Ar. Gör. Mehmet Ali 
Sarıdaş’ın doktorası oldu. Böylece Avrupa pazarlarına melezleme ıslahı ile elde ettiğimiz güzel 
kokulu, verimli, iri çilek çeşitleriyle çıkacağımızı umuyorum.  Son yıllarda Düzce’deki 
çalışmalara Dr. PAYDAŞ KARGI ve Dr. Ebru KAFKAS; Batman’da başlayan çilek üretim 
çalışmalarına ise, yine Dr. PAYDAŞ KARGI ve Ar. Gör Mehmet Ali SARIDAŞ yardımcı 
olmaktadırlar. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi çilek yetiştiriciliğinde en önemli konu fide 
yetiştiriciliğidir. Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ’in çilek fidesi yetiştirme konusundaki 
doktorasından, YALEX firmasının Ukrayna’da taze fide yetiştiriciliğinden ve ÇİLTAR firmasının 
Kapadokya’daki fide yetiştiriciliği çalışmalarından tebriklerimle bahsetmek isterim. Ayrıca 
Antalya, Silifke ve Anamur’daki çilek yetiştiricilerinin geleneksel yöntemlerle çilek fidesi 
yetiştirdiklerinden de söz etmek gerekir.  

Çilek yetiştiriciliği yoğun bir işgücü ister. Çilek bahçesinde yılın 12 ayında, her gün iş 
vardır. O bakımdan çilek yetiştiriciliği işsizlere iş yaratır. Aslında küçük arazileri olanlar için iyi 
bir aile işletmesidir. Bu durumda benim ve Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün 
bütün Türkiye’ye sağladığı yarar yadsınamaz.  

 

 



 

İspanyol tipi yüksek tünelde çilek üretimi 

 

 



 

Anamur’da tünelde çilek üretimi 

 

Ahududu (Rubus idaeus L.), Böğürtlen (Rubus caesius L.), Frenk Üzümü (Ribes rubrum L.)  

Ahududu, böğürtlen ve frenk üzümü çalı şeklinde büyürler, genellikle dikenlidirler. 
Bununla birlikte, melezleme ıslahı ile dikensiz olanları da yetiştirilmiştir. Ahududu, Böğürtlen 
ve Frenk üzümleri, C vitaminince çok zengin olup, tatlı ve aromalıdırlar. Böğürtlenlerin 
yabanileri Türkiye’nin hemen her yerinde yetişmektedir. Frenk üzümü Türkiye’de pek 
tutulmamıştır. En çok tutulan ve fiyat getiren üzümsü meyve çilekten sonra ahudududur. 
Pastacılıkta, dondurma ve reçel sanayisinde çok tutulur.  

Bu bilgilerden hareketle POZMER’de bir üzümsü meyve parseli kurmayı düşündüm. 
Bunun için bir asistanımı İsviçre’ye gönderdim. Asistanım, oradaki bir üzümsü meyve ıslah 
istasyonundan değişik çeşitlerden 3’er adet getirdi. Bunları POZMER’de bir terasa diktik. 
Ertesi ilkbaharda da bazıları meyve verdi.  

Türkiye’de ahudutları, esas olarak, Bursa’da Bulgaristan göçmenleri tarafından 
getirilerek yetiştirilmiş ve halen de yetiştirilmektedir. Oradan da 2 dekara yetecek kadar 
ahududu fidanı getirerek POZMER’e dikilmesini sağladım. Bunları ve İsviçre’den getirttiğim 
üzümsü meyvelerin parsellerini genişletemeden emekli oldum. Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ 
bunların çeliklerini Adana’ya getirdi ve köklendirmeye çalıştı. Böğürtlenlerden Jumbo ve 
Chester, Adana’da çok başarılı sonuç verdi. Prof. Dr. TÜREMİŞ ovada bunlarla bir bahçe 
kurdu. Bu bahçeyi ve Üniversite arazisindeki böğürtlenleri gören Silifkeli Çiftçiler Bölümden 
çelik ve fidan aldılar. Şimdi Silifke’de bu böğürtlenlerle kurulan bahçelerden çiftçiler iyi para 
kazanıyorlar. Artık Nurgül hanıma düşen görev POZMER’deki üzümsü meyveler parselini 
canlandırmaktır.  



 

 

DUT (Beyaz dut: Morus alba L., Siyah Dut: Morus nigra L.) 

Türkiye’de dut, genellikle, tohumdan çıkmış ağaçlardan oluşmuştur. Bu nedenle gerek 
renk, gerek tat ve gerekse irilik bakımından çok farklılık gösterirler. Bunlarla kurulmuş 
kapama bahçeler yoktur. Bunlar oraya buraya dağılmış tek tek ağaçlar halindedir. Değişik 
iklimlere iyi uyum gösterir. “Urum dudu” denilen dikenli ve hafif mayhoş bir tipi de vardır. 
Memnunlukla gördüğüme göre, Dr. E. TANRIVER doku kültürüyle bunların fidanlarını 
yetiştirmektedir. Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ, Çukurova’da bir dut seleksiyonu yapmıştır. Dut, 
Güney Doğu illerinde de yetiştirilmektedir. Buralarda güneşte kurutularak kış aylarında 
tüketilmektedir.  

 

ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu Bölgesi bir antepfıstığı cenneti ve bu ağaç bölgenin 
altın ağacıdır. Gaziantep merkez, Nizip, Birecik, Şanlıurfa, Siirt, Besni, Halfeti vb. yerler bir 
antepfıstığı denizi halindedir. Şanlıurfa’da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğindeki 35 bin 
dekarlık antepfıstığı parselinin benzeri dünyada en fazla antepfıstığı yetiştiren İran ve ABD’de 
bile yoktur. Türkiye’deki antepfıstığı alanı İran ve ABD’den fazladır. Bunun nedeni 
Türkiye’deki antepfıstığı sıra üzeri ve sıra arası ağaç aralarının 10 m’den az olmamasıdır. 
Çünkü fıstık bölgelerimizde yıllık yağış 150-300 mm’dir. İran ve ABD’de de fıstık bölgelerinde 
yıllık yağış azdır. Buna karşılık Türkiye’nin yıllık fıstık üretimi bu iki ülkeden azdır (Çizelge 3).  
ABD’de fıstık ağaçları arasındaki mesafe 5-6 m, İran’da ise, esas fıstık bölgesi olan Kerman ve 
Rafsencan’da 0.5 m dolayındadır. Çizelge 3’e dikkat edilirse, 2000 yılından sonra Türkiye 
Fıstık Üretimi 75 bin ve 2017 yılında 144 bin tona çıkmıştır. Bu artışın nedeni, Çukurova 



Üniversitesinin değişik yıllarda Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü ile Gaziantep, Şanlıurfa, Nizip, 
Birecik, Ceylanpınar vb. yerlerde fıstıklarda yaptığı sulama denemelerinin çiftçilere örnek 
olması ve mümkün olan yerlerde fıstığın sulanarak yetiştirilmeye başlanmasıdır. Bundan 
böyle fıstık bahçeleri, aşırıya kaçmamak kaydıyla damla sulamayla mutlaka sulanmalıdır. 
Bizim yaptığımız sulama denemelerinin yararını gören özellikle Nizip’li yetiştiricilerden Kasım 
BOLER sıra aralarına birer fidan dikerek ağaçlar arasındaki mesafeyi yarıya indirmiştir. 
Yeniliklere ve bilime inanan bu yetiştiriciyi burada tebrik etmek isterim.  

Çizelge 3’e dikkat edilirse, fıstık üretimi bir yıl çok bir yıl azdır. Bunun nedeni 
antepfıstığında periyodisite olmasıdır. Oysa Amerikan ve İran çeşitleri ve bizim Siirt çeşidinde 
tam periyodisite yoktur. Ağaçlar bir yıl çok ertesi yıl az ürün verirler. Yani ağaçlarda her yıl 
meyve olur. Bu durum Türkiye’de çok belirgindir. Bunun belli başlı 6 nedeni vardır.  

- Birinci neden fıstığın kurak koşullarda yetiştirilmesidir. Bu koşullarda yetişen 
fidanlar 13-15 yılda meyveye yatarlar.  

- İkinci neden, Türkiye’deki antepfıstığı fidanlarının sulanmadan yetiştirilmesidir. 

- Üçüncü neden aşılama yöntemidir. Bahçe kurmak isteyen yetiştiriciler fidan 
bulamamaktadır. Çukurova Üniversitesinin ısrarlı önerileriyle Antepfıstığı 
Araştırma Enstitüsü’ne bir “fan ve ped” serası yapılmıştır. Bu serada çöğürler çok 
hızlı büyümüş, kısa zamanda aşıya gelmiş ve “yonga” aşı yöntemiyle Mart ayından 
itibaren başarılı şekilde aşılanabilmiştir. Benzer bir seranın Ceylanpınar/TİGEM’e 
yapılmasını öneririm.   

- Dördüncü ve en önemli neden tozlayıcı çeşittir. Son yıllara kadar değişik çeşitler 
için uygun tozlayıcı bulunamamıştır. Bu konuyu bir doktorantıma (Seyfettin ATLI)  
doktora çalışması olarak verdim. O da Antep, Siirt ve Urfa çeşitleri için uygun 
erkek çeşitleri saptadı. Böylece sorun çözümlenmiş oldu. 

- Beşinci neden dikim aralığıdır. Güney Doğu’da fıstıklar arasındaki aralık 10-14 
metredir. Ceylanpınar’da yaptığımız bir araştırmada Dr. B. E. AK’la sulamayla sık 
dikimi denedik. Çalışma çok başarılı oldu. Sık dikimde ağaç başına verim az oldu 
fakat birim alandan alınan ürün fazla oldu. Bu durumda Harran Ovası’nda Atatürk 
Barajından sağlanan suyla bir kısım arazide sık dikimle fıstık yetiştirilmelidir. 
Böylece Türkiye fıstık üretimi ABD ve hatta İran’dan daha fazla olur. Çünkü 
ABD’de yeraltı suyu 600 m’den daha derinlere kaçmıştır. İran’daki sulama suyu da 
çok kısıtlı hale gelmiştir. 

- Altıncı neden antepfıstığında anaç sorunudur. Şimdiki durumda çiftçilerimiz, anaç 
olarak melengiç, fıstık, buttum, Atlantik sakızını kullanmaktadırlar. Çukurova 
Üniversitesi’nde danışmanlığımda yapılan Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına 
göre, buttum antepfıstığına uygun anaç olarak bulunmuştur. Bu amaçlarla 1 yılda 
aşılı fidan elde edilmektedir. Bu yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Salih 
KAFKAS ile Yusuf NİKPEYMA’ya verdim. S. KAFKAS’ı, buttum (P. khinjuck) 
tohumları için, terörün en yoğun olduğu dönemde Siirt’e ve ayrıca Atlantik sakızı 
(P. atlantica) tohumu için Manisa’ya gönderdim. S. KAFKAS, Manisa’da monoik P. 



atlantica ağaçları buldu. Şimdi bunlarla P. vera çeşitlerini melezleyerek monoik 
antepfıstığı elde etmeye çalışıyor.     

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde antepfıstığı çalışmalarına çok önem 
vererek 5 araştırıcıya Doktora çalışması yaptırdım. Antepfıstığı konusunda yetiştirdiğim bilim 
adamlarından birisi de Harran Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Bekir Erol AK’tır. 
Kendisinden Harran ve Ceylanpınar’da sulamayla sık dikim konularında olumlu çalışmalar 
bekliyorum. Bu çalışmalar arasında Ceylanpınar’da bulduğu, periyodisite göstermeyen 
çeşidin Harran’da yayılmasını da bekliyorum. Bu arada Prof. AK’ın da antepfıstığında bir 
otorite olduğunu vurgulamak isterim. Prof. AK’ın şanslı olduğu bir durum, kendisi gibi 
antepfıstığı konusunda çalışan Prof. Dr. İzzet ACAR gibi bir araştırıcıya sahip olmasıdır.  

Fıstıkta yonga aşı çok başarılı sonuç vermektedir. Bu yöntemle yonga aşı Mart 
ayından Temmuz ayına kadar yapılmaktadır. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü’ne ısrarla bu 
yöntemi önerdik. Sonuç çok başarılı oldu ve aşıdan 3 yıl sonra fidanlar meyveye yattı. Antep, 
Nizip, Birecik, Şanlıurfa, Kahramanmaraş’ta fıstıklarda sulama denemeleri yaptık. Sonuçlar 
inanılmayacak kadar başarılı oldu.  

 
Çizelge 3. Türkiye’de Değişik Yıllarda Antepfıstığı Üretimi (1000 ton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antepfıstığı üretiminde İran dünya lideridir. Yukarıda da değindiğim gibi, esas fıstık 
bölgesi Kerman ve Rafsencan yöreleridir. İran fıstıkları iri ve çıtlaklık oranı yüksektir. ABD 
fıstıkları iri ve yüksek oranda çıtlaktır. Ancak bunlar Türk antepfıstıkları kadar lezzetli ve yeşil 
içli değillerdir. Bizim fıstıklarda ise (Siirt fıstığı dışında), çıtlaklık oranı düşüktür. Bu da bize 
çıtlatma için yüksek bir işçilik zorluğu vermektedir. 

İran’daki antepfıstığı yetiştiriciliğini göstermek için o zamanlar Şanlıurfa Valisi olan 
Şahabettin HARPUT, yetiştiricilerden İsmail DEMİRTAŞ, Müfit YETKİN ve Harran 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bekir Erol AK’tan oluşan bir heyeti İran’a Kerman ve Rafsencan’a 
götürdüm. Heyet bu geziden çok memnun oldu. Benim esas amacım antepfıstığının 
sulanarak yetiştirildiğini ve iri çeşitleri heyete göstermekti. Gerçi İranlılar iri çeşitlerini 
kimseye vermiyorlardı fakat heyetin bunları görmesinde yarar vardı. Bu arada hemen hemen 
her fıstık bahçesinde çalışmakta olan fıstık kavlatma makinelerini da gösterdim ve heyeti bu 
makinelerden bir tane Şanlıurfa için satın alınması için ikna ettim. Aletin yapıldığı fabrikaya 

Yıllar Üretim Yıllar Üretim 
1961-65   6.9 1988 15 
1969-71   9.2 1990 14 
1974-76 19.6 1995 35 
1979-81 17.5 2000 75 
1982-85 14.7 2005 60 
1985-87 25.9 2010    123 
  2015    144 
  2017 78 



gittik ve nispeten ucuz fiyatla bir makineyi ısmarladık. Antepfıstığında yeşil kabuğun 
kavlatılması zordur. Biz de bu iş “devlip” denilen değirmenlerde veya el ile (el kavlağı) yapılır. 
Aletin çalışması ilkeldir ve aflatoxin bulaşmasına çok müsaittir. Oysa İran fıstıkları ağaçlardan 
toplanır toplanmaz kavlatma makinesine dökülür ve kısa zamanda kavlatılır, yıkanır ve 
kurutulur. İran’dan getirdiğimiz kavlatma makinesi esas olarak İran’ın esas çeşidi olan Ohadi 
çeşidinde kullanılıyor. İleride aynı makinenin Siirt’e de getirilmesini öneririm. Zira bu makine 
Siirt fıstığı için de çok uygundur. Sonraki aylarda makine Şanlıurfa’ya geldi ve İran’dan gelen 
teknisyenler tarafından Şanlıurfa sanayi bölgesine kuruldu, başarıyla çalıştırılmaya başlandı. 
Sonraki yıllarda bu makineyi Ceylanpınar Tigem Şanlıurfa’dan satın aldı. Halen makine 
Ceylanpınar Tigem’de özellikle bir İran çeşidi olan Ohadi’nin kavlatılmasında başarıyla 
çalışıyor.  

Antepfıstığı anaçları kazık köklüdür. Bunların saçak köklü olmaları için de Adana’da 
yoğun çalışmalar yaptık.  

Antepfıstığında yaptığımız önemli çalışmalardan birisi de Mersin’in Senir köyünde 
yabani melengiçlerin aşılanmasında yonga aşı yönteminin başarılı olarak kullanılmasıdır. Prof. 
Dr. Semih ÇAĞLAR’a yaptırdığım doktora çalışmasında göz, yama ve yonga aşılarından yonga 
çok başarılı olmuş ve Senir, yeşil iç yapan bir Antepfıstığı köyü olmuştur. Zira melengiç 
üzerine aşılanan fıstıklar 3 yılda verime yatmakta ve yeşil iç yapmaktadırlar. 

Antepfıstığında yaptığımız önemli aktivitelerden birisi de 20-24 Eylül 1994’te 
Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz “First International Symposium on Pistachio 
Nut” başlıklı sempozyumdur (Kaşka ve ark., 1995. Acta Horticulturae No. 419). Bu 
sempozyuma antepfıstığı yetiştiren veya yetiştirme niyetinde olan birçok ülkeden katılım 
oldu. 
 

Ceylanpınar Tigem  

Ceylanpınar Tigem, Türkiye’nin en büyük Devlet Üretme Çiftliği’dir. Burası 
Türkiye’nin yazları en sıcak olan yerlerindendir. Burada yıllık yağış 150-300 mm dolayında 
olup, yabancı ot, diken bile zor yetişmektedir. Buna rağmen Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri 
ve Teknisyenleri büyük bir özveriyle 35 bin dekarlık, dünyanın en büyük antepfıstığı çiftliğini 
kurmuşlardır. Ceylanpınar’ı çok severim. Rahmetli Dr. Ahmet Münir BİLGEN’le 
antepfıstıklarının yapraklardan gübrelenmesi üzerinde bir araştırma yapmıştık. Dr. BİLGEN, 
ömrünü antepfıstığına adamış bir araştırıcıydı. Yıllarca Antepfıstığı Araştırma Enstitüsüne 
Müdürlük yapmıştı. Siirt’teki buttum ağaçlarının çevirme aşı ile antepfıstığına çevrilmesinde 
aşırı çaba göstermişti. Kendisini rahmetle anıyor, antepfıstığının bütün Türkiye’de gelişmesi 
için gösterdiği çabalara candan teşekkür ediyorum.    

Ceylanpınar’da eskiden çalışmış Ziraat Yüksek Mühendisleri ve Ziraat 
teknisyenlerinin yaptıkları önemli işlerden birisi de İran’da en fazla yetiştirilen Ohadi çeşidiyle 
büyük bir fıstık parseli kurmak olmuştur. Bu arkadaşlarımızı candan tebrik ederim. 

Benim danışmanlığımda, Prof. Dr. Bekir Erol AK, antepfıstıklarında meyve tutumu ve 
kalitesi üzerine değişik Pistacia çiçek tozlarının etkileri konusunda bir doktora tezi yaptı.  



 

                  Ceylanpınar Tigem’de antepfıstığı bahçelerinden bir görünüş 

               

Ç. Ü. Ziraat Fakültesince, Harran Ovasına Atatürk Barajı’ndan su gelince hangi bitkiler 
yetiştirilebilir konusunda araştırma yaparken, Ceylanpınar Tigem’de 500 dekarlık sulanabilir 
bir arazide de araştırma yapmamız istendi. Arazi dikenli telle çevrilmişti ve yeraltı suyu ile 
sulanıyordu. Biz orada Bekir Erol AK ile damla sulamayla badem, şeftali, antepfıstığı anaç-
çeşit denemeleri yaptık. Önemli araştırmalarımızdan birisi de sık dikimle sulanabilir ağaçlarla 
antepfıstığı yetiştirme denemesi idi. Bu denemeden de Güney Doğu’ya örnek olabilecek 
başarılı sonuçlar aldık. Sonuç İran’daki gibi sulamayla sık dikimde fıstık yetiştirmek oldu. Bu 



durumda, Atatürk Barajı’ndan Ceylanpınar’a sulama suyu gelince meyvecilik bakımından ilk 
yapılacak iş; burada damla sulamayla badem, zeytin ve sık dikim yöntemiyle antepfıstığı 
yetiştiriciliğidir.  

 

 

BADEM (Amygdalius communis L.)  

1985 yılında Pakistan’da FAO eksperi olarak çalışırken, orayı ziyaret eden İspanyol 
badem ıslahçılarından Dr. FELİPE, Türkiye’ye döndüğümde ortak çalışma yapmamızı önerdi. 
Ben de bu öneriyi kabul ettim. Türkiye’ye döndükten sonra, Zaragosa’ya bir gittiğimde Dr. 
FELİPE bana badem kolleksiyon bahçesini gezdirdi. Orada dikkatimi çeken, Dr. FELİPE ve Dr. 
SOSIAS’ın melezleme ıslahı ile elde ettikleri Felisia çeşidi oldu. Kolleksiyon bahçesindeki 
bütün badem çeşitlerinin çiçekleri donduğu halde Felisia’nın bütün meyveleri duruyordu. 
Çünkü Felisia öteki çeşitlerden 20 gün kadar geç çiçek açıyordu. Dr. FELİPE’den bu çeşide ait 
aşı kalemi istedim. Dr. FELİPE ertesi mevsim başında aşı kalemi verebileceğini söyledi. 
Akdeniz ülkeleri, Sert Kabuklu Meyveler Çalışma Grubunda Antepfıstığı sorumlusu olarak 
çalışırken, İspanya-Tarragona’da yaptığımız bir toplantıda Sert Kabuklu Meyveler Araştırma 
Enstitüsü’nün badem kolleksiyon bahçesini geziyorduk. Bu bahçede bütün Avrupa badem 
çeşitleri vardı. Bunların hemen hepsi meyve doluydu. Bunları görünce Enstitü Müdürü Dr. 
VARGAS’dan bunların aşı kalemlerini istedim. Güçlükle de olsa Müdür Beyi ikna ettim. 
Valizim aşı kalemiyle doldu. O zamanlar Çukurova Üniversitesi’nden emekli olmuş 
Kahramanmaraş’taki Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesinde çalışıyordum. 
Kahramanmaraş’taki bir fidancı ile anlaşarak İspanya’dan getirdiğim bütün badem çeşitlerini 
badem çöğürleri üzerine aşılattım. Fidanlar gelişince bunları Sütçü İmam Üniversitesi’ne 
diktirdim. Böylece Avrupa’nın kendiyle uyuşan (tozlayıcı çeşide gereksinim duymayan), geç 
çiçek açan (ilkbahar donlarında zarar görmeyen), ikizlik oranı düşük olan, hemen hemen 
bütün çeşitlerinden kurulu bir badem bahçesine sahip olduk. Bu bahçe Türkiye’de Avrupa 
çeşitleriyle kurulu ilk badem bahçesi oluyordu. Sert kabuklu meyveler konusunda İspanya’ya 
daha sonraki gidişlerimde Kahramanmaraş’ta eksik olan badem çeşitlerinden ve bu arada 
Felisia’dan da aşı kalemi getirerek badem bahçemizi o zamanlar Avrupa’da mevcut bütün 



çeşitlerle zenginleştirdim. Daha önceleri Türkiye’de badem konusunda çalışmış bilim 
adamları Avrupa ve ABD çeşitlerinin Türkiye’ye getirilmesini hiç düşünmemişler. Dolayısıyla 
bu şeref de bana nasip oldu.  

Ankara’da yerleşik Nur-Met Şirketinin Harran’da 300 dekarlık bir arazisi vardı. Bu 
şirketin Tarımsal işlerdeki CEO’su Şükrü KALELİ adında bir Ziraat Mühendisiydi. Şükrü bey, bu 
300 dekarlık arazide hangi bitkileri yetiştireceğini bana sordu. Arazi, sulama kanalı yanında 
düz ve verimli bir araziydi. Şükrü beyle Ankara’dan Şanlıurfa’ya gittik. Araziyi gördüm ve 
orada sulamayla badem ya da antepfıstığı yetiştirebileceğimizi söyledim. Nur-Met şirketi 
benden bu iki meyve için bir fizibilite raporu istedi. Raporu 15 günde hazırladım ve şirketin 
yetkililerine sundum. Yetkililer bademde karar kıldılar. O zamanlar Türkiye’de badem fidanı 
yetiştirilmiyordu. İspanya’da tanıdığım badem fidancıları vardı. Şükrü beyle birlikte 
İspanya’ya gittik ve badem uzmanı İspanyol arkadaşlarla tanışarak bir badem fidancısına 
bahçemize yetecek kadar fidan ısmarladık. Bu fidanların çoğu kendine verimli ve geç çiçek 
açan çeşitlerdi. Anaç olarak da İspanya’da denenmiş GF-677 üzerine aşılıydılar. O yıl bahçenin 
etrafını dikenli telle çevirdik ve bahçeye damla sulama sistemi kurduk. Bahçenin bakımı için 
Zevaiddin ÖZCAN adında deneyimli bir Ziraat Mühendisini görevlendirdik. Aydınlatma ve 
sulamada kullanmak üzere yakındaki bir köyden elektrik getirdik. Fidanların hepsi tuttu ve 
ikinci yıl meyve vermeye başladı. Bu bahçe Türkiye’de modern çeşitlerle kurulmuş ilk ticari 
badem bahçesiydi. Üçüncü yıldan itibaren bahçe iyi meyve vermeye başladı. Bahçenin bu 
halini gören bölgenin ileri görüşlü 3 çiftçisi benden 2 adet 400 dekarlık ve 1 adet 300 dekarlık 
badem bahçesi kurmamı istediler. Bu istekleri memnunlukla kabul ettim. Bu bahçelerin 
fidanlarını kendimiz yetiştirdik. O bahçeler de iyi yetişti, sahipleri mutlu oldular. Halen bu 
bahçeler iyi gelir getiriyor. Ne yazık ki Nur-Met Şirketi kurduğumuz modern bahçeyi iki 
şirketin anlaşmazlığa düşmesinden dolayı devam ettirmekten vazgeçti. 400 dekarlık 
bahçelerden birisi geçen yıl 1000 dekara çıktı. Bahçe sahibi bana önümüzdeki yıllarda bahçeyi 
daha da büyüteceğinden söz etti. Bu bahçeyi gören Şanlıurfalı geniş görüşlü çiftçiler orada 
yeni badem bahçeleri kurdular. 

Nur-Met badem bahçesinin kurulmasını Şükrü KALELİ’ye borçluyuz. Ş. KALELİ CEO 
olarak bizden hiçbirşey esirgemedi, bahçenin etrafını tel örgüyle çevirtti, bahçeye bir traktör 
ve bir pikap aldı, elektrik getirtti, damla sulama için modern bir pompa aldırttı, bahçeye 
işçiler için prefabrik evler yaptırttı. Şükrü bey olmasa ben bu bahçeyi kuramazdım. Bu arada 
Zevaiddin ÖZCAN’ın çabalarını unutamam.  Zevaiddin bey bahçenin tesisinde, ağaçların 
bakımında, sulanmasında, sürülmesinde çok özverili çalıştı. Böylece örnek bir badem 
bahçesine sahip olduk.  

Son yıllarda ABD’de kendiyle uyuşan Dave Wilson fidanlığının Independence ve 
Burchell fidanlığının Shasta adlı iki kendiyle uyuşan badem çeşidi geliştirdiklerini öğrendim. 
Bu çeşitlerin de Türkiye’ye getirilip, Akdeniz kıyı kesiminde denenmesi gerekir. 

Ertesi yıllarda Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı bir köyünde 5000 dekarlık bir arazisi 
olan bir inşaat şirketi, bana bu arazide badem yetiştirmek istediklerini söyledi. Arazi tepelik 
bir yerdi. Şirketin tarımsal işlerine İsmail ÇAKIR adında emekli bir binbaşı bakıyordu. Onunla 
Bismil’e gittik. Arazi verimli ve fakat tepelik bir yerdi. Buraya tesviye eğrilerine göre bir bahçe 
kurabileceğimizi söyledim. Şirket bir harita firmasına tesviye eğrilerini çizdirdi. Fidan temini 



yine başımıza dert oldu. O yüzden İsmail beyle İspanya’nın Almeria adlı Akdeniz kıyısındaki 
bir badem fidancısına gittik. Fidanları gördük, fidancının 5000 dekara yetecek kadar sayıda 
fidanı olmadığı için 1000 dekarlık fidan ısmarladık. O kış İspanya’dan fidanlar geldi ve 
dikimlerini yaptık. Bu arada Kahramanmaraş’ta bir Türk fidancısına da 500 dekara yetecek 
kadar badem fidanı ısmarladık ve 1500 dekar badem bahçesi kurulmuş oldu. Bu fidanlar da 
geç çiçek açtıkları için donlardan zararlanmayarak 2. yıl meyve vermeye başladı. Bahçe sahibi 
inşaat firması geriye kalan 3500 dekar için de fidan ısmarlamamızı istedi. Fakat şirket 
Yemen’de bir otoyol yapımını üstlendiği için parasal sıkıntıya düştü. Ben de fidancı şirkete 
fidan sevkiyatını durdurmasını bildirdim. Bahçe sahibi sonradan gerçekleşen parasal sıkıntıya 
düştü ve bahçeyi satmak zorunda kaldı. Böylece kurduğum ikinci bahçeyle de ilişkimi kesmek 
zorunda kaldım.  

Bu arada Şanlıurfa’da bazı çiftçilerin badem bahçesi kurduğunu hatta badem 
festivalleri yaptığını duydum. Bunlar beni çok sevindirdi. Beni daha da sevindiren olay 
Adıyaman ve Kahta’da Türkiye’ye getirdiğim çeşitlerle 70-80 bin dönüme varan badem 
bahçelerinin kurulmuş olması oldu. Artık her yıl Adıyaman ve Kahta’da damla sulama ile 
sulanan yeni bahçelerin kurulduğunu duyuyorum. Ayrıca bu bölgeye bir badem kırma tesisi 
ve Adıyaman’a bir “Badem Araştırma Enstitüsü” de kurulmuş. Bunlar beni fevkalade 
sevindiriyor. Çalışmalar böyle giderse Türkiye dünyada badem üretiminde de lider olur. Bu 
tesislerin Akdeniz kıyı kesimine ve Ege’ye de kurulması gerekir. 

Amerika ve Avrupa bademleri arasında önemli 4 fark vardır. Birinci fark Amerika 
bademlerinin ince, Avrupa bademlerinin kalın kabuklu olmasıdır. Ayrıca Avrupa’daki 
bademler Amerika bademlerinden 25-30 gün geç çiçek açar. Böylece Avrupa bademleri 
ilkbahar geç donlarından kurtulmuş olur. ABD ve Avrupa bademleri arasındaki ikinci fark, 
yeni ıslah edilen bademlerin kendine verimli olmasıdır. Oysa ABD’de en fazla yetiştirilen Non 
Pareil kendiyle uyuşmaz ve mutlaka tozlayıcı çeşit ister. ABD bademleriyle Avrupa bademleri 
arasındaki üçüncü fark, Amerika bademleri olgunlaşınca sert kabuğun açılmasıdır. Bademler 
olgunlaşınca veya ağaçlar silkelenince bademler toprakla temas ettikleri için aflatoxin’le 
bulaşma tehlikesi vardır. Benzer tehlike ABD antepfıstıkları için de geçerlidir. Avrupa 
bademleri sert kabukludur ve olgunlaşınca sert kabuk açılmaz. Bu bakımdan aflatoxin zararı 
da söz konusu olmaz. Bu nedenle Avrupa ve Kuzey Afrika’da ABD bademi yetiştirilmez. Biz de 
bu noktadan hareket ederek ülkemizde Avrupa bademlerini yetiştirmeyi öneriyoruz. ABD 
bademleri ile Avrupa bademleri arasındaki 4. Fark, ABD bademlerinde randımanın yüksek 
olmasıdır. Bu fark ABD bademlerine üstünlük sağlar. O halde Ülkemizde ilkbahar donlarının 
etkili olmadığı bölgelerde, kendine verimli ABD bademlerini yetiştirmeliyiz. 

Badem konusunda Türkiye’ye yaptığım hizmet kapsamında büyük gurur duyuyorum. 
Şuna inanıyorum ki Türkiye, ileriki yıllarda badem konusunda da dünya lideri olacaktır. Bu 
öngörümü, 1998 yılında Belçika’da gerçekleştirilen Uluslar arası Bahçe Bitkileri Kongresinde 
“Rüyam”, “My dream” posterimle dile getirmiştim. 

Badem yetiştiriciliğinde önemli ve olumlu bir özellik de sert kabuğun çok iyi bir 
yakacak maddesi olduğudur. Bu özellik badem yetiştiren bölgelerin yakacak sıkıntısı 
çekmemesine neden olur.    



TÜRKİYE’DE BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME UĞRUNA CANIMDAN 
OLUYORDUM! 

Akdeniz Ülkeleri Sert Kabuklu Meyve Grubu toplantılarına katılmak için belirli 
aralarla İspanya’ya gidiyordum. Bu gidişlerimde fırsat buldukça, Diyarbakır Bismil için bir 
badem fidancısına ısmarladığımız fidanların durumunu incelemek için Almeria’ya gidiyordum. 
Almeria’ya bir gidişimden dönerken Madrit’e uğradım. Otelime yerleştim ve önemli yerleri 
bir kez daha görmek ve fotoğraf çekmek üzere otelden dışarı çıktım. Otel geniş bir bulvar 
üzerindeydi. Caddede yürürken bir polis arabası yanıma yanaştı ve nereye gittiğimi sordu. 
Ben de gezdiğimi söyledim. Polis bana buraların emniyetli yerler olmadığını ve hemen 
otelime dönmemi söyledi. Ben de aceleyle geriye, otelime dönmeye başladım. Otelime 15-20 
adım mesafede iri yarı bir adam ve genç bir delikanlı arkamdan boğazıma sarıldı. Arkadaki iri 
yarı adamı tekmelemeye çalıştım ve “polis, polis” diye bağırdım. Yolda bir yığın adam vardı. 
Hiçbiri benimle ilgilenmedi. Kısa zamanda beynime kan gitmediği için bayılmışım. Saldırganlar 
sürüyerek beni tenha bir yere çekmişler ve fotoğraf makinemi, içinde kredi kartlarımın 
olduğu çantamı, cebimdeki tüm paraları alıp, kaçmışlar. Bir zaman sonra kendime geldim ve 
ana caddeye doğru yürüdüm. O sırada efendi kılıklı genç bir adam yanıma yanaştı, nasıl 
olduğumu sordu ve “polisi çağırayım mı?” diye sordu. Ben de kendime geldiğimi, polis 
çağırırsa iyi olacağını söyledim. Polis kısa zamanda geldi. Bana sağlığımı sordu, iyi olduğumu 
ancak by-pass ameliyatlı olduğumu, beni bir hastaneye göndermelerini söyledim. Hemen bir 
ambulans çağırıp beni bir hastaneye gönderdiler. Doktor beni 2 saat kadar iyi bir 
muayeneden geçirdi ve 1-2 ilaç verdi, ambulansla otelime gönderdi, istirahat etmemi söyledi. 
Otele geldim ve Danışmadaki otel elemanlarına kızarak “bana niye buraların tehlikeli 
olduğunu söylemediklerini” sordum. Bir şey söyleyemediler. Odama çıktım. Allah’tan cep 
telefonumu ve pasaportumu otelde bırakmıştım. Hemen Türkiye’ye oğluma telefon ettim ve 
bankaya giderek kredi kartlarımı iptal ettirmesini söyledim. Almeria’daki fidancıya telefon 
ederek başıma gelenleri anlattım ve cebimde hiç para kalmadığı için bana 500 Euro 
göndermesini söyledim. Eksik olmasın, ertesi gün parayı gönderdi ve bu parayı Türkiye’den 
geri göndermememi söyledi. İşte Türkiye’ye badem tarımını kazandırmada başıma gelen 
ölümcül bir olay. Ne mutluyum ki böyle bir olay başıma geldiği halde idealime de kavuştum. 
Bugün Güney Doğu Anadolu’da badem üretimi hızla gelişiyor. Şimdi yapılacak iş, Harran’da 
sulanan koşullarda badem yetiştiriciliğidir. Türkiye’de badem İspanya’dan erken olgunlaşır. 
Bu bakımdan ileriki yıllarda Avrupa’ya badem ihraç etme olasılığımız da vardır. 

 



 

                           Harran’da Nur-Met badem bahçesindeki ağaçlarda çiçeklenme 

 

                          Kendiyle uyuşur GUARA badem çeşidinde meyve tutumu 



 

                                           Harran’da Nur-Met bahçesinde derilmiş bademler 

 

CEVİZ (Juglans regia L.) 

Prof. Dr. Seyit Mehmet ŞEN, doktorasını Ankara’da benim yanımda yapmıştı. O 
zamanlar Erzurum’da Atatürk Üniversitesinde asistandı. Doktorasını bitirince, doçentlik için 
hangi konuda çalışmasını önerebileceğimi sorduğunda kendisine, Kuzey doğu Anadolu 
cevizlerinin seleksiyonu üzerinde çalışmasını önerdim. Türkiye’de ilk ceviz seleksiyonunu, 
Marmara Bölgesinde Dr. Hayati ÖLEZ yaptırmış ve seçtiği cevizlere “Yalova Cevizleri” adını 
vermişti. Dr. ÖLEZ’den sonra cevizle Dr. Gültekin ÇELEBİOĞLU, Türkiye’deki ceviz 
yetiştiriciliğini geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışmıştır. Maalesef kendisini genç yaşta 
kaybetmiş bulunuyoruz. Ben o zamanlar TÜBİTAK Tarım Orman Grubunda çalışıyordum. Prof. 
ŞEN’in ceviz seleksiyonu konusundaki doçentlik çalışmasının TÜBİTAK tarafından 
desteklenmesini sağladım. Dr. ŞEN doçent olduktan sonra Van’daki 100. Yıl Üniversite’ne 
geçti. Orada Profesör hatta Rektör oldu. Orada birçok Ziraat Yüksek mühendisine ceviz 
konusunda Doktora, Doçentlik yaptırdı. Böylece Van 100. Yıl Üniversitesi Türkiye’nin 1 
numaralı ceviz araştırma merkezi oldu. Yetişen elemanlar değişik üniversitelerde Öğretim 
Üyesi oldular. Bunlardan birisi Prof. Dr. Yaşar AKÇA, Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi’ne 
geçti. Dr. AKÇA bir gün beni Tokat’a davet etti. Orada özel ceviz bahçelerini, Üniversitenin 
ceviz parsellerini inceledim ve Dr. AKÇA’ya Tokat’ta bir ceviz sempozyumu düzenlemesini 
önerdim. Sempozyumu 2000 yılında düzenledik. Sempozyum başarılı geçti. Orada bir ceviz 
çalışma grubu kurmayı kararlaştırdık. Çalışma Grubu cevizle uğraşan değişik illerde toplantılar 
yaptı. Çalışma Grubu beni de onursal başkan yaptı. Daha sonra Türkiye ceviz araştırmalarında 



daha büyük bir çalışma grubu için TÜBİTAK’a başvurduk. Projemiz kabul edildi ve yoğun bir 
şekilde çalışmaya başladık. Ben o sıralarda Çukurova Üniversitesi’nden emekli olmuş, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde çalışıyordum. Orada Mehmet Sütyemez adında 
bir asistanım vardı. Sütyemez, Doktorasını Çukurova Üniversitesi’nde Prof.Dr.Sinan ETİ’nin 
yanında yaptı. Kahramanmaraş’ta Ahır Dağı, ceviz popülasyonu bakımından çok zengindi. 
Sütyemez, aslında ceviz bakımından zengin olan Çağlayan Cerit ilçesi doğumluydu. Kendisi 
yoğun bir çalışmayla Ahır Dağında çok değerli cevizler selekte etti. Ben kendisine bu cevizleri 
çoğaltmasını ve Ahır Dağını bir ceviz dağı haline getirmesini önerdim. O sırada Rektör, 
Rahmetli Prof. Dr. O. TEKİNEL, bana 300 dekar civarında bir arazi, bir traktör, 2 işçi verdi. Ben 
bu alanda badem, üzümsü meyveler, şeftali, elma, kiraz, kayısı, antepfıstığı, zeytin, Japon 
eriği bahçeleri kurdum. Arazinin büyük bir kısmını da ceviz bahçesi kurması için Dr. M. 
SÜTYEMEZ’e verdim. Sulama suyumuz azdı. Onun için bütün bahçelere damla sulama sistemi 
kurduk. Böylece Kahramanmaraş’a damla sulama konusunu da yerleştirdik. Sütçü İmam 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Profesörler Kurulu SEKAMEER adını verdiğimiz bu bahçeye daha 
sonra benim adımı verme kararı aldı. Bu sırada Türkiye’deki ceviz yetiştiriciliği konusunda 
konferanslar vermek üzere SÜTYEMEZ’le Şili’den bir davet aldık. Şili’de kurulmuş mükemmel 
ceviz bahçelerini gezdik ve bu geziden çok yararlandık. Şili’de ceviz yetiştiricilerine, Dr. 
SÜTYEMEZ’le Türkiye cevizciliği hakkında birer konferans verdik. Sonraki yıllarda biz de Şili’li 
ceviz yetiştiricilerini K.Maraş’a davet ettik. Onlara çalışmalarımızı gösterdik, çok memnun 
oldular.  

Dr. Sütyemez çok çalışkan, kendini ceviz çalışmalarına adamış bir bilim adamıdır. 
Gerek ceviz çalışma grubunun, gerek SÜTYEMEZ’in, gerek Prof. Dr. ŞEN ile öğrencilerinin ve 
gerekse ceviz fidancılarının gayretleriyle Türkiye’de ceviz üretimi önemli derecede artmıştır 
(Çizelge 4). 

Çizelge 4. Değişik Yıllarda Türkiye’de Ceviz Üretimi 

Yıllar Üretim (Bin/Ton) 
1988 190 
1990 115 
1995 110 
2000 118 
2005 150 
2010 173 
2015 150 
2017 210 
2018 215 

 

ABD ceviz ıslahı bakımından önemli bir ülkedir. Bu cevizlerin önemli bir özelliği yan 
dallarında meyve vermesidir. Bizim cevizlerde bu özellik pek yoktur. Son yıllara kadar ABD 
cevizlerini Türkiye’ye getirememiştik. Şimdi bunların bir kısmını (Chandler, Tulare, Pedro vb.) 
ve Fransa’nın Fernor, Fernette, Franquette, Rhone de Montignat çeşitlerini Türkiye’de 
yetiştirebiliyoruz.  



Kendi çeşitlerimizden Şebin ve Bilecik çeşitleri de olumlu sonuçlar vermektedir. 
Unutulmaması gereken hususlardan birisi de tozlayıcı çeşit sorunudur. Ceviz bahçesi 
kurulurken tozlayıcı sorununa da dikkat edilmesi gerekir.  

Bir başka önemli konu da cevizde gerek erkek ve gerek dişi çiçeklerin geç çiçek açarak 
ilkbaharın erken donlarından zararlanmamasıdır. Ayrıca hiçbir yerde aşısız ceviz 
yetiştirmemeliyiz. Türkiye’de ceviz üretimi bu kadar yüksek olduğu halde hala yurt dışından 
ceviz ithal ediyoruz. Demek ki ceviz üretiminin artmasına daha fazla önem vermeliyiz.  

Dr. SÜTYEMEZ ceviz çalışmaları sayesinde Profesör oldu, kendisini tebrik ediyorum. 
Prof. Dr. SÜTYEMEZ’in ıslah ettiği cevizlerin önemli bir özelliği, bunların içinde hiç iç kurdu 
olmamasıdır. Ayrıca bu cevizlere ilaç atılmaz, gübre verilmez. Başka bir deyimle bu cevizler 
organiktir. Ayrıca bunlarda randıman da yüksektir. Bu cevizler bütün Türkiye’ye yayılmalı ve 
ürün ihraç edilmelidir. Özellikle Prof. Dr. SÜTYEMEZ’in, Maraş-18 çeşidinin yetiştirilmesine 
önem vermek gerekir. Ayrıca Fransızların melezleme ıslahıyla elde ettikleri Fernor çeşidi çok 
kaliteli ve Franquette çeşidi gibi çok geç çiçek açan bir çeşittir. Bu çeşit de Türkiye’de 
yetiştirilmeye başlamıştır. Öte yandan yan dallarda meyve veren Chandler çeşidi de 
ülkemizde yetiştirilmeye başlamıştır. Bu çalışmalar ilerisi için çok ümit vericidir.  

 

      

                                 Kahramanmaraş’da Dr. SÜTYEMEZ’in bulduğu salkım ceviz 

 



NAR  (Punica granatum L.)  

Nar, subtropik ve tropik bir meyvedir. Anavatanı İran, Kafkasya, Kuzey Hindistan ve 
Afganistan olmakla birlikte, Anadolu’da bu anavatan bölgelerden birisi sayılmaktadır (Öztürk 
ve Temel, 2016). İlk olarak, Almanya’nın Münih şehrinde bir manavda güzel bir plastikle 
sarılmış nar ilgimi çekti. Manava bu narın nereden geldiğini ve fiyatını sorduğumda,  
İsrail’den geldiğini ve fiyatının 5 Mark olduğunu öğrendim. Bu bilgiler bende nar yetiştiriciliği 
üzerinde bir fikir oluşturdu. Türkiye’de nar üretimi son yıllarda 80 bin tonlardan 500 bin 
tonlara çıkmıştır (TÜİK, 2019). Bu çıkışta rahmetli Dr. Caner ONUR’un payı büyüktür. 
Kendisine, “Akdeniz Bölgesi narlarında seleksiyon” konusunu doktora tezi olarak vermiştim. 
Dr. Onur 3 yıl süreyle İskenderun’dan Finike’ye kadar bütün kıyı bölgesini gezerek, kırmızı 
kabuklu, kırmızı ve iri taneli, hafif mayhoş ve verimli nar tiplerini seçti. Bu tiplerden Alata’da 
bir kolleksiyon bahçesi kurdu (Onur ve Kaşka, 1985). Sonraki yıllarda Üniversite arazimizde ve 
Şanlıurfa’da (Özgüven ve ark., 2000) aynı tiplerden 2 kolleksiyon bahçesi daha kurduk. Daha 
sonra Dr. ONUR Antalya Turunçgil Araştırma Enstitüsü’ne atandı. Burada çalışmalarını 
narlarda melezleme ıslahı konusunda yoğunlaştırdı. Türkiye’de nar üretiminin gelişmesi Dr. 
ONUR’un bu çalışmalarından sonra oldu. Bu çalışmalarda çok güzel ve verimli nar tipleri 
ortaya çıktı. Bu narlarla Ege ve Akdeniz kıyı il ve ilçelerinde küçüklü büyüklü nar bahçeleri 
kuruldu. Böylece Türkiye’de nar alanı ve üretimi arttı. Bu vesileyle Dr. Onur’u rahmetle 
anıyorum. Son yıllarda Alara Fidan Firması, Amerika’dan Wonderful nar çeşidini getirdi ve 
bununla Salihli’de bahçeler kurdu. Bu çeşit koyu kırmızı kabuklu, kırmızı taneli ve çok sulu, 
çok güzel bir çeşittir. Bunun Türkiye’deki nar bölgelerine yayılması gerekir. Yeni yapılacak 
araştırmaları, yumuşak çekirdekli (çekirdeksiz) narların yetiştiriciliği ve nar suyu endüstrisi 
üzerinde yoğunlaşmalıdır.  

    

  



YENİDÜNYA (Eriobotrya Japonica L.)  

Yenidünya, Türkiye’de esas olarak Antalya, Mersin ve Adana’da tohumdan çıkmış tek 
ve ufak çöğür ağaçları halinde görülür. Düzenli bahçeler halinde pek yetiştirilmemektedir. 
Tohumdan çıkmış, ağaçlar halinde oldukları için belirli çeşitleri de yoktur. Adana’ya ilk 
geldiğim yıllarda yenidünyanın en çok Alanya ve Antalya’da yetiştirildiğini saptadım. 
Aşılaması daha ziyade Alanya Meyve Fidanlığında ve sadece Temmuz ayında yapılıyordu. Bu 
fidanlardan 5 tanesini Alanya’dan getirerek Üniversite bahçesine diktik. Yenidünya 
yetiştiriciliğinin sorumluluğunu da Dr. PAYDAŞ’a verdim. Fidan yetiştiriciliği için aşılamayı biz 
de Alanya’lılar gibi Temmuz ayında yapıyorduk. Ancak başarı oranımız düşüktü. Sonraki 
yıllarda doktorantlarımdan Aytekin POLAT’a yenidünyada aşılama tekniğini geliştirmesi 
konusunda bir doktora tezi verdim. Dr. POLAT, yenidünyada hava daldırması, “T”, yonga ve 
yama aşı yöntemlerini erken ilkbahardan başlayarak yaz aylarına kadar 3 yıl boyunca denedi. 
En sonunda yonga aşının en başarılı aşı olduğunu saptadı. Bu aşıda aşı kalemleri kış ayları 
içinde, ağaçlar soğuklama gereksinimlerini aldıktan sonra alınıp, ıslak bir beze sarılarak 
plastik bir torba içine konulup, bir buzdolabının sebzeliğinde muhafaza ediliyordu. Aşılama, 
ilkbahara doğru, çöğür üzerindeki tomurcuklar kabarmaya başlayınca yapılmaya başlanıyor 
ve Temmuz aylarına kadar başarıyla devam ediyordu. Böylece yenidünyadaki aşı sorununu 
çözmüş olduk. 

Daha sonraki yıllarda İtalya’nın güneyinden getirdiğim aşı kalemleriyle yeni fidanlar 
yetiştirdik ve bunlarla oldukça büyük bir bahçe kurduk. Dr. PAYDAŞ bu İtalyan çeşitleriyle 
Türk çeşitlerini melezlemiş ve yeni genotipler elde etmiştir. 

Yenidünya ilkbaharda en erken olgunlaşan turfanda meyvelerden birisidir. Bu yıllarda 
bölgemizde Tarsus ve Mersin’de sınırlı ölçüde yetiştirilmektedir. Yenidünya meyveleri küçük 
ve çok çekirdeklidir. Onun için pazar değeri düşüktür. 

Tunus’a yaptığım bir gezide yenidünyaların B-29 anacı üzerine aşılandığını gördüm. Bu 
anaç yenidünya ağacına bodurluk veriyordu. Bu anaçlardan az miktarda Adana’ya getirdim. 
Bunlar üzerine bizim çeşitleri aşıladık. Aşılama başarılı oldu (Polat ve ark., 2007). Ancak sınırlı 
miktarda kaldı. Prof. Dr. Aytekin POLAT, yoğun bir şekilde yenidünya çalışmalarına Mustafa 
Kemal Üniversitesinde devam etmektedir.  

Antalya Turunçgil Enstitüsü’nde çalışan Ankara’dan öğrencim Şenes DEMİR’e 
hormonlarla çekirdeksiz veya az çekirdekli yenidünya yetiştirmesi için bir doktora çalışması 
verdim. Yoğun çalışmalarımıza karşın çok olumlu sonuç alamadık.  Bir seyahatımda 
İspanyol’ların da sınırlı miktarda yenidünya yetiştirdiğini gördüm. İspanyollar yenidünyayı 
pazarlayabilmek için yoğun bir meyve seyreltmesi yapıyorlar ve böylece çok iri meyve elde 
ediyorlardı. Ne yazık ki biz işçi yokluğu nedeniyle bu seyreltme denemelerini yapamadık. Aynı 
zamanda bodur anaçlı bahçeler de kuramadık. 

Yenidünya sonbaharda çiçek açan meyve ağaçlarındandır. O nedenle bal arıları çiçek 
tozu toplamak için yenidünyaları hiç boş bırakmazlar.  

 

 



 

 

 

  

 

 

İspanya’da bodur anaçlar üzerine kurulu bir yenidünya bahçesi 

 

 

 



ZEYTİN (Olea europea L.)  

Zeytin, Akdeniz Bölgesinin temel meyve ağaçlarından birisidir. Ayvalık, Edremit, İzmir, 
Milas, Aydın, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Adana’nın doğal 
bitkilerindendir. Ancak Bursa’nın Gemlik, Güneydoğu’nun Gaziantep (Nizip, Bilecik) ve Hatay 
bölgelerinde de yoğun olarak yetiştirilmektedir. Son yıllarda Suriye’de Türkiye’den satın 
alınan fidanlarla düzgün zeytinliklerin kurulduğunu görüyoruz. Bütün bu bölgelerdeki yağış 
miktarının zeytinin yetişmesi için yeterli olduğunu biliyoruz. Nizip, Bilecik, Kilis ve Suriye’nin 
kurak bölgelerinde kısıtlı yağış koşullarında bile yetişebilmesi, zeytinin antepfıstığı gibi kurağa 
dayanıklı bir meyve ağacı olduğunu gösterir. 

Bu arada acı bir gerçek, Türkiye’nin Suriye’den bizim kendilerine sattığımız 
fidanlardan elde edilen zeytinyağlarını satın almamızdır. 

Adana Ziraat Fakültesine atandığım ilk aylarda Fakülte arazisini ilk gezdiğimde, 
arazinin güney kısmında, büyük sulama kanalı kıyısında 15-20 ağaçtan ibaret bir zeytinlik 
gördüm. Bu durum bana burada bir zeytinlik kurulabileceği kanısını verdi. O günlerde İzmir’e 
bir seyahatimde, Bornova’daki Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü’nden bana 100 adet 
zeytin fidanı vermesini istedim. Müdür Bey bana, Ege’nin değişik zeytin çeşitlerinden 70-80 
tane fidan verdi. Bunları arazimizde zeytinlerin bulunduğu bölgeye, o zamanlar henüz işçimiz 
olmadığı için, öğrencilerimizle diktik. Sulama yapamadığımız halde, bu fidanlar gayet iyi 
büyüdü. Böylece arazimizde bir zeytin kolleksiyon bahçesi kurmuş olduk. En fazla fidan, 
Gemlik çeşidinden idi. Bu çeşit burada çok iyi verim veriyordu. Hatta bir seferinde Gemlik’li 
bir konuğumuzu zeytin parselinde gezdirdiğimizde bize “burada zeytincilik yapmamamızı” 
önerdi. Nedenini sorduğumuzda, bu zeytinler burada bu kadar çok meyve verirse biz 
Gemlik’te aç kalırız dedi. Bu da bize buranın zeytinin yetişmesi için çok uygun bir bölge 
olduğunu belirtmiş oldu. Ancak o yıllarda, işçimiz olmadığı için zeytinleri sulayamadık ve 
ayrıca meyve toplamada büyük zorluklar çektik. 

Daha sonraki yıllarda Bornova Zeytincilik Enstitüsü’nün Kemalpaşa’daki zeytin çeşit 
bahçesini gördüm. Enstitü Müdüründen bu çeşitlerden bizim için de 3’er adet aşılı fidan 
çoğaltmasını rica ettim. Müdür bey beni kırmadı ve Türkiye’nin değişik yerlerinden toplanan 
bu çeşitlerin her birinden bizim için 3’er adet aşılattı. Bunları da ilk kurduğumuz zeytin 
bahçesinin yanına diktik. Böylece İzmir’deki zeytin kolleksiyon bahçesinin bir benzerini 
Adana’da kurmuş olduk. 

Emekli olup Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne atandıktan sonra orada da 
yaklaşık 10 dekarlık Gemlik çeşidinden bir Zeytin bahçesi kurdum. Bu zeytinler damla sulama 
sistemiyle sulanıyordu. Bu yüzden fidanlar kısa zamanda meyveye yattı, sulandıkları için 
periyodisite göstermedi ve her yıl bol miktarda meyve verdi. 

Şanlıurfa’da sulu koşullarda meyve yetiştirme araştırmaları yaptığımız sırada, 
araştırma konularımız içinde olmamakla birlikte, meyve ağaçlarının yanına bir Gemlik fidanı 
diktim. Sulanarak yetiştirilen bu fidan da kısa zamanda gelişti, meyveye yattı ve her yıl bol 
meyve verdi. Şimdi Harran Üniversitesi’ne düşen görev, Şanlıurfa’da zeytinciliği 
geliştirmektir.  



 

 

                                                          Nizip’te bir zeytin bahçesi 

 

 



MUZ (Musa cavendishi Hook) 

Akdeniz Bölgesinde olduğumuza göre, öğrencilerimize muz yetiştiriciliğini, 
muhafazasını ve olgunlaştırılmasını da öğretmemiz gerekliydi. Önceleri Doç. M. PEKMEZCİ, S. 
PAYDAŞ’a muz olgunlaştırılması ve muhafazası konularında bir yüksek lisans tezi yaptırdı. O 
tarihten sonra muz konusunu tamamen Sevgi PAYDAŞ ’a verdik. Kendisi bu konunun uzmanı 
oldu. O zamandan bu zamana muz derslerinin Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI veriyor. 

Üniversitemizin kurulduğu yıllarda Türkiye’de özellikle Anamur ve Alanya yörelerinde 
bodur muz (Dwarf cavendish) yetiştiriliyordu. Bölümümüzün 6 m yükseklikteki Hollanda 
serası yapılınca, yüksek boylu, verimli parmakları ve salkımları büyük muz çeşitlerini (Grand 
Nain, Petit Nain, Williams, Poyo) Fransa’dan doku kültürü halinde getirttik ve geliştirerek 
seramıza diktik. Bütün çeşitler iyi gelişti fakat Adana’da Ocak-Şubat aylarında meydana gelen 
donlar, muzlarımızın toprak üstü kısımlarını donduruyordu. Havalar ısınınca vegetatif kısım 
yine canlanıyordu. Serayı maalesef ısıtamıyorduk, bunun üzerine bu muzları Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Prof. Dr. PEKMEZCİ’ye verdik. O da bunları daha önce Prof. 
Dr. PAYDAŞ KARGI’nın yanında muz çalışmaları yapan Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK’e verdi. Dr. 
GÜBBÜK muzları çoğaltarak Anamur ve Alanya’daki muzculara verdi. Şimdi bölgede bu 
muzlardan Grand Nain başarıyla yetiştiriliyor ve yurt dışından gelen muzlarla rekabet ediyor. 
Son günlerde duyduğuma göre, Adanalı bazı yetiştiriciler de yüksek seralar yaptırıp muz 
yetiştiriyorlarmış. Bu durumda Ç.Ü Ziraat Fakültesi, Türkiye’de muz yetiştiriciliğinde yen, 
çeşitlerin öncülüğünü de yapmış oluyor. 

Muz yetiştiriciliğinde yaptığımız önemli bir atılım da muzların sulanmasıdır. 
Üniversitemizin kuruluş yıllarında Mersin – Antalya sahil yolundan Antalya’ya gidiş 
gelişlerimizde, Alanya yakınlarında, yol kenarına sıralanmış 8-10s adet su borusu görüyorduk. 
Bunlar muz bahçelerine, çevrede bulunan pınarlardan çekilen su borularıydı. Bunların her biri 
bir muz bahçesinin kenarına yapılmış bir havuza bağlıydı. Muz, çok su isteyen bir meyve 
türüdür. Bahçedeki her muz bitkisinin gövdesinin etrafına geniş ve derin birer çanak yapılır ve 
havuzdaki su bu çanaklara doldurulur. Tabii havuzdaki su bütün bahçeye yetmez. Bunları 
görünce ben, bu muzların ‘’damla sulamayla’’ sulanabileceğini düşündüm. Düşüncemi Prof. 
TEKİNEL ve Prof. B. ÇEVİK’e açtım. Bu konuda bir proje yaparak TÜBİTAK’a sunduk. Proje 
kabul edildi ve biz sulama sistemini Alanya yakınlarındaki bir muz bahçesine kurduk. Proje 
başarıyla yürütülüyordu. Ancak bir süre sonra, bahçe sahibi, bu sistemin muzların 
gelişmesine yetmeyeceğine inandığını, borularımızı ve sulama pompasını alıp götürmemizi 
istedi. Bahçe sahibini ikna etmede çok zorlandım. Denemeyi çanak sulamayla damla sulama 
karşılaştırması halinde yapıyorduk. Ben bahçe sahibine, gerek bitkinin, gerek meyvenin 
gelişmesinde bir olumsuzluk olursa, gereken tazminatı ödeyeceğimi söyledim. En sonunda 
bahçe sahibini ikna ettim, proje 2 yıl sürdü, gerek bitkinin yetişmesinde gerek ürünün miktar 
ve kalitesinde bir anormallik olmadı. Bu çalışmadan sonra o bölgedeki muzların büyük bir 
kısmı damla suyla sulanmaya başladı. 

 

 

 



      

      

                    

 

 



KEÇİBOYNUZU (Ceratonia siliaua L.)  

Türkiye dahil bütün Akdeniz kıyılarının doğal bitkilerinden birisi de keçiboynuzudur.  
Dioik (iki evcikli) olan bu meyve ağacına Türkiye’de önem verilmemiştir. Oysa Kıbrıs, İtalya, 
İspanya vb. Akdeniz ülkelerinde Keçiboynuzu ticari olarak yetiştirilir ve meyveleri İngiltere’ye 
ihraç edilir. Orada da yoğurt ve dondurma sanayinde kullanılır. Bir zamanlar Türk kahvesi 
yapımında da kullanılmıştır. 

Ankara’dan Adana’ya gelince bu meyve ağacı üzerinde de çalıştık. Arazimizde doğal 
halde yetişmiş 10-15 keçiboynuzu ağacı vardı. Doğal olarak bunların bir kısmı dişi bir kısmı 
erkekti. Erkek ağaçlar çok bol çiçek tozu veriyordu. Bu çiçek tozları bal arıları için çok 
önemliydi. Çünkü o dönemlerde öteki meyve ağaçları henüz çiçek açmamış durumdaydı. Bu 
bakımdan arıcılara, bulundukları yerlere erkek keçiboynuzu dikmelerini tavsiye ettik. 
Konunun geliştirilmesi için öğrencilerimize yüksek lisans çalışmaları verdik. Hatta Prof. Dr. 
Sinan ETİ Alata’daki bir öğrencisine  (Dr. Ahmet YILDIZ) keçiboynuzu fidanı yetiştiriciliği 
konusunda doktora çalışması yaptırdı. Bunun için önce verimli dişi ve erkek ağaç seleksiyonu 
yaptırdı ve aşı gözlerini bu ağaçlardan aldırdı. 

Keçiboynuzu kurağa ve toprak tuzluluğuna dayanıklıdır. Onun için Akdeniz kıyı 
kesiminin ağaçlandırılmasında kullanılabilir. Son yıllarda Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Hamide GÜBBÜK meyve verimi çok yüksek Keçiboynuzu ağaçları üzerinde bir seleksiyon 
çalışması yaptı. Bu çalışmalardan elde edilen fidanların Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği 
halinde Akdeniz kıyısının ağaçlandırılmasında kullanılması yerinde olur. Emekli olmadan önce 
böyle bir çalışmaya Adana’nın Taşobası köyünde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile 
başladık. Taşobası köyünün yakınında hemen tamamen ağaçsız, çıplak bir araziyi tel örgüyle 
çevirdik ve tohumları ektik. Ne yazık ki bu çalışma başarılı olmadı. Çünkü köylü bu çalışmayı 
benimsemedi. Şimdi Prof. GÜBBÜK’ün selekte ettiği keçiboynuzlarıyla bu ve benzeri 
çalışmaların yeniden başlaması çok yerinde olur. 

İspanya Keçiboynuzu yetiştiriciliğine büyük önem vermiştir. Hatta yaptıkları 
seleksiyon çalışmalarıyla bir erdişi keçiboynuzu bulmuş ve onu çoğaltmışlardır. 
İspanyollardan bu ağacın aşı kalemlerinden istenebilir. Keçiboynuzu meyvelerinin SÇKM 
oranları da yüksektir. Yaptığımız çalışmalarda SÇKM oranı % 52’ye varan keçiboynuzu da 
bulduğumuzu not etmek isterim.  

 



HOLLANDA SERASI  

Üniversitelerdeki her Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde bir cam seranın 
olması şarttır. Bu sera ısıtmalı olmalıdır. Çukurova Üniversitesine transfer olduğum zaman 
Profesörler Kurulunda bu isteğimi dile getirdim. İsteğim kabul edildi ancak benimle beraber 
Tarla, Toprak, Bitki Koruma, Kültürteknik Bölüm Başkanları da aynı istekte bulundular. Bütün 
istekler kabul edildi. Fakat ben paslanmaz çelikten bir sera istiyordum. Zira Antalya ve 
Mersin’de yapılan tüm seralar bir yılda paslanıyor ve yeniden boyanma ihtiyacı gösteriyordu. 
Öteki Bölümler paslanan seralardan yaptırdılar. Ben Hollanda’lı bir firma (Prince Doccum) 
buldum. O firmanın müdürü Adana’ya geldi. İsteğimi ona söyledim. Müdür yaptıkları 
seraların kesinlikle paslanmadığını, arzu edersem Hollanda’daki 15-20 yıllık seraları 
görebileceğimi söyledi. Ertesi yıl Hollanda’ya gittim ve % 90-100 nemli yerlerde 20 yıllık 
seraların pırıl pırıl kaldıklarını gördüm ve bizim serayı da ısmarladım. Bu seranın ileride 
Türkiye’de yapılacak seralara örnek olmasını istiyordum, öyle de oldu. Seralarımız 3 adet 
12x15x6 metrelik ve 48 x3x3 metrelik Venlo tipi bölmelerden ibaretti. Ayrıca ısıtma ünitesi 
olarak 6x6x6 m’lik bir sera daha yaptırdık. Firma, seramızın yapılışı sırasında Adana’ya bir 
sera mühendisi gönderdi. Seramızı bahçede çalışan işçilerimizin sayesinde başarıyla inşa 
ettik. Ancak Sanayi Bakanlığı ısıtma ünitesinin Hollanda’da yapılmasına izin vermedi. Isıtma 
ünitesini Adana’da yaptırdık. İtiraf etmeliyim ki bu ısıtma ünitesi benim istediğim gibi olmadı 
ve başımıza çok büyük işler açtı. Nitekim 5-6 yıl sonra ısıtma ünitesini yenilemek zorunda 
kaldık. Aradan 20-25 yıl geçtiği halde sera paslanmadı ve pırıl pırıl fonksiyonuna devam 
ediyor. Ancak üzüntüm mazot pahalılığı yüzünden seranın ısıtılamaması ve camlarının 
yenilenememesidir.  

Bölüm serası yapıldıktan 5-6 yıl sonra bir gün Adana Hava alanında rahmetli Prof. Dr. 
Gazanfer HARZADIN’ı gördüm. Prof. HARZADIN o zamanlar Zirai Donatım Kurumu Genel 
Müdürü idi. Kendisine seramızı görmesini, örnek almasını ve Zirai Donatım Kurumunun, arı 
kovanı gibi, paket halinde seralar yaptırmasını önerdim. Nitekim, Rahmetli Prof. HARZADIN 
emekli olunca İzmir’de bir atölye açtı. Burada çeşitli tarımsal aletler, sera topraklarının alttan 
ısıtılması üniteleri ve küçük sera imalatları yaptı.  

Sonraları üniversite arazisine, alçak, yüksek ve çok yüksek plastik seralar yaptırdık. Bu 
seralarda çilek, domates, sebze fidesi, muz, meyve fidanı (özellikle antepfıstığı) yetiştirerek 
bölgeye örnek olduk.  

 

MEYVE MUHAFAZA ÇALIŞMALARI  

Meyvecilikte en önemli konulardan birisi meyve muhafazasıdır. Meyve muhafazası, 
yetiştiricilik kadar önemlidir. Ankara Üniversitesinde görev yaparken, ilk yıllarda soğuk hava 
depomuz yoktu. Ev ekonomisi binası yapılırken Dekan Sayın Hocam Rahmetli Prof. Dr. 
Sabahattin ÖZBEK’e binanın bodrum katına bir soğuk hava deposu yapılmasını önerdim. 
Daha önceki yıllarda bölümümüze Nebraska anlaşmasından dünyaca meşhur Prof. Dr. C. C. 
CLAYPOOL ders vermek üzere gelmişti. CLAYPOOL derslerini İngilizce veriyordu. Rahmetli 
Prof. DOKUZOĞUZ da onun çevirmenliğini yapıyordu. Prof. DOKUZOĞUZ Ege Üniversitesi’ne 
transfer oldu ve Prof. CLAYPOOL ABD’ye döndü. Dersler Türkçeye çevrilmişti. Bunları 



öğrencilere Doç. Dr. Mithat ÖZSAN verdi. O da 2 yıllığına ABD’ye gidince dersler bana kaldı. 
Sabahattin Hoca asistanlarımızdan Selçuk GÜÇLÜ’yü muhafaza konusunda Fransa’ya 
gönderdi. 2 yıl sonra da öğrencilerimizden Rahmetli Mustafa PEKMEZCİ’yi de aynı konu için 
Almanya’ya gönderdi. Her iki eleman da muhafaza konusunda doktoralarını yaparak yurda 
döndüler. Dr. GÜÇLÜ sonradan Fransa’ya döndü ve bir daha Türkiye’ye gelmedi. Dr. 
PEKMEZCİ kendi alanında çok iyi yetişmişti. ÖZBEK Hoca onu Almanya’da Prof. Hilken 
BAUMER’in yanında bırakarak sadece soğutma fizyolojisini değil, soğuk hava teknolojisini de 
öğrenmesini sağlamıştı. Gerçekten Dr. PEKMEZCİ bu konuyu çok iyi öğrendi. Kendisiyle 
Ankara’da yeni yaptırdığımız öğretim binasının yanına modern bir soğuk hava deposu ve bir 
muhafaza fizyolojisi laboratuvarı yaptırdık. Daha sonraları Dr. PEKMEZCİ’yi Adana’ya transfer 
ettim.   

Doç. PEKMEZCİ, Adana’da eğitim-öğretim dışında özellikle turunçgil meyvelerinin 
muhafazası üzerinde çalıştı. Ayrıca POZMER’de yetiştirdiğimiz meyvelerin muhafazası 
üzerinde de araştırmalar yaptı. Sonraki yıllarda Adana’da derim sonrası fizyolojisi konusunda 
bir simpozyum yaptık. Bir yıl da fındık muhafazası, Amasya elmaları ve şeftali muhafazası 
üzerinde çalıştık. Bir dönem doçentlerin bulundukları üniversitelerde profesör 
olamayacakları konusunda bir kararname çıktı. O yüzden Dr. PEKMEZCİ Çukurova’dan 
ayrılarak Akdeniz Üniversitesi’ne geçti ve orada Üniversitenin ve Bahçe Bitkileri Bölümünün 
kurulması için çok gayret gösterdi. Doç. Dr. M. PEKMEZCİ, Antalya’ya gidince muhafaza 
depolarının ve laboratuarlarının sorumluluğunu Dr. Ömür DÜNDAR’a verdim.  

1970 -71 yıllarında Orta Anadolu’da müthiş bir soğuk oldu. Meyve ağaçlarının çoğu 
dondu. Bu soğuklara dayanabilen meyve tür ve çeşidi olup olmadığını incelemek için 
TÜBİTAK’a bir araştırma projesi verdik. Proje kabul edildi. Ben de Dr. PEKMEZCİ ile Orta 
Anadolu’nun değişik meyve yetiştirme bölgelerini, bu arada Kapadokya bölgesini de 
inceledik. Ortahisar’a gelince Mersin limon meyvelerinin tüf kayalarına kazılmış mağaralarda 
depolandığını gördük. Dışarısı çok soğuk olduğu halde mağaraların içi 5-6oC sıcaklıktaydı. Bu 
yüzden yetiştiriciler özellikle Mersin’de yetiştirdikleri Kütdiken limonlarını Ortahisar’daki 
mağaralara getiriyor ve Mersin’de yeni limonlar çıkıncaya kadar muhafaza ediyorlardı. 
Bunlara “yatak limonu” adı veriliyor ve çok yüksek fiyatla satılıyordu.  

Çukurova’ya geçtikten sonra Ortahisar’da muhafaza edilen limonların yaklaşık % 35-
40 nem, havalandırma eksikliği ve mağara kapılarının açık olmasından büyük oranda 
çürüdüğünü saptadık. Ortahisar Belediye Başkanına, eğer bize bir miktar arazi verirlerse 
burada modern bir depo yapabileceğimizi, böylece çürümeyi minimuma indirebileceğimizi 
söyledik. Belediye 100 m2 kadar bir araziyi tapusuyla Üniversitemize verdi. Bunun üzerine 
PEKMEZCİ ile TÜBİTAK’a bir proje verdik. Proje kabul edildi ve Dr. PEKMEZCİ ile oraya yaz ve 
kış aylarında birçok kez giderek iyi havalandırmalı modern bir yeraltı deposu yaptık. Ertesi 
yıllarda Çukurova Üniversitesi bahçelerinden topladığımız limonları buraya getirdik. Proje çok 
başarılı sonuç verdi ve muhafaza edilen limonlarda sadece % 5 çürüme oldu.  



 

Bölümümüzün frigorifik kamyonu, Ortahisar’daki limon depomuzun önünde 

  

 

Ortahisar’daki limon depomuzun açılışında Nevşehir VALİ’si, TÜBİTAK Başkanı,  
Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK, Prof. Dr. Nurettin KAŞKA ve Prof. Dr. Mithat ÖZSAN  

 



HOHENHEİM ANLAŞMASI 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesiyle Almanya’nın Hohenheim Üniversitesi 
arasında yapılan anlaşmadan yararlanarak asistanlarımdan Sinan ETİ’yi döllenme biyolojisi ve 
Tayfun AĞAR’ı meyve muhafazası üzerinde doktora yapmaları için Almanya’ya gönderdim. 
İkisi de doktoralarını başarıyla yaptılar. Sonraki yıllarda da Doçent ve Profesör oldular. Prof. 
ETİ hala Bahçe Bitkileri Bölümü’nde çalışıyor. Fakat Prof. AĞAR genç yaşında emekli olarak 
maalesef Üniversite’den ayrıldı. Böylece yetişmiş bir elamanımızı kaybetmiş olduk. Bu, benim 
için önemli bir hayal kırıklığı oldu.   

 

LABORATUVARLAR  

Laboratuvar bakımından Çukurova’da sıkıntı çekmedik. Beş tane Laboratuvarımız 
vardı. (Pomoloji, mikroskop, muhafaza, biyoloji, hormon). Prof. Dr. Selim ÇETİNER 
Amerika’dan doktorasını yapıp dönünce 2 laboratuvarı ona verdik. O da kendi gayreti, 
TÜBİTAK ve Rektörlük yardımıyla iki laboratuvar kurdu. Böylece Türkiye’de ilk doku kültürü 
laboratuvarı olan Bahçe Bitkileri Bölümü olduk.  

Prof.Dr. Sinan ETİ, Almanya’da döllenme biyolojisi konusunda doktorasını yapıp 
dönünce biyoloji laboratuvarını ona verdik. Prof. Dr. Ahsen IŞIK ÖZGÜVEN hormon analizleri 
yapıyordu, hormon laboratuvarını ona verdik. Eşi vefat edince Prof. ÖZGÜVEN de emekli 
oldu. Pomoloji analizi olan herkes bu laboratuvarda çalışıyordu. Muhafaza laboratuvarı Dr. 
PEKMEZCİ’ye aitti. Dr. S. PAYDAŞ muz üzerindeki Yüksek Lisansını bu laboratuvarda yaptı. 
Prof. Dr. Tayfun AĞAR ve Prof. Dr. Ömür DÜNDAR bu laboratuvarda çalıştılar. Ben emekli 
olduktan sonra Prof. Dr. Salih KAKFAS ve Prof. Dr. Ebru KAFKAS doktoralarını yaparak kendi 
gayretleriyle bir genetik, bir sekonder metabolitler ve meyvelerde aroma analizi 
laboratuvarları kurdular. Böylece Bölümümüz, laboratuvar bakımından, Türkiye’deki Bahçe 
Bitkileri Bölümlerinin en zengini oldu.  

 

HARRAN (Şanlıurfa) ÇALIŞMALARI  

Atatürk Barajından Harran’a su gelmeden önce Ç. Ü. Ziraat Fakültesi’nden, 
“Şanlıurfa’ya  su geldikten sonra sulu ziraatle hangi meyve, üzüm, sebze ve tarla bitkilerini 
yetiştirebileceği konusunda bir proje” yapması istendi. Biz de Bölüm olarak bir proje 
hazırladık. Meyve olarak badem, kayısı, şeftali, erik, nar, antepfıstığı (proje dışı olarak), zeytin 
(proje dışı olarak) ve çilek konularında projeler hazırladık. Bağcı arkadaşlar modern bağcılık, 
sebzeciler açıkta, cam, plastik sera ve gölge evinde değişik sebze yetiştiriciliği konularında 
uygulamalı araştırmalar yaptılar. Sulama için yeraltı suyundan istifade edildi. Sulamada 
damla sulama yöntemi kullanıldı. Böylece Harran Ovası’na da damla sulama girmiş oldu. Bu 
çalışmalardan çok yararlı sonuçlar aldık. Bu çalışmalar Harran’a su geldikten sonra 
yetiştiricilere çok iyi yön gösterdi. Örneğin kayısı, erik, ve öncelikle badem, nar ve 
antepfıstığından aldığımız sonuçlar çok umut vericiydi. Ayrıca damla sulamanın bölge 
sulaması için ne kadar önemli olacağı gösterilmiş oldu.  



KIBRIS’ta MEYVECİLİK  

2000’li yıllarda bir gün Kıbrıs’tan bir telefon aldım. Telefon Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nde önceki yıllarda öğrencim olan Hasan ÖZENEN’den geliyordu. Hasan Bey, 
Kıbrıs’ın en büyük hayvancılık şirketlerinden birinde Müdür olarak çalışıyordu. Çiftlikte çok 
sayıda süt ineği vardı. Çiftlik sahibi geniş arazilerinde meyvecilik de yapmak istiyordu. Hasan 
Bey söz konusu arazinin meyvecilik için uygun olup olmadığı hakkında düşüncelerimi bilmek 
istiyordu. Kıbrıs’a gittim, araziyi gezdim ve sulama suyu olursa burada turfanda kayısı, japon 
eriği, zeytin, badem ve çilek gibi meyvelerin yetiştirilebileceğini, çilek için plastik seraların 
uygun olabileceğini söyledim. Çiftlik sahibi bu görüşlerimi uygun buldu. O kış erkenci, 
soğuklama gereksinimi düşük kayısılar, geç çiçek açan bademler ve Japon eriği gibi 
meyvelerle bahçeler kurduk. Sulama yer altı suyuyla yapılıyordu. Suyun miktarı az olduğu için 
damla sulama sistemini kullandık. Sonuç başarılı oldu. Çilek seralarını ertesi yıla bıraktık. 
Seraların bir yararı da üzerlerine düşen yağmur sularının yer altı depolarında muhafaza edilip 
gerektiğinde sulamada kullanılmasıydı. O yıl Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa 
PEKMEZCİ ve o zamanlar Dr. Asistan olan Hamide GÜBBÜK çiftliğe 1 dekarlık bir muz serası 
kurdular. O serada da başarı sağlandı.  

Aynı yıllarda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Bahçe Bölümüyle KKTC Tarım 
Bakanlığı, bahçe ürünleri yetiştirme konusunda bir araştırma anlaşması yaptılar. Bu projeden 
de olumlu sonuçlar alındı. Demek ki bütün sorun sulama için gerekli suyun olmasıydı. Geçen 
yıldan beri bu su Türkiye’den Akdeniz’in altından geçirilen borularla Kıbrıs’a getirildi. Şimdi 
yapılacak iş, bu suyla turfanda meyve ve sebzelerin açıkta ve mümkünse ısıtılan, aksi 
takdirde, ısıtılmayan seralarda yetiştirilip Kıbrıs halkına veya Türkiye’ye satılmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SON SÖZ  

Türkiye, dünyada meyve yetiştirme potansiyeli en yüksek olan ülkelerden birisidir. 
Kayısı, kiraz, fındık, çilek, incir vb. meyvelerin üretiminde dünya lideridir. Zeytin, nar, badem, 
ceviz vb. meyvelerin üretiminde de dünya lideri olmaya namzettir. Bu meyvelerin dış satımı 
da giderek artmaktadır. Önemli olan bunları dünya standartlarında yetiştirecek üreticilerin 
çoğalması, yeni çeşitleri yetiştirecek bilim adamlarının artması, yeni yetiştirme yöntemlerinin 
denenmesi, kaliteli, ismine doğru çeşitlerin yetiştirilmesi vb.dir.  

Ben, A. Ü. Ziraat Fakültesi’ne asistan girdiğim zaman Türkiye Üniversitelerinde 
meyvecilik üzerinde çalışan bilim adamı sayısı 7 idi. Bunlar Prof. Dr. Lütfü ÜLKÜMEN, Prof. Dr. 
Sabahattin ÖZBEK, Doç. Dr. Mehmet DOKUZOĞUZ, asistanlar Mithat ÖZSAN, Muhsin YILMAZ, 
Mahmut AYFER ve Nurettin KAŞKA idi. Sonraları Ege ve Atatürk Üniversiteleri açıldı. Bunları 
ülkenin birçok yerindeki üniversiteler izledi. Bunlardan Çukurova Üniversitesi büyük bir 
gelişme gösterdi. Prof. ÖZBEK Türkiye meyveciliğine en büyük hizmeti Yalova’ya FAO 
yardımıyla Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü açtırarak yaptı. Buraya 
dünyanın isim yapmış ve tanınmış birçok bilim adamı getirildi Bunların yanına çalışkan Ziraat 
Yüksek Mühendisleri verildi. Bunların çoğu Avrupa ve ABD’deki Bahçe Bitkileri Enstitülerinde 
doktora yaptılar. Böylece Türkiye’de Bahçe Bitkileri dalında büyük ve hızlı bir gelişme oldu. 
Bu arada TÜBİTAK’ın yardımlarını ve desteklerini unutmamak lazım. Ben de 6 yıl TÜBİTAK 
Tarım Orman Grubunda çalışarak ülke bahçe bitkileri araştırmalarının desteklenmesine 
yardımcı oldum. 

Çukurova Üniversitesi’ne geçtikten sonra 25 Ziraat Yüksek Mühendisine çeşitli 
meyvecilik dallarında doktora yaptırdım. Bu elemanlar, Çukurova Üniversitesi başta olmak 
üzere Türkiye’nin değişik üniversitelerinde Rektör, Dekan, Bölüm Başkanı, öğretim üyesi 
oldular. Akademik hayatım boyunca pek çok yabancı ülkeye giderek toplantılara katıldım ve 
bilgi alış-verişinde bulundum. Böylece Türkiye’de bir meyvecilik araştırma ordusu kuruldu. 
Bunlardan isteğim, Türkiye meyveciliğinin daha hızlı geliştirilmesini sağlamalarıdır. 

Bugün gönül rahatlığı ile söyleyebileceğim şey, 45 yıllık akademik ömrümü Çukurova 
ve Türkiye ılıman iklim meyve yetiştiriciliğinin gelişmesi için gerekli araştırmaların yapılması, 
yeni tür ve çeşitlerin denenmesi, bilim insanlarının yetişmesi konularına adamamdır. Ç.Ü. 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde, kendiyle ilgili konularında yetişmiş değerli bilim 
insanları bulunmaktadır. Bölüm, kendisine olanaklar ve özellikle Araştırma Görevlisi ve işçi 
konusunda yardım yapılması halinde, Türkiye’nin hatta Avrupa’nın bir numaralı “Bahçe 
Bitkileri Bölümü” olmaya devam edecektir. 

Çukurova Üniversitesinin Adana’da ve Pozantı’da geniş arazileri vardır. Bu arazilerde 
yapılacak iş, bahçecilik alanlarındaki yeniliklerin gerçekleştirilmesi ve Çukurova 
yetiştiricilerine sunulmasıdır. 
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Prof. Dr. KAŞKA, NUR-MET badem bahçesinde 
toplantıda

 

Prof. Dr. KAŞKA, NUR-MET badem bahçesinde Şanlıurfa Valisiyle 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. KAŞKA, Ziraat Yüksek Mühendisleriyle bir toplantıda 

 

 

 

 

 

 



YURT DIŞI TOPLANTILAR 

 

 

Prof. Dr. KAŞKA, bir meyvecilik toplantısında bildirisini sunarken  

 

Prof. KAŞKA, FAO Yalova sert kabuklu meyveler sempozyumunda oturum başkanlığı 
yaparken 



ULUSLARARASI TOPLANTILAR 
 

 

FAO toplantısında Prof. KAŞKA bildiri sunarken 

 

Prof. Dr. KAŞKA, Üsküp’te Prof. Dr. RISTEVSKI ile geç çiçek kayısı bahçesinde  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. KAŞKA, Şükrü KALELİ ile İspanya’da bir badem fidanlığında 

 

 

 

 

 

 



ÇİFTÇİ  EĞİTİMLERİ 

 

 
Prof. Dr. KAŞKA, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma merkezinde Dr. Kenan KAYNAŞ ve 

Dr. Mustafa BÜYÜKYILMAZ ile 

 

 

Prof. Dr. KAŞKA, bir meyve bahçesinde 
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Prof. Dr. KAŞKA, budama yaparken 

 

Prof. Dr. KAŞKA, bir budama sistemini incelerken 

 



ÇİFTÇİ  EĞİTİMLERİ 

 

Prof. Dr. KAŞKA, bir budama uygulamasında 

 

 

Prof. Dr. KAŞKA, Silifke’de Mersin Valisi ile çilek yetiştiriciliği toplantısında 
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Prof. Dr. KAŞKA, çilek yaz dikiminde inceleme yaparken 

 

 

Prof. Dr. KAŞKA, stajda öğrencilerle yemek molası 

 



MEYVECİLİK GÜNLERİ 
 

 

Prof. Dr. KAŞKA, POZMER’de yetişen elmaların çeşit gösterisinde  

 

Prof. Dr. KAŞKA, POZMER’de yetişen elma çeşitlerini puanlarken  
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