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 GĠRĠġ 

 Türkiye birçok meyve türünün anavatanı ve meyvecilik kültürünün beĢiğidir. Bugün 

meyvecilik kültüründe önem kazanmıĢ olan çok sayıda meyve türü  örneğin, elma, armut, ayva, 

erik, kiraz,  viĢne, kızılcık, fındık, fıstık, badem, ceviz, kestane, zeytin, incir, nar ve üzüm  

evrimlerini bu  topraklarda  tamamlamıĢ ve  buradan Dünyaya yayılmıĢlardır.  Anadolu'da 

yapılan kazılardan öğrendiğimize göre günümüzden 4-5 bin yıl önce, Anadolu'da ileri bir 

meyvecilik kültürü vardı (4).  

Yurdumuzda eskiden beri elma bahçesi tesisinde çöğür denilen tohum anaçları üzerine 

aĢılanan ve kuvvetli/yarı kuvvetli geliĢen çeĢitlerden elde edilen fidanlar kullanılmaktadır. Bu 

fidanlar 5-6. yılında meyve vermeye baĢlarlar. Bunların büyüyüp geliĢmesiyle oluĢan ağaçlar 5-6 

m boya ulaĢmaktadır. Bunlar ekonomik verime 10-12. yaĢta  yatar ve 30 yaĢından sonra da 

ekonomik anlamda verimden düĢerler. Çok yüksek boy yaptıklarından böyle ağaçlarda budama, 

ilaçlama, meyve seyreltmesi gibi kültürel uygulamalar ile hasat iĢleri güçleĢmektedir. Bu Ģekilde 

yapılan meyve yetiĢtiriciliğinde dekara düĢen ürün miktarı yönünden Türkiye ortalaması  yıllara  

göre  değiĢmekle  beraber  1800-2300 Kg/Da düzeyindedir. Halbuki geliĢmiĢ ülkelerde örneğin 

elmada bu miktar 6-8 ton/da’a kadar çıkabilmektedir. Bunun nedeni ise bu ülkelerin modern 

/bodur  meyve  yetiĢtiriciliğine yönelmiĢ olmalarıdır. 

 En fazla  bodur  meyveciliğin  yapıldığı elmada ülkemiz oldukça geniĢ bir çeĢit 

zenginliğine sahiptir. Ancak bunların çok azı meyve kalitesi ve muhafazaya uygunluk açısından 

önem kazanmıĢtır.  Yerli elmalarımız ve Amasya çeĢidi dıĢında genel olarak uzun yıllardan beri 

geleneksel olarak Golden Delicious, Starking Delicious çeĢitleri yetiĢtirilmektedir. Öte yandan, 

bodur ve yarı bodur klonal elma anaçlarının yetiĢtiriciliği ve bunların kitlesel üretiminde ülkemiz 

çok yetersiz kalmıĢtır. Meyvecilikte geliĢmiĢ ülkeler klon anaçlarının kitlesel üretimini 

gerçekleĢtirmeleri yanında yeni klonal,  bodur ve yarı bodur elma anaçları da elde etmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu bakımdan elma yetiĢtiriciliğinde yeni çeĢitler, yeni dikim ve budama 

sistemleri ve bunların pratikte yaygınlaĢtırılması üzerinde durmakta yarar vardır.  

 

Avrupa ülkelerindeki elma yetiĢtiriciliği konusunda yapılan incelemeler sonucunda 

ülkemizin, özellikle çeĢitler, yetiĢtirme tekniği ve özellikle dikim ile budama sistemleri 

konularında bu ülkelerin çok gerisinde kaldığı gerçeği ile karĢılaĢmaktayız. Bu Ülkelerdeki çeĢit 

değiĢimi çizelge 1 ' de verilmiĢtir(2). 

Çizelge 1. Bazı Avrupa Ülkelerinde 1990-1993 Yılları Arasında Elma Üretiminde Saptanan  

ÇeĢit Bazındaki  DeğiĢimler 



 

 Bu çizelge incelendiğinde, Avrupa ülkelerinde Golden ve Red Delicious grubu elma 

çeĢitlerinin üretiminin eksildiği görülecektir. Ülkemizde yetiĢtirilen elma çeĢitlerinin 

büyük çoğunluğu da bu grupta yer almaktadır. 

Çizelge 2.’de görüldüğü gibi Ġsviçre ve öteki Avrupa Ülkelerinde Gala elmaları Eylül 

baĢında derime baĢlamakta ve +1 santigratta Aralık sonuna ve Kontrollü Atmosfer depolarda ise 

Mayısa kadar saklanabilmektedir. Arjantin, ġili, Yeni Zelanda vb. deniz aĢırı ülkelerde 

yetiĢtirilen Gala’lar ise Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran’da piyasaya sürülmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında Gala elmaları bakımından dünya ve özellikle Avrupa pazarında Temmuz ve 

Ağustos aylarında büyük bir boĢluk vardır. Ülkemizin durumunu değerlendirildiğinde Ağustos 

ayı bakımından iç Anadolu, Marmara, Ege, Göller bölgesi ve öteki geçit bölgeleri;  Temmuz ayı 

bakımından ise Akdeniz sahil Ģeridinde yapılacak üretim bu boĢ pazardan yararlanmamızı 

sağlayacaktır. Elma pazarı bakımından çok büyük bir dıĢ Pazar Ģansı olan ve subtropik iklime 

sahip  Akdeniz  bölgesi elma yetiĢtiriciliğini de  değerlendirmekte yarar vardır.  

 

 

 

 

 

 

Çizelge2.Dünya Pazarında Yıl Ġçerisinde Gala Elmasının Durumu 

 Aylar 

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

İsviçre 

 

            

ÇeĢitler 1990-1993 yılları üretim %’si 

 

Golden Delicious -10 

Red Delicious -1 

Granny Smith +12 

Jonagold +71 

Idared +30 

Gloster +9 

Elstar +118 

Gala +397 

Renette +18 



Avrupa Birliği 

Ülkeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Deniz Aşırı 

Ülkeler  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

(Kaynak: http//www.obst-gemuese.at/product/pages/gala) 

   

Ülkemizde elmalarda bu çeĢit sorunu yanında dikim sistemleri ve klonal anaçların 

kullanımı ve bunların çoğaltılması konusunda da yeterince çalıĢılmamıĢtır. Oysa elmacılığı ileri 

olan ülkelerde günümüzde modern elma bahçeleri klonal anaçlarla ve sık dikim sistemiyle 

kurulmaktadır. Çöğür anaçlarının aksine klonal anaçlar bir örnek ağaç oluĢtururlar, bu ağaçlar 

fazla büyümez ve erken meyveye yatarlar.  

Modern bahçecilikte amaç, ağaçlardan erken ürün almak ve birim alandan daha fazla  ve  

yüksek kalitede verim elde etmektedir. Bu da klonal bodur anaçlar kullanılarak sık dikim 

sistemleriyle gerçekleĢmektedir (3). 

 Modern meyveciliğin gereklerini Ģöyle açıklayabiliriz:   

 Her Yıl Düzenli Meyve Alınması: BodurlaĢtırıcı özelliğe  sahip klon anaçları üzerine 

aĢılı kuvvetli ve yarı kuvvetli geliĢen çeĢitlerin fidanları  dikim  yılını takip ilk yıllarda verime 

baĢlayarak düzenli olarak ve  artan özellikte bu verimliliğini devam ettirirler.                                                                                                                             

 Erken Dönemde Yatırımın Geri DönüĢünün Sağlanması ve  Kara Geçilmesi: Bodur 

anaçlar  verime  baĢlamada  oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır. Tam  bodur elma 

anaçlarından olan M9 ve M 27 üzerine aĢılı çeĢitlerin  fidanları dikimin ertesi yılında  ürün 

vermeye baĢlamaktadır. Diğer bir  bodur anaç olan  MM 106 anacı üzerine aĢılı spur  çeĢitlerin 

fidanları  da dikimin  3. yılından itibaren verime baĢlar. Bu sayede yapılan tesis masraflarının 

erken dönemde karĢılanması ve kara  geçilmesi  sağlanmıĢ olmaktadır. Benzer durumu  armut  

ve  kirazlarda kullanılan bodur anaçlarda da gözlemlemek mümkündür.  

 ġekil 1ve 2'de M9 tam  

bodur elma anacı üzerine 

aĢılı  fidanların dikimin 

ikinci yılında  verime  

yatmıĢ hali gösterilmiĢtir. 

 



 

 

 

 

 

ġekil 1. Ġki yaĢında M9  tam bodur anaç üzerine aĢılı  meyve ağaçlarının  ikinci yıl  çiçek dönemi.  

         

   ġekil 2. Ġki yaĢında M9  tam bodur anaç üzerine aĢılı  meyve ağaçlarının  ikinci yıl  meyve dönemi  

 Bakım  ĠĢlemleri ve Hasatın Kolay ve Ekonomik  Olarak Yapılabilmesi: Bilindiği 

üzere bodurluk sağlayan anaç ve  çeĢitler sayesinde elde edilen  fidanlar ve bunların  geliĢmiĢ 

ağaçları, klasik  olanlara göre daha  küçük taç  oluĢturmaktadır. Bu fidanlarla tesis edilen meyve  

bahçelerinde; terbiye Ģekli oluĢturma ve budama, zirai mücadele iĢlemleri, meyve seyreltme ve 

hasat iĢlemleri son derece kolay ve ekonomik olmaktadır. Anaç ve çeĢitlere bağlı olmak üzere  

bahçelerin çoğunluğunda merdiven  kullanmadan hasat iĢlemlerini yapabilmek mümkün 

olmaktadır.  

 DeğiĢen Pazar KoĢullarına Uyum Sağlayabilme: Yerli  ve yurtdıĢı pazarlarında,  yeni 

çeĢitlerin  geliĢtirilip piyasaya sürülmesi ile  tüketici taleplerinde değiĢiklikler  olmaktadır. Bodur 

anaçlı fidanlarda ekonomik verimlilik erken yaĢlarda sağlandığından  ve bu ağaçların sökülüp 

yerine  yeni çeĢitlere ait fidanların dikimi daha kolay olduğundan dolayı değiĢen pazar 

koĢullarına uyum sağlama mümkün olabilmektedir.  

  

 Ġstenen Meyve Kalitesinin Elde Edilmesi ve  Pazarlanabilen Meyve Oranının 

Artırılması: Bodur  meyve ağaçlarının geliĢme özelliğinden  dolayı meyvede kalite unsurlarını 

(meyve rengi, meyve iriliği, meyve eti sertliği, SÇKM vb.) sağlaması  mümkün olmaktadır. 



Bodur anaçlar üzerine aĢılı ağaçların taç yapısı  alçak boylu  olduklarından, gölgelenme 

azalmakta,  iyi bir güneĢlenme ve havalanma ile  çok iyi renkli meyveler meydana getirmektedir.  

     MODERN ELMA  YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE  BODURLAġTIRICI ANAÇLAR 

 Bodur bitkiler yüzyıllardan beri bilinmektedir. Avrupa kıtasında, ılıman iklim meyve 

türlerinde bodurluk daha büyük önem kazanmıĢ ve bodur anaç kullanılarak meyve yetiĢtiriciliği 

yapılmıĢtır. Bodur anaç kullanılması her ne kadar oldukça eski tarihlere dayanıyorsa da, modern 

meyvecilik açısından ilk bodur anaçlar 19. yüzyılın baĢlarında kullanılmaya ve 1960’lı yıllarda 

da ticari olarak önem kazanmaya baĢlamıĢtır (5). 

 BodurlaĢtırıcı olan ve klonal olarak üretilebilen anaçlar konusunda üzerinde en çok 

çalıĢılan meyve türü elma olup, bunu armut takip etmektedir.  

 Ülkemizde de  özellikle elma  yetiĢtiriciliğinde kullanılan bodur anaçlara esas ilgi 1990’lı 

yıllarda artmıĢ ve bu ilgi ve talep gittikçe artmaktadır. 

 Elma Klon Anaçları 

 Bugüne kadar yapılan çalıĢmalarda elde edilen elma klon anaçları “çok bodur”dan “çok 

kuvvetli”ye kadar değiĢen bir seri oluĢtururlar ve aĢağıdaki gibi sınıflandırılırlar. 

Bodur Anaçlar : M26, M9, M8 

M26 1959 yılında M16 ve M9 anaçlarının melezlenmesiyle elde edilmiĢ, erkencilik ve 

çöğürlere göre % 40-50 oranında bodurlaĢma sağlanması ve verimliliği nedeniyle çok hızlı 

kullanım alanı bulmuĢtur. Çok nemli topraklardan hoĢlanmaz. Toprakta tutunmasını sağlamak 

için, toprağa çakılacak bir kazığa gövdenin bağlanması gerekmektedir.  

 M8, M9 Bu iki anacın ortak özellikleri, kök sistemlerinin yüzlek ve saçak köklü; toprakta 

tutmalarının çok zayıf olmalarıdır. Ayrıca, her iki anaç üzerine aĢılı ağaçlar dikimlerinden 2-3 yıl 

sonra verime baĢlar, küçük taçlı ve bodur olurlar. M8, M9 anaçlarının bodurlaĢtırma özelliğinden 

ara anaç olarak da yararlanılmaktadır. Ayrıca M9 anacı, elma ağaçlarını % 65-75 oranında 

bodurlaĢtırmaktadır.  

Yarı Bodur Anaçlar :  M2, M7   

 Her iki anacın da toprakta tutunmaları bir önceki anaçlara göre daha iyidir. Orta 

büyüklükte taç yaparlar ve erken meyveye yatarlar. Toprak nemine dayanıklıdırlar. Bu anaç 

üzerine aĢılı elma çeĢitlerinde M2 % 25; M7 anacı ise % 35-45 oranında bodurlaĢma 

sağlamaktadırlar. 

 East Malling anaçlarının dıĢında Malling Merton anaç serileri de vardır. Bunlar, MM 104 

MM 106, MM 109 ve MM 111’dir. Bunlar içerisinde yaygın olarak MM 106 anacı 

kullanılmaktadır. Bu yarı bodurlaĢtırıcı, çok verimli, tınlı toprakları seven, toprakta iyi 

tutunabilen kök sistemine sahip, ilkbahar geliĢme dönemine, yaprak dökümüne ve kıĢ dinlenme 



dönemine çok geç baĢlama eğiliminde bir anaçtır. Bu anaç üzerinde aĢılanacak elma çeĢitlerinin 

% 25-40 oranında bodurlaĢmalarını sağlar. Drenaj sorunu olan veya su tutan taban arazilerde çok 

iyi sonuç vermez (1).  

 BODUR ELMA BAHÇE TESĠSĠ  

 Bodur elma  bahçesi tesis ederken dikkate alınacak en önemli faktör, kullanılan 

anaçlardır. Örneğin dikim mesafeleri,  ağaçlara verilecek terbiye sistemleri ve budama 

yöntemleri, gübreleme, sulama ve hasat gibi iĢlemlerin tamamı anaçların özelliğine göre 

gerçekleĢtirilmektedir. Bodur anaçlar küçük ağaçlar oluĢturduğundan dolayı meyve 

yetiĢtiricisine sık dikim meyve bahçeleri tesis edebilme  olanağını sağlamaktadır. Bodur ve yarı 

bodur  elma anaçlarına göre verilecek dikim aralıkları  çizelge 3'de  verilmiĢtir. 

Çizelge 3. Bazı Elma   Anaçlarına göre  Dikim Aralıkları ve Bir Dekardaki Ağaç Sayıları 

ÇeĢitler Anaçlar Dikim 

mesafesi (m) 

Ağaç sayısı 

(adet/da) 

Standart tipleri M9 3,0 x 1,0 333 

Standart tipleri MM 106 5,0 x 4,0 50 

Standart tipleri MM 111 6,0 x 4,0 41 

Spur tipleri M 26 3,0 x 1,0 333 

Spur tipleri MM 106 4,0 x 1,5 166 

Spur tipleri MM 111 4,0 x 2,0 125 

 

 Bilindiği gibi  diğer tarımsal üretim dallarında olduğu gibi meyvecilikte  de iklim 

faktörlerinden önemli derecede etkilenme söz konusudur. Bunlar arasında dolu zararı  ve güneĢ 

yanıklığı meyve kalitesi bakımından ön plana çıkmaktadır. Bu olumsuz etkenlerden,  ağaçların   

boyutlarının  küçültülmesi  sayesinde,  bahçelere file sistemlerinin  kurulması  suretiyle 

korunmak mümkün olmaktadır. Böylelikle elde edilen meyvelerin renklenmesi ve  doludan 

kaynaklı mekanik zararlanmanın  önüne geçilmektedir.  

 Dikim sistemlerine  göre özellikle boylanması 3,5 m' nin altında olan meyve  

bahçelerinde dolu  ve  güneĢ yanıklığı  zararına karĢı meyve ağaçlarının koruma altına  alınması 

karlı ve sürdürülebilir bir yetiĢtiricilik için  önem taĢımaktadır. Dolu zararı meyvelerin kalitesi ve 

pazarlanabilme özelliğinde önemli kayıpların oluĢmasına  neden olmaktadır. Üreticilerin bu 

durumu dikkate almalarında büyük  yararlar bulunmaktadır.  Etkili bir dolu yağıĢı kısa süre 

içerisinde, meyvelerin telafisi olmayacak Ģekilde zararlanmasına neden olarak pazarlanabilme 

değerini düĢürmekte, sadece meyve suyu sanayisinde kullanılmasına yol açmaktadır.  File 

sistemi kurmak için  destek  materyali olarak yaklaĢık 3,5 m boyunda, empriye edilmiĢ 100-120 

mm çapında ağaç, 60-70 mm çapında boru Ģeklinde demir  veya 80x70 mm ebatlarında beton  

direkler kullanılabilmektedir. Fidanların dikey vaziyette durmasını sağlamak,  eğilip bükülmesini  

önlemek ve fidanları bağlamak amacıyla  direklerin arasına her 50 cm lik yüksekliğe denk 



gelecek Ģekilde yere paralel 3 mm kalınlığında   galvanizli   veya çelik teller çekilmelidir. File  

sistemi Ģekil 3' de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3. Tam bodur (M9) anaçlı fidanlarla tesis edilmiĢ elma bahçesinde file sistemi. (Anonim 

2003) 

               Modern  meyvecilikte amacın erken  ve yüksek  kalitede verim elde edilmesi  olduğu 

belirtilmiĢti. Kaliteli  meyve  üretiminde,  kullanılan  anaçların yanında   meyve  seyreltmesi  ve 

ağaçlara  verilen  terbiye sistemleri ve  budama  uygulamaları gibi  yetiĢtiricilik tekniklerinin  

etkisi  öne  çıkmaktadır.  

 MODERN  ELMA  YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE  BUDAMA ve DĠKĠM 

SĠSTEMLERĠ 

 AraĢtırıcılar budamayı, meyve ağaçlarının düzgün ve kuvvetli bir taç oluĢturmalarını, 

verim çağlarında uzun zaman kalmalarını ve kuvvetten düĢmeye baĢlamıĢ olan ağaçları yeniden 

kuvvetlendirilerek bir süre daha yüksek kaliteli meyve vermelerini sağlamak, ağacın ömrünü 

uzatmak ve kuvvetli bir taç oluĢturmak Ģeklinde tanımlamaktadır. Meyve ağaçlarını budama 

iĢlemleriyle kısa zamanda ürün vermeye baĢlatabileceğimiz gibi, meyveye baĢlama zamanını da 

geciktirebiliriz. Örneğin, meyve fidanlarında dalların kesilmeden bırakılmaları, eğilmeleri, 

bükülmeleriyle bunlar üzerinde çiçek tomurcuğu oluĢumunu hızlandırır, böylelikle meyve 

ağacını çok kısa sürede meyve vermeye yönlendirebiliriz. Öte yandan, bir fidanın dalları kısa 

kesilir ve bu iĢlem her yıl tekrarlanır ise çiçek tomurcuğu oluĢması o denli geç olur. 

 Ayrıca erken yaĢlarda  meyve alma  yolları olarak  Ģu  hususlar  önerilmektedir.  

 Elmalarda bodur anaçlara aĢılı standart çeĢitlerde dal açıları Temmuz ayında 90 derece, 

yarı bodur anaçlara aĢılı spur çeĢitlerde  45 derece olacak Ģekilde eğme bükme  iĢlemi  

yapılmalıdır. Dal açıları ağaçlarda meyve gözü oluĢturmada çok etkilidir. Sadece kesim bile dal 

açılarını geniĢlemesine ve  meyveye  erken baĢlamaya   yardım eder. 

 Ülkemizde genel olarak ağaçlara Ģekil vermede  goble, bazı bölgelerde de değiĢik doruk 

dallı Ģekli kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda destek sistemleri ile kurulan bahçelerde 

Spindel(Ġnce iğ) sekli kullanılmaya baĢlamıĢtır. Burada iki dikim sistemi mevcuttur. Destek 



sistemli bahçe tesisinde; Genel olarak M9 gibi tam bodur elma anacı kullanılır, seçilen elma 

çeĢitleri de Gala, Fuji grupları gibi standart çeĢitlerdir. Son yıllara kadar bu Ģekilde bodur elma 

bahçesi tesisi ağaç yükseklikleri 2.20-2.50 m.’den sınırlanmaktaydı. Ağaçlara da sıra üzeri 0.9-

1.5m olacak Ģekilde  normal Spindel Ģekli  verilmekteydi. Ancak günümüzde  bu anlayıĢ 

değiĢmiĢtir. Ağaçlara yine Normal ve Süper Spindel Ģekli verilmekte  ancak taç yüksekliği 3.5-

4.0m’ye çıkarılmakta ve sıra üzeri mesafeler de 50-100cm tutulmaktadır. Bu yeni sistem de elma 

yetiĢtiriciliğinde yüksek sistem olarak adlandırılmaktadır. ġekil 4'de yüksek sistem  oluĢturulmuĢ 

ağaçlar gösterilmiĢtir. 

 Yüksek sistemdeki amaç; 

 1. Ağaç içinde ve dıĢındaki meyve kalitesini iyileĢtirme   

2. Yüksek meyve verimi eldesi   

3. Daha az iĢgücü 

4.  Düzenli verim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yüksek sistem armutlarda da uygulanmaktadır. Elma ve armutlarda uygulanan eski tam bodur alçak ve yeni yüksek sisteme örnek Ģekil aĢağıda verilmiĢtir. 

ġekil 4 .  Elmalarda   Yüksek Sistem,    

  

  

 

 

 ELMA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE  SEYRELTMENĠN ÖNEMĠ 

Elma ağaçlarında  seyreltme özellikle meyve kalitesi  açısından büyük önem arz 

etmektedir. Seyreltmede amaç pazarlanabilir meyve miktarını arttırmaktır. Günümüzde  meyve 



ağaçlarında seyreltme  amacıyla el ile seyreltme, bitkisel hormonlar ve  kimyasal maddeler  

kullanılmaktadır. El ile seyreltme  15 - 20 cm'de bir meyve  veya 40 – 50 yaprağa bir meyve 

olacak  Ģekilde tam çiçeklenmeden yaklaĢık 30 gün sonra  yapılmaktadır. Elmalarda yapılan 

seyreltme çalıĢmalarında, kimyasal madde ve bitkisel hormon uygulamaları  da yapılmaktadır. 

Ancak son yıllarda bu tür maddeler yasaklanmaktadır.  

Günümüzde alternatif seyreltme maddeleri ve metotları kullanılmaktadır. Bir gübre olan 

ATS (Amonyum Tio Sülfat) bunlardan biridir. 

 ATS (Ammoniumthiosulfat) Agro20N kuru, güneĢli havalarda, ağaçlar tam 

çiçeklenmede iken ,  15-22 °C’de 1-2 uygulama Ģeklinde ve 12.5kg/ha olacak Ģekilde 500 litre 

suyla atılmaktadır  (3). 

Bir diğer seyreltme uygulaması da makine ile seyreltmedir. Bu amaç için iki makine 

geliĢtirilmiĢtir. Bunlar Ģekil 4  ve 5' de verilmiĢtir. 

 

 

  

ġekil 4 Bonn tipi Seyreltme makinesi           ġekil  5  Darwin tipi seyreltme makinesi 

          Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından  2005  yılından  beri  sertifikalı fidanlarla 

tesis edilen bodur ve yarı bodur meyve bahçelerine % 50  daha fazla destekleme ödemesi 

yapılmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında verilen tüm destekler çizelge 2 de verilmiĢtir.  

Çizelge 4.  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2013 Yılında verilen  destekleme 

fiyatları  

DESTEKLEME ġEKLĠ  Standart 

(TL/da.) 

Sertifikalı 

(TL/da.) 



Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 350 

Yarı Bodur  meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 300 

Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi 100 230 

Zeytinde yağlık çeĢitler ile bahçe tesisi 50 100 

Narenciye bahçelerinde aĢılama ile çeĢit değiĢtirme - 250 

Virüsten ari fidanlara ilave olarak 50 100 

Sertifikalı çilek fidesi desteği - 300 

BÜGEM Tohumculuk Daire BaĢkanlığı (2013) 

 Yapılan  bu desteklemeler sayesinde   bodur elma  bahçe  tesislerinin  kurulumu son 

yıllarda artıĢ  göstermiĢ ve 2012 yılında  tesis edilen  toplam  25.000 dekar elma bahçesinin  

21.000 dekarı bodur ve yarı bodur anaçlı fidanlarla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu durumda  baĢlangıçta 

belirtilen  çöğür anaçlı fidanlarla  elma bahçe tesisi alanı azalmaya yönelmiĢ ve modern  elma 

yetiĢtiriciliği konusunda önemli ilerlemelerin  olduğunu söylemek  mümkündür. 

 YetiĢtiricilik yapılan bölgenin iklim ve toprak koĢullarına uygun anaçların seçilmesiyle, 

yerli ve yabancı pazar isteklerine uygun çeĢitlerin kullanılması sayesinde tesis edilen yeni sık 

dikim modern bahçeler meyveciliğimizin geliĢmesine ve  karlı bir sektör olmasına katkı 

sağlayacaktır.  
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