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Research Article

Özet
Bu çalışma, 2015 yılında, Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi yolu uzerinde bulunan GAP Fidancılık tarım işletmesi bagı ve seralarında yurutulmuştur. Çalışmada, Tuplu (Kaplı) asma fidanı uretiminde iki (2) farklı
koklendirme ortamı; karışım (perlit+cocopit+torf) ve jiffy (5.5 x15.0 cm ebatlarında) kullanılmıştır.
Bitkisel materyal olarak 1103 Paulsen Amerikan asma anacı uzerine aşılı Narince ve Kalecik Karası
uzum çeşitleri kullanılmıştır. Jiffy ortamına dikilmiş kalecik karası/1103 P kombinasyonundaki çeliklerde fidan randımanı %100 iken, Kalecik Karası/1103 P kombinasyonunun ise aynı karışım ortamındaki
fidan randımanı % 93.3 olarak tespit edilmiştir. Narince/1103 P kombinasyonunun jiffy koklendirme
ortamındaki fidan randımanı %90.0 iken, karışım ortamına dikilmiş soz konusu kombinasyonun fidan
randımanı ise %80.0 olarak tespit edilmiştir. Fidan randımanı bakımından en iyi sonuçlar hem jiffy (%
100), hem de karışım ortamından olmak uzere (%93.3) 1103P/Kalecik Karası uzum çeşidi kombinasyonundan elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Aşılı tüplü asma fidanı, köklendirme ortamı, fidan randımanı.

Abstract
This thesis study was carried out in the vineyards and the greenhouses of GAP Nursery farm located
nearby Akcakale, Şanlıurfa in 2015. Narince and Kalecik Karası grape varieties grafted on 1103 P American grape rootstock were used as plant material. Two different growing media, Jiffy pot (5.5 x 15 cm)
and the mixture (perlite+cocopeat+peat), were used in production of potted vine saplings. Results
showed that the highest circumferentially callus formation, was obtained from the combination of Narince grape/1103 P rootstock (%77.0). It has been concluded that Narince grape variety is better than
Kalecik Karası variety in shoot length based on growing media and variety comparison, with respect to
the jiffy pot has been superior to the mixture. The rooting medium effect on number of roots was not
significant in Kalecik Karası/1103 P grape rootstock combination. The number of roots, which are longer than 5 cm, was higher jiffy rooting media compared to the mixture growing media in Narince/1103 P
combination. In terms of yield of vine saplings, best results were obtained from the combination of
Kalecik Karası/1103 P in both jiffy and the mixture medium (100% and 93.3%, respectively).
Keywords: Viticulture, grafted potted vine sapling, rooting medium.
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Aşılı Tüplü (Kaplı) Asma Fidanı Üretiminde...

Şekil 1. Soğuk hava deposuna konulmak üzere hazılanmış çelikler ve aşı makinası
Figure 1. Slip for being prepared to put in the cold
storage and vaccine maker

Şekil 2. Aşılı çeliklerin parafinlenmesi ve katlamaya
alınması
Figure 2. Waxing of steel to be vaccinated and stratification

Şekil 3. Aşılı çeliklerin katlama odasında kaynaştırmaya alınması ve kaynaştırmadan çıkarma
Figure 3. Taken to overcome steel folding bed and
remove fuses in the fuse
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Şekil 4. Aşılı çeliklerde ikinci parafinleme ve köklendirme ortamlarına alınması
Figure 4. Second waxing of steel to be vaccinate and
taking the rooting medium

Şekil 5. Farklı köklendirme ortamlarına dikilmiş
aşılı asma fidanlarının sokumu
Figure 5. Dismantling of grafted grapevine planted
by different rooting media

Çizelge 1. Koklendirme ortamlarının fidan randımanı (%)
Table 1. Seedlings efficiency of the rooting medium (%)
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Aşılı Tüplü (Kaplı) Asma Fidanı Üretiminde...

Şekil 6. Narince karışım jiffy, Kalecik karası karışım
-jiffy ait fidanlar
Figure 6. Sapling of mixed Narince jiffy, sapling of
mixed Kalecik karası jiffy

Şekil 7. Tüplü aşılı asma fidanlarında fidan randımanı (%)
Figure 7. Scuba seedlings of grafted grapevine yield (%)

Şekil 8. I. ve II. boy asma tüplü aşılı asma fidanları (%)
Figure 8. I. and II. length tube grafted vine seedlings
4
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Özet
Turunçgiller ulkemiz için uretim ve ihracat bakımından en onemli meyve gruplarından biridir. Turunçgiller içerisinde portakallar uretim miktarı bakımından ilk sırada gelen turdur. Turunçgil meyvelerinin
kalite parametreleri ekolojiye gore farklılık gosterebilmektedir. Bu araştırmada Antalya ekolojik koşullarında yetiştirilen 10 farklı kan portakalı çeşidinin pomolojik ozellikleri, kalite ozellikleri ve verimleri
araştırılmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında iki yıl sure ile alınan verilerin ortalamasına gore en yuksek agaç
başına verim; Sanguigno Semplice (216.25 kg/agaç), Sanguigno Doppio Signorelli (206.25 kg/agaç), Vaccaro (203.75 kg/agaç) ve Tarocco Liscio (202.50 kg/agaç) kan portakalı çeşitlerinde saptanmıştır. Çalışma
sonucunda, en ince meyve kabugu; Tarocco (3.19 mm) çeşidinde, en yuksek C vitamini miktarı; Sanginello
(64.16 mg/100 ml), Tarocco (63.76 mg/100 ml) ve Moro (63.20 mg/100 ml) çeşitlerinde belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Turunçgil, Citrus sinensis, meyve kalitesi, verim

Abstract
Mediterranean basin has suitable ecological conditions to enable the edible production of citrus
fruits. Citrus species are the most important fruit groups for Turkey in view of production and
export quantities. Örange (Citrus sinensis) is the first species among Citrus with high level of
production. Fruit quality traits may differ depending on ecological conditions. In this study, some
fruit quality traits and yield of ten blood oranges cultivars which are grown Antalya ecological
conditions were investigated. During this investigation; some parameters of orange cultivars
(flesh structure, juice content, acidity and fruit quality etc.) were determined. Fruit quality and
yields of blood oranges were evaluated for two years including 2015 and 2016. The highest yield
per tree in Sanguigno Semplice (216.25 kg/tree), Sanguigno Doppio Signorelli (206.25 kg/tree),
Vaccaro (203.75 kg/tree) and Tarocco Liscio (202.50 kg/tree), the lowest rind thickness in Tarocco (3.19 mm) and the highest vitamin C content in Sanginello (64.16 mg/100 mL), Tarocco (63.76
mg/100 mL) and Moro (63.20 mg/100 mL) were determined.
Keywords: Citrus, Citrus sinensis, fruit quality, yield,
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Bazı Kan Portakalı Çeşitlerinin Antalya Ekolojik….

Çizelge 1. Kan portakalı çeşitlerinin önemli meyve özellikleri (İki yıllık ortalama)
Table 1. Main fruit characteritics of blood orange varieties (Mean of two years)
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Çizelge 2. Kan portakalı çeşitlerinin önemli meyve kalite özellikleri (İki yıllık ortalama)
Table 2. Main fruit quality properties of blood orange varieties(Mean of two years)

9

Bazı Kan Portakalı Çeşitlerinin Antalya Ekolojik….

Çizelge 3. Kan portakalı çeşitlerinin verim değerleri (İki yıllık ortalama)
Table 3. Yield values of blood orange varieties (Mean of two years )
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Bazı Kan Portakalı Çeşitlerinin Antalya Ekolojik….

×
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Review
Abstract
Statistics of pear production in South Africa (scope, cultivar distributions) are provided. The importance
of blush cultivars for the South African pear industry is emphasized and the history of blushed cultivars
released by the Agricultural Research Council (ARC) and current breeding objectives are briefly described. The system of student training aligned with industry desires to target the development of molecular markers and the challenge to obtain new germplasm for specific traits of importance are reflected. The process of releasing new cultivars is explained with Cheeky ® as an example and detailed information of Cheeky® is given. The future direction of pear breeding by the ARC and the use of marker
assisted selection (MAS) is outlined.
Keywords: Cheeky ®, MAS, pear breeding, South African pear statistics

Özet
Bu derlemede; Guney Afrika'daki armut uretim istatistikleri (kapsam, çeşitlilik) incelenmiştir. Guney
Afrika armut endustrisi için renkli çeşitlerinin onemi vurgulanmakta ve Tarımsal Araştırma Konseyi
(ARC) tarafından geliştirilen kırmızı çeşitlerin tarihi ve mevcut ıslah hedefleri kısaca anlatılmaktadır.
Molekuler markırların gelişimini hedefleyen endustriyle uyumlu ogrenci egitimi sistemi ve bazı ozel
karakterler için yeni bir gen havuzunun elde edilme zorunlulugu açıklanmıştır. Yeni çeşit geliştirme
sureci Cheeky® armut çeşidi ornek olarak açıklanmış ve Cheeky® ile ilgili ayrıntılı bilgileri verilmiştir.
ARC'nin armut ıslah stratejilerinin geleceginin yonu ve marker yardımlı seleksiyon (MAS) kullanımı
açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Cheeky®, MAS, armut ıslahı, Guney Afrika armut istatistikleri
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Pear Breeding by the ARC Underlining the Scope….
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Figure 1. Öne of the ARC new blush selections harvested late in the season and with a crunchy texture

Figure 2. A fruit sample of one of the ARC new selections with a blush on russet background together with
good flavour and eating qualities
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Pear Breeding by the ARC Underlining the Scope….
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Özet
Kuraklık, birçok fizyolojik ve biyokimyasal olayı olumsuz etkileyerek verim ve kalitede onemli kayıplara
neden olur. Bitkiler bu olumsuz koşullara uyum saglayabilmek için bazı tolerans mekanizmaları geliştirmektedirler. Kuraklıgın bitkisel uretim uzerindeki etkilerinin belirlemek için bitkilerdeki bu tolerans
mekanizmalarının incelenerek dayanıklı anaç ve çeşitlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma 2015
ve 2016 yıllarında Egirdir Meyvecilik Araştırma Enstitusu Mudurlugunde yurutulmuştur. Çalışmada
armut yetiştiriciliginde kullanılan yabani armut çoguru, Ba 29, Farold 40, ÖHxF 333 ve Fox 11 anaçlarına
farklı duzeylerde su kısıtı uygulanmış ve bunun sonucunda bitkilerde ortaya çıkan zararlanma derecesi,
bitki boyu, yaprak alanı ve yaş kok agırlıgı gibi morfolojik degişimler belirlenmiştir. Sera içerisinde 12
litrelik saksılara dikilen 1 yaşlı bitkilere % 100 (kontrol), % 50 ve % 25 olmak uzere 3 farklı su duzeyi
uygulanmıştır. Stres uygulamalarına Temmuz ayı başında başlanmış ve bitkilerde stresten kaynaklanan
kurumaların goruldugu donemde son verilmiştir. Çalışma sonunda su kısıtı miktarının artmasıylaher iki
yılda da zararlanma derecesinin arttıgı, bitki boyu, yaprak alanı ve yaş kok agırlıgı degerlerinin ise azaldıgı tespit edilmiştir. Deneme sonucunda kuraklık stresine toleranslı olarak Ba 29 ve ÖHxF 333 anaçlarının on plana çıktıgı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Armut, kuraklık, stres, anaç, morfolojik özellikler

Abstract
Drought has negative effects on physiological and biochemical reactions in plants and this causes losses
in yield and quality. Plants develop tolerance mechanisms to adapt themselves for negative reactions
and conditions. Drought problem is continuously increasing in the world, for this reason tolerance
mechanisms in plants must be researched and tolerant rootstocks and cultivars must be determined.
This study was done in 2015 and 2016 years. In the study pear seedling, Ba 29, Farold 40, ÖHxF 333 and
Fox 11 rootstocks were used. In different levels of water restriction applications were applied to rootstocks and after applications level of damage, plant length, leaf area and wet root weight measurements
were evaluated. Plants were stored in greenhouse and 1 year old trees were planted in 12 liters pots. 3
different water level applications (% 100 control, % 50 and % 25) were applied to plants. Stress treatments began in July. When plant drying soccurred from stress, the treatments were finished in this
period. At the end of the study it was determined that increasing with water deficit level of damage were
increased in two years period. Plant length, leaf area and wet root weight values decreased in two years
period. As a result of this study, Ba 29 and ÖHxF 333 rootstocks were determined hopefull tolerant
rootstock to drought stress.
Keywords: Pear, drought, stress, rootstock, morphological character
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Çizelge 1. Su stresi uygulamalarının zararlanma derecesi üzerine etkileri
Table 1. The effects of water stress applications on the level of damage

* Aynı sutunda farklı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark onemlidir (p<0.05).

Çizelge 2. Su stresi uygulamalarının bitki boyu (cm) üzerine etkileri
Table 2. The effects of water stress applications on the plant length (cm)

Şekil 1. 2015 ve 2016 yıllarındaki zararlanma dereceleri
Figure 1. Level of damage in 2015 and 2016

Şekil 2. 2015 ve 2016 yılında stres uygulaması başlangıcı ve sonundaki bitki boyu degişiminin kontrole
gore azalış yuzdeleri
Figure 2. Change of the plant lenght at the beginning
and end of stress application according to control in
2015 and 2016
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Su Stresinin Armut Yetiştiriciliğinde Kullanılan…
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Çizelge 3. Su stresi uygulamalarının yaprak alanı (cm 2) uzerine etkileri
Table 3. The effects of water stress applications on Leaf area (cm2)

* Aynı sutunda farklı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark onemlidir (p<0.05).

Çizelge 4. Su stresi uygulamalarının yaş kök ağırlığı (gr) üzerine etkileri
Table 4. The effects of water stress applications on wet root weight

* Aynı sutunda farklı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark onemlidir (p<0.05).

Şekil 3. 2015 ve 2016 yıllarında kontrole göre yaprak alanındaki azalış yuzdeleri
Figure 3. Declining percentage ratio of leaf area according to control in 2015 and 2016

Şekil 4. 2015 ve 2016 yıllarında kontrol göre yaş kök
agırlıgındaki azalış yuzdeleri
Figure 4. Declining percentage ratios of wet root
weight according to control in 2015 and 2016
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Meyve Bilimi/Fruit Science Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda 2 kez basılır. Dergi Türkçe veya İngilizce olarak meyve ve bağ alanlarındaki orijinal araştırma makaleleri ve derleme türü makaleleri kabul
eder. Makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve yayın haklarının verilmemiş
olması gerekir. Yayınlanmak üzere gönderilen eser yayın ilkeleri doğrultusunda Editör kurulu tarafından
yayına uygun olma şartları aranır. Editör kurulu eseri dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden iade kararı verme hakkına sahiptir. Çalışmaların bilimsel etik açısından
her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
Makaleler, A4 boyutundaki kağıda 12 punto Times New Roman yazı karakteri ile çift satır aralıklı, her
yönden 3 cm boşluk bırakacak şekilde yazılmalıdır.
Makalenin sayfaları ve her sayfada satırlar numaralandırılmalıdır.
Yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı ve unvan belirtilmemelidir.
Dergiye sunulan eser, kapak sayfası ve makale olmak üzere iki ana bölümden oluşmalıdır.
1. Kapak Sayfası: Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları ile yazar ad ve açık adresleri, makale
türü (araştırma veya derleme) ve dergi kapsamındaki hangi alana girdiğine ilişkin bilgileri içermelidir.
Ayrıca sorumlu yazar ve tüm iletişim bilgileri kapak sayfasında verilmelidir
2. Makale: Türkçe Başlık, İngilizce Başlık, Türkçe “Özet” ve “Anahtar kelimeler”, İngilizce “Abstract”
ve “Keywords”, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür (varsa), Kaynaklar, Şekil ve Çizelge bölümlerinden oluşmalıdır.
Derleme makalelerinde yazar(lar), Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümleri yerine
konuya uygun başlık düzenlemeleri yapabilirler.
Makale, “Kaynaklar” bölümü şekil ve çizelgeler dahil 16 sayfadan uzun olmamalıdır.
Makale Başlığı
Kısa ve kapsayıcı olmalı, on beş kelimeyi geçmemeli ve kelimelerin ilk harfi büyük olmak üzere küçük
harfle ve koyu yazılmalıdır. İngilizce başlık aynı biçimde ve bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
Özet ve Anahtar Sözcükler
Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” 180 kelimeyi geçmemelidir. Özet, çalışmanın amacını, yöntemini ve
sonuçlarını özetlemelidir. Özetin bir satır altına mümkünse başlıkta bulunmayan, çalışmanın içeriği ile
doğrudan ilişkili ve dizinlenmeyi kolaylaştıracak en fazla 5 anahtar sözcük yazılmalıdır.
Makale Metninde Başlıklar
“Kaynaklar ve varsa Teşekkür” bölümleri hariç tüm ana ve alt başlıklar numaralandırılmalıdır. Ana başlıklarda ve 1. derecede alt başlıklarda kelimelerin ilk harfleri, diğer alt başlıklarda ise ilk kelimenin baş harfi
büyük yazılmalıdır. Tüm başlıklar koyu yazılmalıdır.
Giriş: Bu bölümde; çalışmanın konusu özetlenmeli, konu hakkındaki mevcut bilgi doğrudan ilişkili önceki çalışmalarla değerlendirilmeli ve bilgi üretimine ihtiyaç duyulan hususlar vurgulanıp çalışma
ile ilişkilendirilmelidir. Son olarak çalışmanın amacı net ve açık bir şekilde ifade edilmelidir.
Materyal ve Yöntem: Bu bölümde; çalışmada kullanılan canlı ve cansız materyaller, uygulanan
yöntemler, değerlendirilen ölçütler, uygulanan deneme desenleri veya örnekleme yöntemleri ile istatistiksel analizler ve güven sınırları gerektiğinde kaynaklarla da desteklenerek açık ve net biçimde anlatılmalıdır. Bu amaçla gerektiğinde alt başlık kullanılmalıdır.
Bulgular: Bu bölümde çalışmada elde edilen bulgular şekil ve çizelgeler yardımıyla ve istatistiksel
analizlere dayalı olarak açık ve net bir biçimde verilmelidir. Şekil ve çizelgelerdeki tüm verilerin metin
içinde tekrarından kaçınılmalı, vurgulayıcı noktalar anlatılmalıdır. Aynı veriler hem grafik hem de çizelge
ile verilmemeli, konuya en uygun araç seçilmeli, anlatımda tekrarlayan cümle ve ifadelerden kaçınılmalı-
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dır.
Tartışma ve Sonuç: Bu bölümde elde edilen bulgular, uyum ve zıtlık açısından önceki çalışmalarla
karşılaştırılmalı, doldurduğu bilgi açığı vurgulanmalı, önceki bölümlerdeki ifadelerin olduğu gibi tekrarından kaçınılmalıdır. Son olarak ulaşılan nihai sonuç ve varsa öneriler verilmelidir. Makale düzeninde
bölümlerin “Bulgular ve Tartışma” ve/veya “Sonuç” şeklinde düzenlenmesi mümkün ve yazar(lar)a bağlıdır.
Teşekkür: Gerekli ise bu bölümde çalışmaya veya makaleye katkı veren kişiler, destekleyen kurumlar (varsa proje numaralarıyla) belirtilmelidir.
Şekiller ve Çizelgeler
Makalelerde fotoğraf, grafik, şekil, şema ve benzerleri "Şekil", sayısal değerler ise "Çizelge" olarak adlandırılmalıdır.
Tüm şekil ve çizelgeler kendi içlerinde numaralandırılmalı ve makalenin sonuna yerleştirilmelidir.
Şekil ve çizelge iç yazılarında 8 puntodan büyük punto kullanılmamalıdır. Şekil ve çizelgelerin enleri 8
cm veya 17 cm ve zorunlu ise boyutları en fazla 17x23 cm olmalıdır.
Makalelerde fotoğraflar gri tonlamalı, 300 dpi çözünürlükte ve JPG formatında olmalı ve mutlaka sonuçların açıklanmasında bilgilendirici nitelik taşımalıdırlar.
Basım için kullanılacak fotoğraflar renkli veya gri tonlamalı olabilir.
Yazarlar makalede kullandıkları şekillerin baskı kalitelerini kontrol etmeli ve yüksek kalitede basıma uygun şekiller kullanmalıdırlar.
Çizelgelerde dikey çizgi kesinlikle bulunmamalı, istatistiksel önemliliklerin belirtilmesinde mümkün olduğunca P değerleri verilmeli veya “*” gibi sembollerin açıklaması mutlaka yapılmalıdır. İstatistiksel karşılaştırmalar için küçük harf kullanılmalı ve açıklamalarda hangi karşılaştırma yönteminin kullanıldığı ve
önem düzeyi belirtilmelidir. Çizelge ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa, öz ve tanımlayıcı olmalı ve
Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
Şekil ve çizelgelerde kısaltma kullanılmış ise hemen altında kısaltmalar açıklanmalıdır.
Parçalardan oluşan şekiller gruplandırılmalı veya yüksek kalitede TIF formatına dönüştürülmelidirler.
Birimler
Makalelerde SI (Systeme International d’Units) birim sistemi kullanılmalıdır. Ondalık ayracı olarak nokta
kullanılmalıdır. Birimlerde “/” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk bırakılmalıdır (örneğin: 7.5
kg/ha değil, 7.5 kg ha-1; 21.5 g/cm3 değil, 21.5 g cm-3; 2.3 mol/s/m2 değil, 2.3 mol s-1 m-2).
Kısaltmalar ve Semboller
Makale başlığı ve başlıklarda kısaltma kullanılmamalıdır. Gerekli olan kısaltmalar kavramların ilk geçtiği
yerde parantez içinde verilmelidir. Kısaltmalarda ve sembollerin kullanımında ilgili alanın evrensel kurallarına uyulması zorunludur.
Latince İsimler
Latince isim ilk geçtiği yerde otör adıyla verilmeli, daha sonra geçtiği yerlerde uluslararası kabul görmüş
kısaltmalar kullanılmalıdır. Tüm latince isimler italik olarak yazılmalı, ancak yazımda ve gösterimde ilgili
alanın evrensel yazım kurallarına uyulmalıdır. Örnek: “Malus communis (L.)…dır.”, “M. communis...”.
Kimyasallar
Çalışmalarda kullanılan kimyasallar, çalışma konusu gerektirmedikçe ve zorunlu olunmadıkça ticari adlarıyla verilmemelidir.
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Formüller
Makalelerde formüller “Eşitlik” olarak adlandırılmalı, gerektiğinde numaralandırılmalı, numara formülün yanında sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmeli ve eşitlikler mümkün olduğunca tek satıra
(çift sütunda 8 cm) sığdırılmalıdır.
Kaynaklar
Metin içinde verilen her kaynak, kaynaklar bölümünde mutlaka yer almalıdır. Makaledeki yanlış atıf ve
kaynak gösterimlerine ait sorumluluk yazar(lar)a aittir. Bir başka yayından alınan şekil veya çizelge kullanılacaksa, şekil veya çizelgenin açıklamasında da mutlaka kaynak gösterilmelidir. Kaynaklar bölümünde, makalede atıfı yapılan tüm basılmış veya basıma kabul edilmiş eserler alfabetik olarak (yazarların
soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilmeli ve kaynak isimlerinde kısaltma yapılmamalıdır.
Metin içerisindeki tek yazarlı yayınlar (Atasay, 2015) şeklinde verilmelidir. İki yazarlı yayınlarda yazarların soyadları arasına "ve" bağlacı yazılmalıdır. İkiden fazla yazarlı yayınlar kaynak olarak gösterildiğinde
ilk yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen "vd.” kullanılmalıdır. Birden fazla kaynak gösterilecekse en eski tarihli yayından en yeni yayına doğru sıralanmalı ve tarihlerden sonra noktalı virgül
(;) konulmalıdır.
Örnekler
Burton (1947); Sayan ve Karaguzel (2010), Atasay vd. (2011), Keeve vd. (2000), (Van Harten, 2002),
(Karaguzel ve Altan, 1995), (Burton, 1947; Keeve vd., 2000; Karaguzel, 2005; Atasay vd., 2013a,b),
(Gulsen vd., 2010; Sayan ve Karaguzel, 2010).
Kitap
Taiz L, Zeiger E, 2002. Plant Physiology. 3rd Edition, Sinauer Associates, Massachusetts.
Jaeger JC, Cook NGW, 1979. Fundamentals of Rock Mechanics. Chapman and Hall, 593pp, London.
Kitaptan bölüm
Küçükyumuk C, 2011. Elma Kültürü. (Ed: Akgül H, Kaçal E, Öztürk FP, Özongun Ş, Atasay A, Öztürk G),
Sulama. Adım Ofset, Konya, 243-274.
Tsaftaris A, Kapazoglou A, Darzentas N, 2012. Plant Biotechnology and Agriculture. In: Altman A, Hasegawa PM (Eds), From Epigenetics to Epigenomics and Their Implications in Plant Breeding. Academic Press is an Imprint of Elsevier, USA, 207-226.
Makale
Atay E, Pırlak L, Atay AN, 2010. Determination of Fruit Growth in Some Apple Varieties. Journal of Agricultural Sciences 16 (1): 1-8.
Mukherjee P, Husain N, Misra SC, Rao VS, 2010. In Vitro Propagation of a Grape Rootstock, DeGrasset
(Vitis champinii Planch.): Effects of Medium Compositions and Plant Growth Regulators. Scientia Horticulturae 126:13-19.
Basımda olan makale (Dergi tarafından kabul edilmiş olmalıdır)
Wójcik P, Gubbuk H, Akgül H, Günes E, Uçgun K, Koçal H, Küçükyumuk C, 2010. Effect of Autumn Calcium Spray at a High Rate on 'Granny Smith' Apple Quality and Storability. Journal of Plant Nutrition,
In Press.
Onursal CE, Çalhan Ö, Eren İ, Çetinbaş M, Butar S, Demirtaş İ, 2013. Derim Öncesi Aminoetoksivinilglisin (AVG) Uygulamalarının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Soğukta Muhafazası ve Raf Ömrü Kalitesi
Üzerine Etkileri. TABAD, Basımda.
Tez
Babalık Z, 2012. Tuz ve Su Stresinin Asmaların Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 249s, Isparta.
25

Cohen SD, 2009. Investigating the Effects of Temperature on Secondary Metabolism in Vitis vinifera L.
cv. Merlot Berries. Oregon State University, PhD Thesis, 160p, Corvallis, USA.
Sempozyum ve kongre bildirileri
Eren İ, Karamürsel ÖF, Pektaş M, Karamürsel D, Çalhan Ö, 2008. Eşme Ayva Çeşidinde 1-1-MCP Kullanımı. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 08-11 Ekim 2008, 93-98, Antalya.
Tezcan L, Gunay G, 1997. Hydrogeology of the Kirkgozler Springs. International Conference on Water
Problems, 17-21 November, Nicosia, North Cyprus, 76-84pp.
Teknik rapor
Meşhur M, Yoldemir O, 1983. Köyceğiz, Datça Arasında Kalan Alanın Jeolojisi. TPAO Rapor No:1732,
185s.
Standartlar
TSE 2478, 1976. Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini. TSE, I. Baskı, Ankara.
ASTM 907, 1982. Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives. ASTM, Philadelphia.
İnternette yayınlanan makale
Ören T., 1998. Bilişimde Özenli Türkçe. Erişim Tarihi: 23.05.2012. http://www.site.uottawa.ca/~oren/
pubs/pubs-1998/pubs-1998-03-BOT.pdf
Yayın tarihi bilinmiyorsa erişim tarihi yayın tarihi olarak yazılır.
Devlet Kurumlarının internet sayfasından alıntı
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ya da DMİGM), 2009. İl ve İlçelerimize Ait İstatistikî Veriler.
Erişim Tarihi: 03.04.2009. http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx
Firmaların internet sayfasından alıntı
Benton Foundation, 1998. Barriers to Closing the Gap. In Losing Ground Bit by Bit: Low-Income Communities in the Information Age (chap. 2). Erişim Tarihi: 25.06.2008. http://www.benton.org/Library/Low
-Income/two.html
DOI ve internetten alınan bilgi
Gülsen O, Kaymak S, Özongun S, Uzun A, 2010. Genetic analysis of Turkish apple germplasm using peroxidase gene-based markers. doi:10.1016/j.scienta.2010.04.023.
FAO (2010) Statistical database. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. Accessed 27 July, 2010.
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Fruit Science is peer-reviewed journal and published twice a year. The Journal accepts original research
articles and reviews in fruit and viticulture studies as Turkish and English language. Submission of an
article implies that the presented work has not been published previously and copyright of article has
not been given previously. A submitted paper will be pre-reviewed by the editorial board and it should
be comply with principles of Fruit Science for publishing. Before they send it to reviewers editorial
board has the right to return the articles which do not comply with the principles of the Journal. All the
responsibility of articles belongs to Authors that articles are ethical or not.
Manuscripts should be prepared on A4-size paper in 12 point, Times New Roman font, double line spaced, leaving 3 cm blank spaces on all four margins of each page.
Each page of the manuscript and each line on page should be numbered.
Authors’ names should be written in clear , and titles should not be written
Manuscript submitted to the journal should consist of two main parts: the cover page and the manuscript.
1. Cover page: Should contain the title, names of the author(s) and addresses and type of manuscript (original study or review), the area the manuscript belongs to within the scope of the journal.
The cover page should contain the corresponding author’s name and full contact details.
2. Manuscript: The manuscript should not be longer than 16 pages, double line spaced, including
the "References “section (excluding any figures and tables), and must have the following sections:
Manuscript title
Must be short and inclusive, not to exceed fifteen words, and the first letter of the words to be written
in uppercase and rest in lowercase letters, in bold.
Abstract and keywords: The abstract should not exceed 180 words, and it should summarize the
objective of the study, the methods employed and the results. A maximum of five keywords, directly
related to the subject matter and not employed in the title, should be recorded directly below the abstract.
Titles within the manuscript: Except for the "References" all the main and sub-titles should be
numbered. The first letters of the first words in the main and first sub titles should be written in capital
letters. All titles should be written in bold.
Introduction: In this section, the subject of the study should be summarized, previous studies
directly related to the study should be evaluated with the current knowledge of the subject, and the
issues associated with production of the information needed are highlighted. Finally, the objective of
the study should be clearly and explicitly stated.
Material and methods: In this section, all the materials employed in the study, the methods used,
criteria evaluated, sampling methods applied, experimental design with statistical analysis and the confidence limits should be clearly explained.
Results: In this section the findings of the study should be presented clearly and explicitly with
the help of figures, tables, and statistical analysis. Duplication of data presented in the Figures and Tables should be avoided, and the most appropriate tool should be employed.
Discussion and Conclusion: The findings of the study should be discussed with the results of previous studies, in terms of their similarity and contrast, and information gap filled by the study should be
emphasized. Finally, conclusions and recommendations should be given. The manuscript layout of this
section can be entitled "Results and Discussion" and / or "Conclusions" depending on author(s) preference.
For the reviews, the author(s) can make appropriate title arrangements.
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Acknowledgement: People who contribute to the manuscript and/or the study and the funding
agency (project numbers, if any) must be specified.
Figures and tables
In submitted manuscripts all photographs, graphics, figures, diagrams and the like must be named as
"Figure", and lists of numerical values as "Table".
All figures and tables should be numbered and placed at the end of the manuscript.
The font of the letters within Figures and Tables used should be no larger than 8 points.
Figure and table widths should be 8 cm or 17 cm and, if necessary, dimensions of up to 17x23 cm.
Figures should have high resolution, minimum 300 dpi in jpg format.
For publication the figures can be colored or grayscale.
The images should be informative in explaining the results.
The authors must check the printing quality of the figures and should use high quality figures suitable
for printing.
Use of vertical lines in the tables is unacceptable ; statistical significance should be stated using P values as much as possible, or using the "*" symbols for which description should be given.
Small case lettering should be used for statistical grouping, and the statistical comparison method and
significance level specified.
Table and figure captions and descriptions should be short, concise, and descriptive. Abbreviations
should be explained immediately if used within the Figures and tables. Those images composed of pieces should be grouped and converted into high-quality TIF format.
Units
For manuscripts SI (International System of Units) unit system is used. In units, "/" should not be used
and there should be a space between the units (for example: 5.6 kg ha -1, instead of 5.6 kg/ha; 18.9 g cm
-3
, instead of 18.9 g/cm3; 1.8 mol s-1 m-2, instead of 1.8 mol/s/m2).
Abbreviations and symbols
Abbreviations should not be used in the manuscript title or in the subtitles. The necessary abbreviations
at their first mention should be given in parentheses. Universal rules must be followed in the use of
abbreviations and symbols.
Latin names and chemicals
The authority should be given when the Latin names are first used in the abstract and the text. For
example: "Lupinus varius (L.) is ...", "L. varius ... grown in the... " Latin names should be written in italics.
The trade mark of chemicals used in the studies should not be given unless it is absolutely necessary to
do so.
Formulas
In manuscripts, formulas should be called "Equation"and numbered as necessary, the numbers next to
the formulas leaning right shown in brackets and the equations should be fitted in a single line (double
-column, 8 cm), if possible. The author (s) is/are encouraged to visit the web site to see the latest issue
of the journal.
References
In the text, "the author's surname and the year" method should be used for identification of references.
A reference identified by means of an author’s surname should be followed by the date of the reference in parentheses. For identification of references provided by two authors, “and” should be used
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between the surnames of authors. When there are more than two authors, only the first author’s surname should be mentioned, followed by ‘et al.’. In the event that an author cited has had two or more
works published in the same year, the reference, both in the text and in the reference list, should be
identified by a lower case letter like ‘a’ and ‘b’ after the date to distinguish between the works. When
more than one reference is given at the end of a sentence, the references should be chronologically
ordered, those of same date in alphabetical order. References should be listed at the end of the manuscript in alphabetical order in the References section. The original language of reference should be
employed and journal’s name should not be abbreviated. Authors are fully responsible for the accuracy
of the references they provide.
Examples
Burton (1947); (Sayan and Karaguzel, 2010), Keeve et al., (2000), (Van Harten, 2002), (Karaguzel and Altan, 1995), (Burton, 1947; Keeve et al., 2000; Yilmaz, 2004a,b; Karaguzel, 2005, 2006; Gulsen et al., 2010;
Sayan and Karaguzel, 2010).
Book
Taiz L, Zeiger E, 2002. Plant Physiology. 3rd Edition, Sinauer Associates, Massachusetts.
Jaeger JC, Cook NGW, 1979. Fundamentals of Rock Mechanics. Chapman and Hall, 593pp, London.
Book Chapter
Küçükyumuk C, 2011. Elma Kültürü. (Ed: Akgül H, Kaçal E, Öztürk FP, Özongun Ş, Atasay A, Öztürk G),
Sulama. Adım Ofset, Konya, 243-274.
Tsaftaris A, Kapazoglou A, Darzentas N, 2012. Plant Biotechnology and Agriculture. In: Altman A, Hasegawa PM (Eds), From Epigenetics to Epigenomics and Their Implications in Plant Breeding. Academic
Press is an Imprint of Elsevier, USA, 207-226.
Journal
Atay E, Pırlak L, Atay AN, 2010. Determination of Fruit Growth in Some Apple Varieties. Journal of Agricultural Sciences 16 (1): 1-8.
Mukherjee P, Husain N, Misra SC, Rao VS, 2010. In Vitro Propagation of a Grape Rootstock, DeGrasset
(Vitis champinii Planch.): Effects of Medium Compositions and Plant Growth Regulators. Scientia Horticulturae 126:13-19.
Article in press (The article must be accepted by the Journal)
Wójcik P, Gubbuk H, Akgül H, Günes E, Uçgun K, Koçal H, Küçükyumuk C, 2010. Effect of Autumn Calcium Spray at a High Rate on 'Granny Smith' Apple Quality and Storability. Journal of Plant Nutrition, In
Press.
Onursal CE, Çalhan Ö, Eren İ, Çetinbaş M, Butar S, Demirtaş İ, 2013. Derim Öncesi Aminoetoksivinilglisin (AVG) Uygulamalarının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Soğukta Muhafazası ve Raf Ömrü Kalitesi
Üzerine Etkileri. TABAD, Basımda.
Thesis
Babalık Z, 2012. Tuz ve Su Stresinin Asmaların Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 249s, Isparta.
Cohen SD, 2009. Investigating the Effects of Temperature on Secondary Metabolism in Vitis vinifera L.
cv. Merlot Berries. Oregon State University, PhD Thesis, 160pp, Corvallis, USA.
Full-text and abstract congress/symposium book
Eren İ, Karamürsel ÖF, Pektaş M, Karamürsel D, Çalhan Ö, 2008. Eşme Ayva Çeşidinde 1-1-MCP Kullanımı. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 08-11 Ekim 2008, 93-98, Antalya..
Tezcan L, Gunay G, 1997. Hydrogeology of the Kirkgozler Springs. International Conference on Water
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Problems, 17-21 November, Nicosia, North Cyprus, 76-84pp.
Standarts
TSE 2478, 1976. Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini. TSE, I. Baskı, Ankara.
ASTM 907, 1982. Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives. ASTM, Philadelphia.
Journal from internet
Ören T, 1998. Bilişimde Özenli Türkçe. Erişim Tarihi: 23.05.2012. http://www.site.uottawa.ca/~oren/pubs/
pubs-1998/pubs-1998-03-BOT.pdf
Information from componies web pages
Benton Foundation, 1998. Barriers to Closing the Gap. In Losing Ground Bit by Bit: Low-Income Communities in the Information Age (chap. 2). Erişim Tarihi: 25.06.2008. http://www.benton.org/Library/Low
-Income/two.html
Dupont CO, 2011. Erişim Tarihi: 14.02.2011. http://www.dupont.ca
DOI and received information from the internet
Gulsen O, Kaymak S, Ozongun S, Uzun A, 2010. Genetic analysis of Turkish apple germplasm using peroxidase gene-based markers. doi:10.1016/j.scienta.2010.04.023.
FAO, 2010. Statistical database. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. Accessed 27 July, 2010.
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