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Tarih boyunca hiçbir bitki, insanların tarımsal ve sosyo-kültürel faaliyetlerinde
asma kadar belirleyici bir rol oynamamıştır.

Asma bitkisinin tarihte uygarlıklar üzerindeki etkilerinin yanı sıra, günümüzde
üzüm ve üzüm ürünlerinden elde edilen ekonomik değer, asmayı maddi olarak da
diğer türlerden ayırmaktadır.



Kültür asması (Vitis vinifera L.), dünyada en yaygın olarak yetiştirilen meyve
türlerinden biridir (Unwin, 1991; Vivier ve Pretorius, 2002; De Mattia vd., 2008).



İnsanlık tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri bitkilerin kültüre
alınması ve melezlenmeleridir.





Asmanın kültüre alınması, yaklaşık 8.000 yıl önce meydana gelen şarabın keşfiyle
ilişkilendirilmiştir (Unwin, 1991).

Neolitik dönemde yakın doğu ve kuzey Mezopotamya'da şarap yapım
tekniklerindeki ilerlemelerin kanıtı bunu doğrulamaktadır (McGovern, 2003;
Forni, 2012).



Asmanın domestikasyon merkezi halen
tartışmalı bir konu olmakla birlikte, günümüz
Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan
sınırlarını kapsayan Transkafkasya‘ dan
dağıldığına dair arkeologlar ve tarihçiler
arasında bir fikir birliği var.

Bölge, şarap yapımının en eski örnekleriyle
uzun süre bağcılık için evcilleştirme merkezi
olarak kabul edilmiştir (McGovern, 2003; This
vd, 2006; Maghradze vd, 2020).



Asmanın kültüre alındığı yerin tam coğrafi konumuna ilişkin teoriler zamanla
değişse de, Vitis vinifera ‘ nın dağılımında Anadolu önemli bir rol oynamaktadır
(McGovern, 2003; Vouillamoz vd, 2006).

Anadolu'nun zengin çeşitlilik/genotip çeşitliliği, çeşitli araştırmaların da gösterdiği
gibi, günümüz Türkiye'sinin hem yabani asma hem de kültür asmasının
anavatanlarından biri olduğunu teyit etmektedir (Arroyo-García vd., 2006; Ergül
vd., 2011; Eyduran vd., 2016; Hızarci vd., 2012; Karataş vd., 2014; Kök vd., 2018;
Korkutal vd., 2018; Yılmaz vd., 2020).



Nguyen, 2018



Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa kenti yakınlarındaki bir Neolitik arkeolojik sit alanı olan Göbekli
Tepe, Neolitik toplumlarda kült ve şölen geleneklerinin ortaya çıkışı hakkında olağanüstü bilgiler
sağlamıştır. Bölgede şarap üretimi için üzümün yerel olarak yetiştirildiği ve ilk yerleşik tarımın
çanak çömlek öncesi döneme tarihlendiği belirtilmektedir (Schmidt, 2010). Göbekli Tepe, üzümün
endemik olarak yayıldığı ve evcilleştirildiği bölgede yer almaktadır (Jackson, 2014).

Genel olarak, Yakın Doğu'da şarap, pekmez ve diğer üzüm ürünlerinin ortaya çıkmasının, bu
bölgede Vitis vinifera'nın varlığı ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

Yine MÖ 10.000 tarihli Diyarbakır Körtik Tepe kazısından elde edilen veriler (Özkaya ve San, 2007),
Güneydoğu Anadolu'da yabani üzüm varlığının bu tarihlerden itibaren başladığını göstermektedir
(Dietrich vd., 2012; Uhri, 2017).
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Erken Neolitik dönemin bu sosyal yaşamında, mevcut literatür, yerel halkın alkol tüketim
alışkanlıklarını bira ile sınırlamadığı, günlük diyetlerinin bir parçası olarak şarap yapıp tükettiği
olasılığını ortaya koymaktadır (Dietrich vd, 2012; McGovern vd., 2017).

Bununla birlikte, Neolitik dönem için şarap olarak adlandırılan alkollü içeceğin, kalite ve
standartları açısından günümüz modern algısından oldukça farklı olduğunu belirtmek gerekir.

Bu ürün de baharat, bal gibi farklı katkı maddeleri içeren ve Anadolu'nun antik Helen ve Roma
dönemlerinde olduğu gibi seyreltilmiş bir ürün olarak düşünülmelidir (Laflı, 2017).



Günümüzde Dünya’da ve Türkiye’de Dağılım

Asma yetiştiriciliği, büyük ölçüde Akdeniz iklimi ve geçiş iklimleri ile karakterize edilen
bölgelerle sınırlıdır. Daha soğuk, daha sıcak veya daha nemli bölgelerde yetiştirme, mezo ve
mikro iklim koşulları ve çeşit özellikleri sınırları dahilinde yapılabilir.

Öte yandan iklim krizi nedeniyle yaşanan bölgesel değişimler ve farklı tarım uygulamaları bu
sınırları değiştirme eğilimindedir. Günümüzde Kuzey Amerika, Güney Amerika, Güney Afrika,
Avustralya ve Yeni Zelanda kıtalarında, asma bitkisinin her daim yeşil olduğu tropik bölgelerde
bile, özellikle sofra çeşitleri için ticari tarım da yapılabilmektedir.



OIV, 2017



Yabani Vitis popülasyonlarının kültüre alınmasından sonra Anadolu'da Vitis vinifera L. çeşitleri
ve yabani türler yayılmıştır. O zamandan beri, farklı Anadolu alt bölgelerinde bulunabilirler.

Bugün Trakya ve Ege bölgelerinden Orta ve Doğu Anadolu'ya kadar Türkiye'nin tarım bölgeleri
iklim, toprak özellikleri ve çeşit çeşitliliği açısından genel olarak üzüm, şarap ve üzümle ilgili
ürünlerin ticari üretimine uygundur. Doğu Karadeniz kıyılarının aşırı nemli ve yağışlı bölgeleri
bu duruma bir istisna olabilir. Bu bölgede Vitis labrusca çeşitleri aile çiftçiliği konsepti ile
yetiştirilmekte ve tüketilmektedir.
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Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından dikilen Türkiye'nin ilk ve en büyük asma tarla
gen bankası şu anda 1457 üzüm çeşidi/genotipi içermektedir.

Bu proje ile ampelografik karakterizasyonun yanı sıra bir yaprak herbaryumu da
oluşturulmuştur.

Elde edilen tüm veriler veri tabanına kayıt edilerek 2021 yılı itibari ile vitis.tagem.gov.tr web
sayfasında yayınlanmaya başlanmıştır.



http://vitis.tagem.gov.tr/



MİLLİ KOLEKSİYON BAĞINDAKİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN ŞARAPLIK 
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

(Fehmi YAYLA, Tezcan ALÇO)

• 1997-2006 (4 dilim)

• 1200 çeşit              250 çeşit

• Sek şarapları yapılmış

• Kimyasal ve duyusal analizleri yapılmış

• Standart şarap kalitesi sağlayan 40 çeşit





Bağcılık Açısından Türkiye İklimi

Koppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Türkiye'de 3 ana altında 10 alt iklim
belirlenmiştir.



Öztürk ve ark., 2017



Yetiştiricilikte Kullanılan Terbiye Sistemleri

Goble



Yetiştiricilikte Kullanılan Terbiye Sistemleri

Baran



Yetiştiricilikte Kullanılan Terbiye Sistemleri

Serpene



Yetiştiricilikte Kullanılan Terbiye Sistemleri

Elzaze Sepet







Taze, salamura yaprak;
Pekmez;
Hardaliye;
Bulama;
Pestil;
Sucuk;
Köfter;
Saruç;
Samsa;
Ravanda;
Hapısa;
Pepeçura



Bağcılık İstatistikleri



1970-2020 döneminde Dünyada bağ alanları, üzüm üretimi ve üzüm verimi



2020 yılında dünyada bağ alanları ve üzüm üretiminde ilk 10 ülke 



1970-2020 döneminde Türkiye’de bağ alanları, üzüm üretimi ve üzüm verimi



2021 yılında Türkiye'de üzüm üretiminde ilk 10 il



2021 yılında üzüm kullanım amacına göre ilk 10 il 



2021 yılı Türkiye Marmara Bölgesi bağ alanları, üzüm üretimi ve verimi



2020 yılı Türkiye'de kullanıma göre üzüm ithalat ve ihracat değerleri

2021 yılı Türkiye'de kullanıma göre üzüm ithalat ve ihracat değerleri
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Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) göre mülkiyet hakları Fransa'ya ait olan
aktif şarap markası sayısı 14.631 iken İtalya'da 13.918 ve Türkiye'de sadece 195'dir.

Fransa menşeli 4.461 aktif şarap markası, İtalyan asıllı 2.071'dir ve Türk menşeili
64’tür.

İtalya'nın 527'si ve Fransa'nın 437'si coğrafi etiketli şaraplar iken, Türkiye'de coğrafi
işaretin olmaması, Türkiye'nin henüz bir şarap markası haline gelmediğini ve bunun
ihracata yansımadığını göstermektedir.



Tüm teknik, yapısal ve örgütsel sorunlar, üzüm üretiminin gelişmesi engelleyen olgulardır.

Türkiye'nin bağcılık ve şarapçılık için özel bir politikası yoktur.

Üzüm ve üzüm ürünlerinin pazarlanması, markalaşması ve dış ticarete daha fazla konu olması
için zaman kaybetmeden net bir politika tanımlanmalıdır.

Kapadokya, Bozcaada, Şirince, Foça, Şarköy ve Mürefte, Pamukkale, İznik ve Avşa
şarap turizmi açısından ciddi potansiyel taşıyan lokasyonlardır.

Trakya ve Urla bağ rotaları iyi örnekler olarak değerlendirilmelidir.



Teşekkürler….


