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ÖZET

yayılış gösteren sakız

(Pistacia lentiscus

L.),

Anacardiaceae familyası üyesidir. Bu tür, damla sakızı olarak adlandırılan reçinesi için

kültüre alınmıştır ancak ekonomik anlamda yetiştiriciliği yalnızca “chia” varyetesinin
erkek bireyleri kullanılarak yapılmaktadır. Söz konusu üretim uzun yıllar Sakız
Adası’nın güneyindeki 24 köyde yapılagelmiştir ve bugün bünyesinde yaklaşık 4850

üye barındıran üreticiler birliği tarafından yıllık ortalama 130 ton damla sakızı

üretilmektedir. Antik çağ hekimlerinin çeşitli tıbbi özelliklerinden bahsettikleri chia
varyetesinin anavatanı Sakız Adası’dır. Özellikle hasat ve ürünün temizlenmesi

aşamasında yoğun bir işçilik gerektiren sakız ağacı yetiştiriciliği, 2014 yılında Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nce, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel

Mirası Temsili Listesi’ne alınmıştır. Bu özelliğiyle agroturizme en uygun türlerden

ga
c

biridir. Doğrudan tüketimi mümkün olan reçinesi, yüksek ekonomik öneme sahiptir ve
gıda sanayisinde çok geniş bir yelpazede kullanım alanı bulmuştur. Ülkemizde geçmiş
yıllarda ilgili kurum ve araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşların
gayretleriyle mirasçısı olduğumuz sakız kültürü canladırılmaya ve mevcut genetik

materyalin muhafazasına çalışılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve 2014
– 2019 yıllarını kapsayan Sakız Eylem Planı ile birlikte ülkemizde yeni sakız dikim
sahaları ve sakız klon parkı oluşturulmuştur. Yine plan dahilinde ekonomik anlamda

iza

yetiştiricilik ve üretici kooperatifi kurulması planlanmaktadır.

sak

Anahtar Kelimeler: Damla, Sakız, Reçine, Chia, Kooperatif
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ABSTRACT

Lentisk which expands all over the Mediterranean coast, is a member of
Anacardiaceae family. This species has been cultivated for its resin known as "mastic

gum" but commercial cultivation is only done with male individuals of chia variety. The

mentioned production has been practiced for a long time in 24 villages in the south of
Chios Island. And today, annually 130 tonnes of mastic gum is produced on average by
the growers association, which has 4850 growers in its organization. The homeland of

chia variety is Chios Island and its various medicinal properties were mentioned by
doctors of the ancient era. Mastic tree cultivation which requires an intensive labour

especially at harvest and cleaning periods, was incorporated into UNESCO
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2014. It is one of

the most convenient species for agritourism thanks to this feature. The resin which is

ga
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suitable for direct consumption has high economic value and vast utilization areas in
food industry. In our country, we have observed a recent effort to revive the cultivation

of mastic gum and to protect its genetic material by foundations and researchers, nongovernmental organizations and pro-active citizens. Within the scope of the 2014-2019,
Mastic Action Plan which was prepared by General Directorate of Forestry, new
plantations and new clone park were established in our country. Also, economic

iza

cultivation and organizing a growers’ association are included in this action plan.

sak

Keywords : Drop, Mastic, Resin, Chia, Cooperative
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1. GİRİŞ

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sakız ağacı (Pistacia lentiscus
L. var. chia) hakkında literatür taraması yapılmış ve edinilen bilgiler temel başlıklar
altında bir derleme şeklinde sunulmuştur. Daha önce yapılan çalışmalardan seçici
alıntılar yapılarak, türün sistematikteki yeri ve botanik özellikleri, sakız ağacı

yetiştiriciliği, çoğaltılması, örnek üretim modeli ve türün ekonomik önemi açıklanmıştır.
Ayrıca sakız ağacını özel

kılan birtakım hususlar içermesi sebebiyle tarihçenin

paylaşılması da gerekli görülmüştür. İkinci bölümde ise mirasçısı olduğumuz
yetiştiricilik kültürünün geçmişi, korunması ve canlandırılması için yapılan faaliyetler

araştırılmış ve kayda geçirilmiştir. Bu verilerin bir bölümü Orman Genel Müdürlüğü

faaliyet raporları ile bölge müdürlükleri ve şefliklerinden toplanmıştır. Ayrıca yurtiçi ve
yurtdışı damla sakızı piyasa koşulları göz önünde bulundurularak, kısaca sakız ağacı
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yetiştiriciliğinin geleceğine değinilmiştir.

Çalışmada doğru bilinen birtakım yanlışlara açıklık getirilmesi yanında, ülkemizde
büyük bir istek ve ivmeyle gerçekleştirilen faaliyetlere katkı sunulması hedeflenmiştir.
Hala keşfedilecek pek çok şey barındıran sakız ağacının gelecekte çeşitli araştırmalara
konu olacağı açıktır. Bu derleme araştırıcılar açısından bir başlangıç kaynağı olacaktır.
Bugün için ülkemizin ham sakız ithalat değeri azalan bir seyir izlemekle birlikte, 2017
rakamlarına göre 9 ton ile yaklaşık 1.3 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir.

iza

Ülkemize kazandırılmaya çalışılan sakız ağacı yetiştiriciliği batı ve güneybatı
kıyılarımız açısından önemli bir tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi potansiyeli
taşımaktadır. Sakız Eylem Planı ile ivme kazanan hedeflere ulaşıldığı taktirde, halen
tamamına yakın kısmı ithal edilmekte olan ürüne ödenen dövizden önemli ölçüde

sak

tasarruf edilecek ve üreticilerine önemli bir gelir kaynağı olacaktır.
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2. SAKIZ AĞACININ TARİHÇESİ
Türkçe’de, yetiştirildiği topraklara adını verecek kadar kıymetli olan sakız, kimi
otoritelere göre orijinal “Chios” isminin de kaynağıdır.[1] Sakız Adası’nda yapılan

arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan ve 6 bin yıl öncesine tarihlenen yaprak fosilleri,
ağacın orijininin burası olduğu kanısını doğrulamaktadır.[2] Sakız ağacı (Yunanca:

schinos / Σχίνος) ve reçinesi ile ilgili ilk tarihi kayıt milattan önce 5. yüzyılda Herodot
tarafından oluşturulmuş olup, ilk açıklayıcı bilgiler botaniğin babası olarak

nitelendirilen Midilli doğumlu Teofrastus’un eserine (Bitkilerin Tarihi Hakkında - De

Historia Plantarum), yani MÖ 4.yy’a dayanır. Doğa bilimci kimliğiyle, Plinius (MS 2379), Doğa Tarihi (Naturalis Historiae) isimli eserinde türün yetiştiriciliğinin Sakız

Adası’nın güneyinde yapıldığından bahsetmektedir. Plinius ve Theophrastus sakız

reçinesinin yatıştırıcı ve antiseptik özellikler gösterdiğini bildirmişlerdir.[3] Dioskorides,
Tıbbi Malzeme Üzerine (De Materia Medica) isimli çalışmasında, sindirim sistemi

rahatsızlıkları, kronik öksürük, ağız ve diş sağlığı konularında sakızın tıbbi özelliklerini
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anlatmış ve zeytinyağı - damla sakızı karışımı bir kürden (mastichinon elaion)
bahsederek, bunun Romalılarca iyi bilindiğini ifade etmiştir. Arap toplumları ise damla
sakızını iskorbüt hastalığına karşı kullanmıştır.[4] Hipokrat sakız reçinesini jinekolojik
hastalıklara karşı bir ilaç olarak kabul ederken[3], Galen, sakızın kan miktarını
artırdığını, kronik öksürük, bronşit ve zatürre tedavisinde kullanıldığını vurgulamıştır.
Ayrıca yılan sokması, uyuz, mide ve bağırsak iltihapları ile kellik tedavisinde
kullanıldığına dair bilgiler vermiştir.[3] Bu özel reçinenin, daha birçok antik çağ
kuduz

tedavisinde,

mesane

iza

hekimince

beyazlatmada kullanıldığı bilinmektedir.

[4]

problemlerini

yatıştırmada

ve

dişleri

Damla sakızının tıbbi özellikleri konusunda

İbn-i Sînâ da, Tıbbın Kanunu (El-Kânûn Fî’t-Tıbb) adlı eserinin geriatri ile ilgili
bölümlerinde sakızın bağırsak düzenleyici olarak yaşlılık döneminde kullanılması

sak

gerektiğini yazmıştır.[3]

Rivayete göre 3.yy’da yaşamış Hristiyan azizlerinden Agios İsidoros, bugün damla

sakızı üretilen bölgede, dikenli bitkiler ve taşlarla dolu dar sokaklarda süründürülerek
hunharca katledilir ve buna şahitlik eden sakız çalıları dayanamayıp ağlamaya başlarlar.
Gözyaşlarını reçine halinde akıtan bu bitkiler inanışa göre o günden beri Aziz İsidoros
için ağlamaya devam ediyor.[5]
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Sakız Adası’ndaki damla sakızı üretiminin organize bir yapıya kavuşması ve
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pazarlanmak suretiyle bir tarım işletmesi haline dönüşmesi Orta Çağ’da olmuştur.[6]
Cenovalıların adayı kontrol altına almasından sonra, deniz ticareti ile uğraşan

Giustiniani Ailesi, 1346'da çok ortaklı bir şirket niteliğinde olan Maona’yı kurar.
Adanın kontrolünü ele alarak kârlı kaynaklarını yöneten Maona, kuruluşundan itibaren

damla sakızının üretim ve dağıtımında özel bir sistem uygular. Hedef, ürünün her zaman
yüksek fiyattan pazarlanmasıdır.[5] Bu çok ortaklı aile şirketi, ürün için bir miktar kotası
uygulamış ve üretim fazlasını piyasaya sürmeyerek bir sonraki sene için saklamış veya
imha etmiştir.[7]

Şekil 1. Üretici köylerin ada içindeki konumu

Maona idaresi Cenova, Ermenistan, Kıbrıs,

ga
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Rodos, İstanbul, İskenderiye, Yunanistan ve

Suriye’den sakız tacirleri ile 3-6-8-10 yıllık
kontratlarla çalışırdı. Fakat tekel durumundaki
dağıtım ağı ve damla sakızına olan uluslararası

talep, birçok yerel ve yabancı odağın kaçakçılık
faaliyeti

denemelerine

sebep

olmuştur.

Cenevizliler de kaçakçılığa ve hırsızlığa karşı sıkı

iza

bir denetimde bulunmuş ve para cezası, uzuvların
kesilmesi, idam gibi ağır cezai yaptırımlar
uygulamıştır.

Şirket,

aynı

zamanda

“mastihohoria” (Μαστιχοχώρια) adı altında, sakız
köylerini kapsayan bölgede (Şekil 1) yeni bir idari yapılanma oluşturarak organize bir
tarım işletmesi kurmuştur.[5] 15.yy ve öncesi için üretim miktar ve fiyatları ile ilgili

sak

bilgilere ulaşmak zor olsa da, Ceneviz dönemi sonunda 25 ila 32 ton arası bir rakama
ulaşıldığı tahmin edilmektedir.[4] Ticaretin daha çok Doğu’ya, Doğu Akdeniz’e
yapıldığı ise bilinen bir gerçektir.

3

Sakız Adası’nı 1474-1475 tarihleri arasında ziyaret ettiği düşünülen Kristof Kolomb,
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büyük 1492 seferi öncesi, damla sakızını arananlar listesinde bulundurmaktaydı.

Kolomb, İspanya Kral Ferdinand ve Kraliçe İsabella’ya hitaben yazdığı mektubunda,
değerli baharatlar ve altının yanında damla sakızı bulduğunu ifade etmiş[7] ve 8 Kasım
1492 tarihli notlarında bulduğu ağaçların orijinalinden daha büyük olduğunu belirterek
bir miktar reçineyi kraliçe için toplattığını yazmıştır.[8]

1566’da ada Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. Cenova idaresinden devralınan

teşkilat, Osmanlı mali yapılanmasının gereğine uygun değişikliklerle devamlılık

kazanmış, ürün devlet tekeline geçmiştir. Fakat Osmanlı egemenliğinde, daha önceden
Cenevizliler tarafından oluşturulan organize dağıtım ağı korunamamış, bu ağ bağımsız
tüccarların eline bırakılmıştır.[6]

Damla sakızı işi ile uğraştıkları için “sakıza hizmet edenler” olarak anılan

ga
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mastihohoria sakinleri sakız üretimi ile yükümlü kılınmıştı. Bu yükümlülük nedeniyle
sakız ağaçlarının bakımını aksatmayacak ve her yıl belirlenmiş miktardaki damla
sakızını devlete vereceklerdi. Adayı ziyaret eden seyyahlar, damla sakızının vergi

tahsildarlarına özel bir seramoni eşliğinde teslim edildiğini yazmışlardır. Köylüler,
“sakız hizmeti” (sakız ağacı yetiştiriciliği hizmeti) karşılığında birtakım ayrıcalıklar da
elde etmişlerdi.[5] Haşim Efendi, Evliya Çelebi, Tournefort gibi seyyahlar köylülerin
ayrıcalıklarını kılık kıyafetlerine kadar indirgerler. Olivier ise buna kiliselerinde çan

iza

bulundurma ve çalma imtiyazını da ekler.[6] Ancak mastaki köylülerinin asıl ayrıcalığı
bazı vergilerden muaf olmalarıydı. Osmanlı dönemi boyunca sakız ağaçları devletin
mülkü idi ve alınıp satılamazdı. Bu nedenle köylüler, sakız ağaçlarındaki tasarrufun el
değişimi için ağacı çevreleyen arazinin satışını kullanıyorlardı.[5] Üretim yapan köylü
sayısı 1566 tarihli ilk kayıtlarda 3039 kişi ve neredeyse adanın toplam nüfusunun 3’te
2’sidir. Bu rakam 1634 sayımında 2889 kişi, 1719 sayımında 3036 kişi, 1831 sayımında

sak

2350 kişi olmuştur.[6]

1822’de adada yaşanan katliamdan önce üretim 64 ila 77 ton arasındadır. 1890-1910

arasında üretim hızla yükselmiş, 1911’de R.Gattefosse, yaptığı araştırmada yıllık
üretimi 130.000 kilo olarak belirtmiştir. 19.yy öncesi üretim miktarları ile ilgili farklı

4
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1910-1920 arasındaki savaş döneminde sakız üreticileri, başta tütün olmak üzere diğer
ürünlere yönelmiştir. 1938 yılına gelindiğinde ise Yunan devlet yetkililerinin

müdahalesiyle bugün de faaliyetine devam eden “Sakız Adası Damla Sakızı Üreticileri
Birliği” kurulmuştur. Kooperatif ile birlikte 1939 yılı hasadı 236 ton ve 1940 yılı hasadı

sak
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208 ton olmuştur.[4]
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3. SİSTEMATİKTEKİ YERİ VE BOTANİK ÖZELLİKLERİ
Botanik ismiyle Pistacia lentiscus L. var. chia, Türkçe’de Sumakgiller olarak anılan
Anacardiaceae familyasına ve Pistacia cinsine mensuptur. Sakız ağacı, yabani sakız

veya sakız çalısı olarak bilinen Pistacia lentiscus’un varyetesi olarak literatüre

geçmiştir. Fakat bazı botanikçi ve dendrologlar, sakız ağacının kültürü yapılan farklı

klonları olmasından hareketle bunların uzun yıllarda selekte edildiğini, dolayısıyla bir

varyetenin değil, kültür varyetesinin söz konusu olduğunu savunmaktadırlar.[9] Bilimsel
olmayan sınıflandırmaya göre ise sakız, en çok tıbbi – aromatik bitkiler sınıfında

değerlendirilmeye müsaittir. Bu noktada damla sakızınının Avrupa Tıp Ajansı Bitkisel
Tıbbi

Ürünler

Komitesi

tarafından

geleneksel

bitkisel

tıbbi

ürün

sınıfında

değerlendirilmesi ve doğal bir şifa kaynağı olarak nitelendirilmesi referans verilebilir.

Maki formasyonu içerisinde çeşitli formlarına rastlanan yabani sakız, farklı iklim ve
toprak koşullarına adaptasyon sağlamıştır. Doğuda Levant bölgesinden batıda Kanarya
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Adaları’na, İtalya’nın kuzey bölgelerinden Kuzey Afrika kıyılarına kadar geniş bir
coğrafyada yayılış göstermektedir.[10] Ülkemizde İstanbul Adaları’ndan, Ege ve

Akdeniz kıyıları boyunca uzanıp İskenderun’a ulaşan bir coğrafyada görülmektedir.
Hatta İç Anadolu’da dahi bazı bölgelerde belirli yüksekliğe kadar rastlanmaktadır.
Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde bitki örtüsünün tipik bir elemanı olan
yabani sakız, kurak yamaçlarda diğer maki bitkileriyle bir arada görüldüğü gibi,
kızılçam ormanlarının altında bulunur ve genellikle deniz seviyesinden 500 m’ye kadar

iza

olan yüksekliklerde görülür.[11] Damla sakızı üretiminde kullanılan ve ağaç formu
kazanmaya elverişli olan Pistacia lentiscus L. var. chia açısından ise, aslında bir
kültivar olduğu dikkate alındığında, doğal yayılış alanından ziyade anavatanından
bahsetmek daha doğru olacaktır. Bu adres de Sakız Adası’nın güneyidir ve ülkemize
buradan getirildiği tahmin edilmektedir.[12]

sak

Pistacia genusu, Sapindales takımı içerisinde yaklaşık 70 cins ve 600 üzerinde
türden oluşan Anacardiaceae (Sumakgiller) familyasına bağlıdır. Pistacia cinsinin diğer
üyeleri P. atlantica (atlantik sakızı), P. terebinthus (menengiç), P. vera (antep fıstığı),
P. khinjuk (buttum), P. palaestina (filistin sakızı) ile akraba olup, her dem yeşil
olmasıyla onlardan farklılık arz ederken, büyük ölçüde Etiyopya ve komşularında
yayılış gösteren bir diğer her dem yeşil tür, P. aethiopica ile yakın akrabadır. Önceleri
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P. lentiscus, Lentiscus adıyla farklı bir cins olarak düşünülmüştür ancak Linnaeus
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tarafından Pistacia cinsi dahilinde değerlendirilmiştir.[10] Pistacia‘nın iki gen merkezi
tanımlanmıştır. Birincisi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa‘nın Akdeniz

bölgelerini, ikincisi ise Batı ve Orta Asya‘yı içermektedir.[3] P. lentiscus’un, incelenen
yabani genotipleri ve kültür varyeteleri dikkate alındığında, yüksek düzeylerde tür içi

varyasyonlara sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ege Bölgesi genotiplerinde morfolojik ve
moleküler düzeyde tespit edilen yüksek polimorfizm, bu bölgenin P. lentiscus için
önemli gen merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir.[13]

Her dem yeşil bir tür olup genellikle yuvarlak formdadır. Bitki, hem yabani

bireylerde, hem de chia varyetesinde çalılaşma eğilimindedir. 5-6 m boylanabilmesine
karşın pratikte, kültüre alındığı alanlarda 2-3 m’lik ağaçlar olarak görülür (Şekil 2).
Chia varyetesinin ayırt edici en önemli özelliği; yaprakçıkların iri ve yumurtamsı

formda oluşudur. Bu yaprakçıklar ezildiğinde keskin bir eterik yağ kokusu alınırken,
aynı şey yabani sakızın yaprakçıklarında geçerli değildir. Yabani sakızlarda olgun bir

ga
c

bitki kışın -9oC sıcaklığa kadar direnç gösterebilirken, chia varyetesinin sıfırın altındaki

sak

iza

sıcaklıklara oldukça duyarlı olması bir diğer farktır.[13]

Şekil 2. Verim çağındaki bir sakız ağacı

Ağaç tam büyüklüğüne 50 - 60 yılda ulaşmaktadır.[4] 200 yaşına ulaşan bireyler

olmakla birlikte ortalama ömür 100 - 150 yıldır.[4] Doğal koşullar altında yavaş büyür.

7

Denize bitişik alanlarda tuzlu suya ve tuzlu deniz rüzgarlarına tolerans düzeyi oldukça
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yüksektir. Derin kök yapısı ve sık yaprak dokusu sayesinde rüzgar ve su erozyonu ile
kuraklığa karşı dayanıklıdır. Kesim veya yangın sonrası yeni sürgün verme kapasitesi

yüksek olup başarılı bir şekilde tekrar büyüme gösterir.[11] Kök yapısı genç dönemde
kazık kök ve birçok yan kök ile karakteristiktir. Olgun dönemde, yan kökler oldukça

genişler ve saçaklar oluşturur.[3] Kazık kök 20 m’ye ulaşabilir. Ancak çoğaltımı klonal
olarak yapılan bireylerin kökleri yüzeysel ve saçak yapıdadır.[4]

Gövde, genç bitkilerde genellikle gri - kahverengi, ileri yaşlarında ise koyu gri kahverengi renktedir. Ağaç yaşlandıkça gövde ve ana dallar kendi ekseni etrafında

döner (Şekil 3). Olgun gövde küçük pulların varlığıyla beraber çatlaklı-pürüzlü bir
yapıdadır. Canlı kabuk, primer floem tabakasında reçine kanallarını ihtiva eder (Şekil
4). Reçine, bu kanalları çevreleyen bir dizi salgı hücresince üretilir ve doğal

açıklıklardan, yara yerlerinden serbest bırakılır. Terpen içerikli bu reçine insektisidal
özellik göstererek gövdeyi korurken, herbivorların uzaklaştırılmasına da hizmet ederek

ga
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bitki savunmasında rol oynar. Akraba türlerin de benzer fizikokimyasal özelliklere sahip

sak
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reçine ürettikleri tespit edilmiştir.

Şekil 3. Sakız ağacında olgunlaşmış gövde
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Şekil 4. Salgı kanallarının konumu.

F:Floem; K:Kambiyum; Ko: Korteks; Ks:Ksilem; SK:Salgı Kanalı; Sl: Sklerenkima;
Ö:Öz; ÖI: Öz Işını

ga
c

Yapraklar genellikle 2 - 4 adet çift yaprakçıktan oluşur ve terminal yaprakçık
taşımaz. Sakız ağacında bileşik

yaprak ekseninde bulunan kanatçıklar çok

karakteristiktir. Yumurtamsı, eliptik şekilleriyle küt veya dikenimsi uçlu formlar
gösteren tüysüz yaprakçıklar, 1.5 – 3.5 cm boya ve 0.6 – 1.5 cm ene sahiptir. Aynı bitki
vejetasyonun farklı dönemlerinde farklı yaprak şekilleri gösterebilmektedir. Hatta bir
bitkinin alt yaprakları ile üst yaprakları dahi farklı olabilmektedir. Sakız ağacı, cins
içinde en kalın yaprakçıklara sahip türdür. Yaprak boyutu ve şekilleri ile yaprakçık

iza

sayısı açısından geniş bir varyasyona sahip olan türün, erkek ve dişi bireyleri de yaprak
formu açısından değişiklik gösterir. Erkek ağaçlar stres yokluğunda dişi ağaçlara göre
daha yüksek fotosentetik aktivite sergilerken, kuraklık stresinde eşdeğer oranda
fotosentetik kapasite ve düşük su kullanım etkinliği gösterirler.[3] Yapraklar ve dallar
varyetenin kendine özgü kokusuna sahiptir.

sak

Dioik bir tür olan sakızda, periant içermeyen çiçekler, 1 yıllık sürgünlerin yaprak

koltuklarında gelişir. Tam çiçeklenme mart sonu – nisan başı gibi gerçekleşir ve çok
sayıda çiçek meydana gelir. Çiçekleri küçük, kırmızıdır ve çiçek salkımı halinde
kümelenmiştir. Erkek çiçekler 1 - 2.5 cm uzunlukta bileşik salkımlar (Şekil 5), dişi
çiçekler ise 1-3 cm uzunlukta seyrek dallanmış salkımlar halindedir. Diğer Pistacia
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türlerinin aksine, sakız ağacında bulunan çiçek salkımları ana eksen üzerinde kısalma
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eğilimindedir.[3]

Meyveler 4 - 7 mm çapında, küresel veya hafif basık, başlangıçta kırmızı,

olgunlaştığında ise siyah renktedir (Şekil 6). Drupa tipi olan meyveler, etli - sulu bir
mezokarp ile kemiksi bir endokarpa sahiptir. Meyveler, Ekim sonundan Aralık ayı
ortasına kadar olgunlaşmaktadır. Türün kromozom sayısı 2n = 24‘tür. Sakız ağacının,
çok sayıda çiçek ve meyve üretmesine karşın canlı tohum içeren meyve sayısı çok az

olmaktadır. Çiçeklerin büyük kısmı meyve oluşturamamakta veya oluşan meyvelerin
önemli bir kısmında tohum bulunmamaktadır. Tüm diğer Pistacia türlerinden farklı

sak

iza
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olarak tohumların çimlenmesi epigeiktir.[3]

Şekil 5. Yaprak koltuklarında erkek çiçekler
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Şekil 6. Henüz olgunlaşmamış meyveler
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3.1 Ekolojik İstekleri

Sakız ağacı yetiştiriciliğinin çeşitli vejetatif ve generatif üretim teşebbüslerine

rağmen bügüne kadar yalnızca Sakız Adası’nın güneyinde yapılagelmesi, en azından
adanın orta ve kuzey kesimlerinde başarılı bir şekilde yapılamayışı, sakız verimi ve

kalitesinin bazı edafik faktörlerin etkisi altında olduğunu göstermektedir. Nitekim bazı
araştırmacılar bu hususta su altı volkanizma faaliyetine işaret ederler.[4]

Yüzyıllardır üretim yapılan mastihohoria bölgesinin bazı belirgin iklimsel ve jeolojik
özellikleri şu şekildedir:

a) Tipik Akdeniz kıyı iklimi görülür. Don olayı hemen hemen hiç yaşanmaz.

b) Yıllık yağış 650 mm civarındadır. Yaz, kış her zaman yeteri kadar nem taşıyan

ga
c

havası vardır. Dolayısıyla günlük sıcaklık farkları düşüktür.

c) Bölge poyraza kapalı ancak tuzlu ve nemli deniz rüzgarlarına açıktır.
d) Anakaya yumuşak kireç taşı, marn ve şeyl’den oluşmaktadır. Ana kayanın
yumuşak olması tipiktir.[15] Bölgedeki topraklar % 20 - 50 arasında kireç
içerir.[4]

Ülkemizde yetiştiği alanlarda ise Çiftlik Köyü civarında volkanik kökenli aglomera,

iza

Alaçatı’dakiler volkanik kökenli andezit tüf, Seferihisar Payamlı Köyü’nde bulunan
sakızlıklar ise volkanik kökenli riyolit ve dazit anakaya özellikleri göstermektedir.
Yabani sakızların yayılış alanlarında yapılan toprak analizlerinde, toprakların % 90’ının
hafif alkali olduğu ve % 40’tan fazlasının da kalsiyum karbonat bakımından zengin
olduğu belirlenmiştir.[14] Sakız ağaçları, havalanma kapasitesi yüksek topraklarda daha
iyi gelişirken kök boğazında biriken suya karşı hassastır. Taban suyunun yüksekliği

sak

kurumalara sebep olur. Sakız Adası’ndaki sakız ağaçları çoğunlukla iyi tekstürlü ve
kalkerli topraklar üzerinde yayılış gösterirken, verimsiz topraklarda ömür daha kısa
olmaktadır. Bölgedeki sakızlıkların rakımı 200 m’yi aşmamaktadır (Şekil 7).
Ilıman iklim bitkisi olan sakızın yıllık yağış isteği 400 - 800 mm değerleri

arasındadır. Ağaçlar, sıcaklık düşüş hızına bağlı olmakla birlikte, sıfırın altında 2 - 3oC’
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lik sıcaklıklara dayanabilmekte, daha düşük sıcaklıklarda ise zararlanmakta veya verim
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düşüklüğü göstermektedir. Sakız Adası halkınca “Kaftria” felaketi olarak anılan Ocak

1850 tarihli olayda, sıcaklığın aniden -5oC’ye düşmesiyle sakız ağaçlarını don vurmuş

ve büyük çoğunluğu yok olmuştur. Sakız plantasyonları için güney yamaçlar biçilmiş
kaftandır.[14] Gövde ve kalın dalların güneş ışığı alarak ısınması sonucu reçine

kanallarındaki akış hızlanmakta, bu da verime olumlu etki yapmaktadır fakat 45oC ve

ga
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üzeri yüksek sıcaklıklar da sakız verimini olumsuz etkilemektedir.

sak

iza

Şekil 7. Sakız Adası’nın güneyinden bir görüntü
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4. SAKIZ AĞACI YETİŞTİRİCİLİĞİ
Halihazırda ekonomik anlamda yetiştiricilik yalnızca Sakız Adası’nın güneyinde

Sakız Adası Damla Sakızı Üreticileri Birliği (İngilizcesi: Chios Gum Mastic Growers
Association) bünyesinde gerçekleştirilir. Bu yetiştiricilik disiplini 2014 yılında
UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil
edilmiştir. Sakız ağacı yetiştiriciliği, tarıma dayalı sanayi tezi, küçük aile işletmeciliği

modeli ve organik tarım sistemi ile doğal bir uyum içerisindedir. Tüm yıl boyunca
çalışma gerektirir. Haziran ortasından itibaren Temmuz’a kadar olan dönemde, çeşitli

çalışma aletleriyle masa adı verilen, ağaç altlarında temizlik işleminin yapılmasıyla işe

başlanır. Özel olarak bu işlem için dizayn edilen aletlerin yanında, mala ve faraş benzeri
aletler kullanılır ve yabancı ot, taş, ağacın kuruyan dal ve yaprakları ortamdan
uzaklaştırılır. Süpürme işlemi çoğunlukla yine ağacın kendi dalları kullanılarak yapılır.

Daha sonra Ege Bölgesi halkınca “pekmez toprağı”, Kıbrıs’ta ise “havara” denilen,

kalsiyum karbonat içerikli beyaz kil toprak toz halde zemine serpilir (Şekil 8) ve
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ardından bastırılırarak alanın tesviyesi yapılır. Böylelikle damlayacak olan sakızlar için

temiz, uygun bir zemin oluşturulmuş olur ve hasat zamanı damlaların kolayca
toplanması sağlanır. Ayrıca masalara serpilen bu madde reçinenin donmasını,
pıhtılaşmasını hızlandırdığı gibi, parlaklık kazandırır ve suyla yıkama sonucu kolayca
temizlenebilir. Beyaz kil toprak yerine mermer plakaların denendiği bilinse de, bu

sak
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yöntem yaygınlaşmamıştır.

Şekil 8. Toz haldeki CaCO3’ın serpilmesi
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Sonraki aşama birinci çizim işlemidir. Tahta saplı kunduracı bizine benzer bir aletle
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(kentitiri) ağaç gövdesi ve yeterince kalın dallar, 2-3 mm derinlikte, kambiyum
zedelenecek şekilde, 4 - 5 cm uzunluğunda gövde veya dal eksenine diagonal
istikamette yaralanır (Şekil 9). Böylelikle salgı kanalları açığa çıkartılmak suretiyle

reçine akışı sağlanır. Bu çiziklerden akacak reçinenin toprağa kolayca ulaşması için
çizikler, dalların yere bakan kısımları üzerinde yapılmalıdır. Sabah erken saatler çizim

için daha uygundur. Bu periyotta nemin akışı teşvik ettiği bilinmektedir.[17] Çizim adedi
ağaç yaşı, çapı ve taç büyüklüğüne göre değişir. Olgun bir ağaçta 100’ü aşkın yara
bulunabilir, ancak aşırı çizimler bitkinin erken yaşlanmasına sebep olur. Ağacın

anatomik özelliklerinden ötürü çizikler homojen verimde değildir. Bu aşama Temmuz

ayı ortalarında başlar ve 3-4 haftalık bir sürenin ardından 10 - 15 günlük bir ara verilir.
Bu ara süresince en son damlayan sakız damlacıklarının da yeterince sertleşerek elle
dokunulabilir hale gelmesi sağlanmış olur. Bu süre bazen hava koşullarına bağlı olarak

20 günü bulur. Bu yaralardan akan sakız, başlangıçta içerdiği klorofil nedeniyle donuk

iza
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yeşil renkteyken daha sonra oksidasyon sonucu sarı renge döner (Şekil 10).

Şekil 9. Gövde ve kalın dalların çizilmesi

sak

15 Ağustos gibi birinci toplama veya hasat işlemine geçilir. Toplama işlemi için
tahta saplı bir spatula kullanılır. Bu aşamada kuzeyden gelen hava dalgası ve düşük
sıcaklık damlaların katılaşmasını hızlandırır. Damlaların pıhtılaşması noktasında deniz
rüzgarları zaruri değilse bile işlevseldir ve istenen bir özelliktir. Spatula ve işaret
parmağı yardımıyla ele yapışmayacak kadar sertleşmiş sakız damlacıkları, masa
üzerinden toplanarak selelere doldurulur. Önce zemindeki büyük damlalar toplanır
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ardından daha küçük damlalar elle veya süpürgeler yardımıyla toplanır ve serin
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ortamlara alınır.

Birinci toplamadan sonra masa tekrar temizlenir ve düzeltilir. 3-4 hafta süreyle
haftada iki kez yeniden çizimler yapılmaya başlanır. İkinci çizimleri müteakip 10-15
günlük ikinci ara verilir ve aranın ardından ikinci toplama işlemi yapılır. Birinci

toplamadan farklı olarak, artık gövde ve dallarda asılı kalanlar dahil zemindeki en ufak
damlacıklar dahi toplanır. İkinci toplama ile yıllık toplama işlemleri tamamlanmış olur.

Sakız üretimi Haziran’dan Eylül’e veya hava durumu ortalamadan daha sıcak geçerse,
Ekim’e kadar bu şekilde devam eder. Hasat süresince yağmurun yağması sakızı
bozabilir, aşındırabilir veya sakızın taze olması durumunda farklı renklere dönüşmesine

iza
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neden olur. Dolayısıyla hasat dönemi esnasında yağış istenmeyen bir durumdur.

Şekil 10. Akış halindeki damla sakızı

Hasat edilen sakız, Kasım ayına kadar kurumaya bırakıldıktan sonra yıkanır ve
temizlenir. Geleneksel metoda göre, önce elekten geçirilerek toz topraktan kabaca
arındırılır. Sonra sabun tozu içeren soğuk suda (deniz suyu kullanılabilir) karıştırılarak

sak

yıkanır ve temiz suda durulanarak bez üzerine kurumak üzere serilir. Bu yıkama
esnasında damlalara parlaklık kazandıran “lostra” işlemi de yapılır.[4] Bu işlemden sonra
her bir parça, bıçak yardımıyla üzerine yapışık yabancı maddelerden arındırılır (Şekil
11). Özellikle bu aşamada ince bir işçilik söz konusudur. Hasat edilen damlalar, en iyi
kalite için eksi 20ºC’ de muhafaza edilmelidir.[4] Yine de 7oC’nin altında kuru ve ışıktan
uzak bir ortamda, ürün en az 2 yıl kalitesini korur. Damla sakızı uzun yıllar bozulmayan
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ve bayatlamayan bir ürün olmakla birlikte üretim tarihinden sonra 2-3 yıl içinde
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tüketilmesi kalite açısından tavsiye edilir.[16]

Damla sakızı şekil, büyüklük ve kalite (katışıklık ve toplandığı yer) bakımından
geleneksel olarak 8 farklı grupta sınıflandırılır.[4] Bunların içinde en değerlisi kabuk
üzerinde açılmış çizikte asılı kalan ve gözyaşı (tear) olarak adlandırılan parçadır. Fakat

ticari sınıflandırmada büyük boy, orta boy, küçük boy damlalar ile toz olmak üzere 4
temel grup kullanılır. Bu standardizasyon pazarlamayı kolaylaştırır ve ürünün
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korunmasına yardımcı olur.

Şekil 11. Hasattan sonra damla sakızı

Sakız ağacı yetiştiriciliğinde gençlik kısırlığı gibi bir durum söz konusu değildir.
Anlamsız bir miktar olmakla birlikte bir yaşındaki genç bitki dahi yaralandığı taktirde

iza

reçine salgılar. Ancak verim, gövde kalınlığıyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla gelişimine
devam eden genç bitkileri yaralamak uzun vadede karlı olmayacağından, pratikte sakız
ağaçları 6 - 7 sene sonra yararlanılabilir duruma gelir ve bu yaştan itibaren ağaç başına
50 – 100 gram reçine verimi beklenir. Olgun ağaçlar ortalama 250 - 300 gram
verebilirken, üst sınır 650 gram olarak belirtilmiştir.[4]

sak

1995 yılında yayımlanan ve 4 yıl süren bir çalışmada alternatif hasat yöntemi

üzerinde denemeler yapılmış ve dikkat çekici sonuçlar elde edilmiştir. Küçük fakat çok
sayıda çizik yerine 8-10 cm uzunluklarda açılan 5-6 çiziğe etefon etken maddeli “ethrel”
uygulanmış ve reçine, polipropilen plastik torbalarda toplanmıştır. Sonuç olarak % 99
saflıkta, katışıklık bulundurmayan damla sakızı, % 162 verim artışıyla hasat edilmiştir.
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İşçilikte ciddi bir tasarruf sağlayan bu yöntemle, toplanan reçinenin % 14.7 oranında
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uçucu yağ taşıdığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre verimin üretim sezonu

öncesi düşen yağış miktarıyla yakın ilişkili olduğu saptanmıştır.[17] Ancak bu yöntem
yaygınlaşmamış ve geleneksel yöntemin yerini alamamıştır.

Sakız plantasyonlarında genellikle 5x2, 4x3, 7x2 m gibi dikim mesafeleri
uygulanmaktadır[18] ve bu plantasyonlarda yalnızca erkek bitkiler yer almaktadır. Yani

sakız ağacı yetiştiriciliği ekonomik anlamda sadece erkek bireyler ile yapılır. Bunun

sebebi verim ve kalite özelliklerindeki üstünlüktür. Geleneksel yetiştiricilikte ilk tesis
yılında belirli aralıklarla bir miktar sulama yapılır. Bunun dışında sulama yapılmaz fakat
devamlı bir kısıtlı sulama programı uygulanması tavsiye edilir. Doğal koşullar altında
yavaş gelişim gösteren sakız ağacı, düzenli sulamayla birlikte belirgin biçimde daha

hızlı büyür. Sakız bahçesinin ilk tesisinden itibaren gübrelenmesi ve sulanması, gövde
çapında artış ve daha kısa sürede ağaç formuna ulaşılmasını sağlayacağından tavsiye
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edilmektedir. Bu husus yatırımların fizibilitesi açısından çok önemlidir.

Toprak işleme yılda iki kez ilkbahar ve sonbaharda yapılır. Düz arazilerde kurulu
sakızlıklarda toprak işleme aletleriyle; meyilli, teraslama yapılan alanlarda ise, insan
gücüyle çapalama yapılır. Klonal olarak çoğaltılan bitkilerin kökleri yüzeyin hemen
altında olduğundan oldukça yüzeysel bir toprak işlemesi yapılmalıdır. Aralık ayında
ağacın ölü yapraklarıyla meydana gelen doğal gübrelemeyi tamamlamak amacıyla
gübreleme yapılır. Sakız, hızlı bir gelişim ve verim için düzenli gübrelemeye ihtiyaç

iza

duyar. Nitrat ve fosfatlı mineral gübrelerden iyi neticeler alındığı gibi, en ideal gübre
yanmış hayvan gübresi özellikle de keçi, koyun gübresi olarak ön plana çıkmaktadır.[15]
Amonyum sülfat, amonyum fosfat ve baklagillerle yeşil gübreleme de iyi sonuç
vermektedir. Fakat gübre seçimi konusunda en doğrusu toprak analizi sonucuna göre
hareket etmek olacaktır.

sak

Çalılaşma eğiliminde olan bu bitkinin budanması da özel bir önem taşımaktadır.
Özellikle dip sürgünlerinin ve alt dalların alınması, ağacın boylanması ve gövde çapı
açısından önemlidir. Budamalar sonucu 1 – 2 m’lik tek veya çift gövde bırakılır.
Ağaçların sıklıkla yuvarlak form veya şemsiye formu aldığı görülür (Şekil 12). Kırılmış,
kurumuş dallar çıkartılırken ışıklanmayı ve hava sirkülasyonunu arttıracak şekilde
kesimler yapılır. Böylelikle reçine akışını hızlandıracak güneş ışınlarından ve akış
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halindeki damlaları kurutacak deniz rüzgarlarından faydalanılır. Budamalar dinlenme
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döneminde yapılır. Budama yerlerinin uygun bir materyalle (katran, zift) kapatılması,
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özellikle fungal hastalık etmenlerine karşı alınması gereken önlemlerdendir.

Şekil 12. Şemsiye formu almış bir ağaç

Sakız ağacına zarar veren hastalık ve zararlı sayısı azdır. Dolayısıyla hastalık ve
zararlılarla mücadele maliyeti düşüktür. Antepfıstığı psillidi etmeni Agonoscena spp.
önemli bir zararlıdır. Sakız bitkisinin bir diğer önemli zararlısı yaprak bitleridir.

iza

Poliporus cinsi fungal etmenler ağaç ölümüne sebebiyet verecek derecede zarar
meydana getirebilmektedir. Egzotik bir tür olduğu bilinen Pestalotiopsis mantarının ise
yaprak ve uç sürgünü kurumasına sebebiyet verdiği görülmüştür. Özellikle yeni tesis
edilmiş genç sakızlıklarda gerekli zirai mücadele önlemleri ihmal edilmemelidir. Gövde
ve dalların çizimler dışında yaralanmamasına dikkat edilmeli, budama yerleri uygun

sak

materyalle kapatılmalı, sonbaharda mutlaka toprak işlemesi yaparak, durgun su
birikintilerinin oluşmasına engel olunmalıdır.
Doğada bol miktarda bulunan çalı formundaki çeşitli Pistacia lentiscus (yabani

sakız) fertlerinin de gövdesi çizildiğinde reçine verdiği bilinmektedir. 2003-2004
yıllarında yapılan bir çalışmayla bu reçinenin orijinal ürüne benzer fitokimyasal içerikte
olduğu kanıtlanmıştır.[11] Ancak bu yöntemle hem çok az miktarda reçine alınabilmekte
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hem de tat ve aroma orijinal damla sakızı gibi olmamaktadır. Nitekim aşılanmamış
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yabani bireylerden bugüne kadar ekonomik anlamda yararlanılamamıştır. Fakat
geleneksel bitkisel tıbbi ürün olarak bazı ülkelerde kullanım alanı vardır. Örneğin
meyvelerden elde edilen sabit yağ, Cezayir’de Mezolitik Çağ’dan beri tıbbi özellikleri
nedeniyle kullanılmaktadır.[19]
4.1 Kültürü Yapılan Klonlar

Chia varyetesinin kültürü yapılan Mavroschinos, Votomos, Maroulitis, Siderakikos,
Krementinos ve Livanos gibi klonları vardır. Mavroschinos (Şekil 13) yaygın iki

klondan biridir. Çok kısa saplı, koyu yeşil, eliptik yaprakçıkları vardır. Reçine kalitesi
bakımından en üstün klondur. Votomos ise yüksek reçine verimiyle ön plana çıkar.

Mavroschinos’a nazaran hastalıklara daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yaprakçıkları

açık yeşil renkte ve daha yuvarlakçadır. Moleküler belirteçlerin kullanıldığı bir
çalışmada yaygın kullanılan bu iki klonun genetik yakınlık gösterdiği tespit
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edilmiştir.[20] Votomos’a benzeyen Maroulitis, daha kalın ve etli yaprakçıklarıyla ayırt
edilir. Damla halindeki reçinenin kuruma esnasında içerisinde çok sayıda hava kabarcığı
bırakması dolayısıyla ticari değeri daha düşük damlalar verir. Krementinos ve Livanos
klonları renk, koku, verim gibi konularda istenilen özellikleri karşılayamadıklarından

sak

iza

yaygın değildir.

Şekil 13. Mavroschinos’ta yaprakların görünümü
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4.2 Çoğaltılması
Sakız ağacının çoğaltılması tohumla, daldırmayla, çelikle, aşıyla ve in vitro şartlarda
mikroçoğaltımla yapılabilmektedir.

Geleneksel yöntemlerle çoğaltmada 50-70 cm‘lik 1-2 yaşlı adi odun çelikleri
kullanılır. Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan bu dallar, bir yıl önceden açılan ve

havalandırılan çukurlara yatay veya hafif eğik şekilde dikilirler. Genelde Şubat – Mart
ayları, nadiren de kış yağmurlarını toplamak için Aralık ayı dikim için tercih edilir. Bu

metodda dikimler doğrudan bahçe tesis edilecek araziye yapılır. Köklenmeyi artırıcı ek
tedbirler başarı oranını artırdığından, dikim öncesi alkolle, oksin grubu bitki gelişim
düzenleyicilerle muamele, dikim çukuruna sakız yaprağı çürüntüsü, taze sakız yaprağı,

yanmış ahır gübresi koyma ve çelik uçlarının yaralanması, ezilmesi gibi işlemler

uygulanabilir. Dikimin ardından toprak sıkıca bastırılır. Ayrıca adi daldırma yöntemi de
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geleneksel olarak kullanılan bir diğer yöntemdir.
4.2.1 Tohumla Çoğaltma

P. lentiscus, Pistacia cinsine dahil diğer türler gibi rüzgarla tozlaşır. Bu nedenle dişi
bitkiler kolaylıkla yabancı tozlaşma yapar. Tohumdan yetişen bitkilerde genetik açılma
söz konusu olduğundan, verimli sakız üretimi için bu bireylerin mutlaka üstün nitelikli
klonlar ile aşılanması gerekmektedir. Dolayısıyla tohumla çoğaltma yöntemi pratik ve
ekonomik değildir. Bu yöntem sakızlık kurulması için tek başına yeterli olmasa da

iza

orman alanlarının oluşturulmasında, ıslah çalışmalarında, yangından dolayı bozulan
ormanlık

alanların

yeniden

ağaçlandırılmasında

veya

peyzaj

çalışmalarında

kullanılabilir. Tohumlar dormansi göstermez. Bununla birlikte P. lentiscus tohumlarında
ışıklandırma, mekanik ve kimyasal aşındırma, soğukta katlama uygulamalarının
çimlenme

oranı

üzerinde

istatistiksel

açıdan

sak

bildirilmektedir.[21]
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önemli
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yaratmadığı
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4.2.2. Çelikle Çoğaltma
Pistacia türlerinde ana bitkinin yaşlanmasıyla birlikte çeliklerin köklenme
oranlarının önemli düzeyde azaldığı ve bu türlerin havalanma kapasitesi yüksek

ortamlarda iyi köklendiği bilinmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda, sakız ağacının
bir yıllık sürgünlerinden hazırlanan yarı odun çelikleri alçak tünel sisleme ünitesinde

köklendirilmiş ve en yüksek köklenme oranının (%76.6) elde edildiği 15 Şubat tarihinin
en uygun çelik alma zamanı, saf perlitin de en iyi köklendirme ortamı olduğu ortaya

çıkmıştır. En yüksek kök adedi değerinin elde edildiği 20.000 ppm’lik IBA dozunun ise
sakız ağacı çeliklerinde yüksek kök kalitesine ulaşmak için kullanılacak en uygun

hormon dozu olduğu sonucuna varılmıştır. Bazı flavonoid bileşiklerinin devreye bağlı

değişiminin, köklenme oranlarındaki değişimle önemli derecede paralellik taşıdığı

belirlenmiştir. Ayrıca sonuçlar göstermektedir ki, çelik alınan ana bitkinin çelik alımı
öncesi bol yağış ya da su alması köklenmeyi teşvik etmekte ve köklenme için uygun
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içsel koşulları yaratmaktadır.[22]

4.2.3 Aşıyla Çoğaltma

Olumsuz iklim ve toprak şartlarına uyum gösterebilen anaçlar üzerine aşılama
yaparak orijinal türün yetişme alanının genişletilebilmesi, aşıyla çoğaltım yöntemini
önemli kılmaktadır. Aşılamanın bir diğer avantajı da çelikle çoğaltıma göre daha az
materyal kullanılması, bir çelikten sadece bir fidan elde edilebilirken, aşılamada ise her

iza

gözden bir fidan elde etme potansiyelinin olmasıdır.[14]

Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nce yapılan “Sakız (Pistacia Lentiscus L. var.
chia)’ın Aşılama Yoluyla Çoğaltılması” adlı çalışmada, aşı başarısı kambiyum
faaliyetinin en fazla olduğu ilkbahar döneminde genellikle daha yüksek oranda
gerçekleşmiştir. Oransal olarak en yüksek aşı tutma yüzdesi P. atlantica anacına 1

sak

Nisan’da yapılan kalem aşılarında % 56.6, yine aynı tarihte P. lentiscus anacına yapılan
kalem aşılarında % 50 oranında gerçekleşmiştir. Tutan aşıların büyüme potansiyelleri P.
lentiscus anaçlarında zayıf kalırken, P. atlantica üzerine aşılı olanlar aynı yıl içerisinde
50-70 cm uzamışlardır. Aşılamalarda uyuşmazlık belirtileri gözlenmemiştir. P.
lentiscus’ un diğer akraba türler P. vera ve P. khinjuk ile de hiçbir uyuşmazlık sorunu
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göstermediği bilinmektedir.[3] Yapılan çalışmalarda Pistacia türlerinin dokularında
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bulunan salgı maddelerinin aşılama çalışmalarını olumsuz etkilemediği, salgı miktarı ile

aşı tutumu arasında belirleyici bir ilişkinin olmadığı ortaya konulmuştur. P.
atlantica’nın, aşı tutumu ve altlık kuvveti bakımından sakızın aşılama yoluyla

çoğaltılmasında kullanılabilecek uygun bir altlık olduğu sonucu çıkmıştır. Atlantik
sakızı, Pistacia’lar içerisinde en fazla boylanan türdür. Aşı tutma oranlarında P.
atlantica altlığının, odun dokusundaki üstün özellikler nedeniyle P. lentiscus altlığından
daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.

Çalışmanın sonuçlarına göre yonga aşı 15 Şubat tarihinden 15 Ekim tarihine kadar

yapılabilen tek aşı yöntemi olmasına rağmen, 15 Mart’tan sonra tutma oranları çok

düştüğünden yapılmamalıdır. T göz aşılarının en uygun yapılma zamanı ise 1 Mart - 1
Mayıs tarihleri arasındadır. 15 Şubat tarihinden itibaren altlıklar uyanmaya

başladığından kalem aşılarına başlanabilir. Kalemlerin saklama süresi aşının bitiş tarihi
için belirleyici faktör olmaktadır. Aşı kalemleri bozulmadan ve canlılığını yitirmeden 2
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- 2,5 ay saklanabilmekte ve son kalem aşısını 15 Nisan tarihinde yapmak mümkün

olmaktadır. Aşılar yapıldıktan 20 - 25 gün sonra gözler uyanmaya başlamaktadır. Kalem
aşılarında uyanma, göz aşılarından daha geç olmaktadır. Sakızda aşılar tutup uyanmaya
başlasalar bile aşı bağları hemen çözülmemeli, 2.5 – 3 ay süre ile aşı sürgününün
büyümesine izin verilmelidir.[14]

iza

4.2.4 Biyoteknolojik Yöntemlerle Çoğaltma

Sakız ağacı üzerine yapılan in vitro çalışma sayısı sınırlı sayıdadır. Taşkın ve İnal,
chia varyetesinin olgun ve genç dokularından alınan apikal sürgün uçlarını farklı
hormon derişimlerini içeren MS ve DKW besi ortamlarında kültüre aldıkları çalışmada,
alınan materyallerden besi ortamına salınan yoğun fenolik bileşiklerden dolayı

sak

eksplantlarda organogenezi gözlememişlerdir.[23] Yapılan bir diğer çalışmada, juvenil
sakız ağacının in vitro mikroçoğaltılması için protokoller tanımlanmıştır. İn vitro
koşullarda çimlendirilen bitkiciklerden alınan gövde ucu, nodal tomurcuklar ve
kotiledon nodu gibi farklı eksplantlar, farklı sitokinin tip (BA, kinetin, TDZ ve 2izopentiladenin) ve miktarları (1, 2, 4 mg/l) ve karbon kaynakları (sukroz ve glikoz)
içeren çeşitli besi ortamlarına (MS, WPM, QL ve DKW) aktarılarak in vitro
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proliferasyon optimize edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 1 mg/l BA ve 30 g/l sukroz
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içeren MS besi ortamında en yüksek proliferasyon (%71.4) ve eksplant başına en fazla

gövde (1.87) nodal tomurcukların rejenerasyonu ile elde edilmiştir. İn vivo koşullara
transferden dört hafta dört ay ve iki yıl sonra sırasıyla, % 83.3, % 96 ve % 100 gibi

yüksek oranlarda yaşam canlılığı elde edilmiştir.[3] “Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus
L.) Juvenil ve Olgun Eksplantlarının Mikroçoğaltımı, Kriyoprezervasyonu ve Genetik

Kararlılığının Belirlenmesi” adlı projede ise olgun sakız ağacı genotiplerinin klonal

olarak çoğaltılması için standart bir mikroaşılama metodu geliştirilmiştir. Bununla
birlikte, yabani sakız tohumlarından elde edilen bitkilerde türün köklenme sorunu

olmasına rağmen, bitki büyüme düzenleyicisi olmaksızın köklenebilen bir klon hattı
yakalanmıştır. Fakat bu çalışmada ana materyal ile klonları arasında düşük oranda da

sak
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olsa polimorfizm belirlenmiştir.[24]
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5. SAKIZ ADASI DAMLA SAKIZI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
Sakız Adası Damla Sakızı Üreticileri Birliği, çatısı altında 22 adet birinci dereceden
kooperatif barındırmaktadır. 24 köyde yaklaşık 4850 sakız üreticisi birliğin üyesidir.

Ürünün serbest ticareti yasak olduğundan tüm üreticiler birliğe üye olmak zorundadır.
İstatiksel bir veri olarak son yıllarda üreticilerin yüksek yaş ortalaması sosyoekonomik

bir problem olarak dikkat çekmektedir. Sakız Adası’ndaki sisteme göre çizim ve hasat

işlemleri yasal olarak 15 Temmuz – 15 Ekim tarihlerini kapsayacak şekilde
sınırlandırılmıştır ve çoğaltılması arz-talep dengesini korumak amacıyla özel bir kanuna
tabi tutulmuştur.[4] Her yıl 120 - 140 ton damla sakızı üreten kooperatifin yurtiçine

(Yunanistan) arz ettiği miktar 20 - 30 ton arasıdır. Kalan 100 ton civarında mal ise ihraç
edilmektedir. En büyük alıcı Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Ayrıca 250 kg’lık bir sakız
yağı satışı bulunmaktadır ve bu ürünün litre fiyatı 3000 euro’yu aşmaktadır. İşlenmiş,
ambalajlı ciklet olarak satış, 2000’lerin başında 30 tonları bulurken günümüzde bu

rakam yarı yarıya azalmış ve 15 ton seviyesine düşmüştür. Birliğin yıllık cirosu 14
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milyon euro dolaylarında seyrederken, paylaşılan verilere göre üreticinin eline geçen net

gelir kilogram başına 65 - 70 euro olmaktadır. Kooperatifin çalışan sayısı ise 45-50’dir.
1958 yılında 183 ton olan üretimi 1962 yılında 241 tona taşıyarak önemli bir başarı elde
eden üreticiler birliği endüstriyel amaçlı girişimlerde de bulunmuştur. Özel tesislerde,
1950 yılında distilasyon yöntemiyle sakız yağı üretimi başlamıştır. 1985 yılında
“ELMA” marka ciklet üretimi için modern fabrika kurulmuştur. Kooperatif, iştiraki
“mastihashop”lar aracılığıyla çok çeşitli damla sakızlı ürünleri pazara sunmaktadır ve

iza

bu ürünler 1997 yılında Avrupa Birliği’nden AET 2081/92 yönetmeliği uyarınca coğrafi
işaret alarak önemli bir dönüm noktası yaşamıştır. Bu iştiraklerden biri, Mastiha Damla
Sakızı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Türk ortaklarıyla birlikte 2016 yılında ülkemizde
kurulmuştur. Birlik, üretimin organizasyonu ve finansal yönetimi yanında, modern
üretim yöntemleri ve yetiştirme tekniklerinin araştırılması, sakız ağacı hastalık ve

sak

zararlıları ile etkili gübreleme programlarının araştırılması, sakız ağacı genotiplerini
moleküler yöntemlerle tanımlama girişimleri, çoğaltım yöntemlerinin araştırılması ve
yeni ürün geliştirme gibi konularda üyelerine desteğini açıklamaktadır. Kooperatif,
2016 yılında AB’nin de desteğiyle agroturizm faaliyetlerini arttırmak amacıyla adanın
güneyinde sakız ağacı temalı bir müzenin açılışını sağlamıştır.
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6. TÜRÜN EKONOMİK ÖNEMİ
Sakız ağacı başta reçinesi olmak üzere meyveleri, yaprakları, dalları, odunu ve

peyzaj alanında kullanımıyla ekonomik bir değere sahiptir. Reçinesi tıp, gıda ve kimya
konularında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir ve görünüşe göre gelecekte, henüz
denenmemiş veya keşfedilmemiş daha pek çok değerlendirme şekline sahip olacaktır.

Çok çeşitli tıbbi araştırmalara konu olan sakız reçinesi, ilaçlarda ve besin takviyelerinde
hammadde olarak kullanılmaktadır. Gıdada, katıldığı ürüne yüksek bir katma değer

kazandıran damla sakızı çok yüksek fiyatlardan alıcı bulmaktadır. Damla sakızının

fiyatı sınıfına göre değişmekle birlikte 140 - 150 € / kg arasında değişmektedir. % 2 - 3
oranında yağ içeren, geleneksel yöntemlere göre toplanan katı haldeki damlaların

distilasyonu ile damla sakızı yağı (mastic oil) denilen eterik bir yağ üretimi de
yapılmaktadır. Buna karşın reçinenin henüz sıvı haldeyken % 14 - 20 oranında uçucu
yağ içerdiği bilinmektedir. Bu yağ ağacın meyve, yaprak ve dallarından da

üretilebilmektedir.[4] Bu ürünün litre fiyatı ise 3000 euro’yu aşmaktadır. Ayrıca soda
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gibi çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan damla sakızı suyu (mastic water) da diğer bir

yan üründür. Reçinesi dışında, sakız ağacının ve özellikle yabani sakızın peyzaj
alanında dış mekan süs bitkisi ve bonsai olarak kullanıldığını görürüz. Bunun dışında,
sahip olduğu botanik ve fizyolojik özellikleriyle toprak erozyonuna ve çölleşmeye karşı,
tahrip

olmuş

vejetasyonun

yeniden

oluşturulmasında

ve

deniz

kumullarının

engellenmesi çalışmalarında kullanılabilecek bitkilerdendir.[3] Damla sakızı, tütsü olarak
dini törenleri süslemesinin yanında arı kovanlarındaki birtakım materyallerin yapımında

iza

kullanılmak gibi ekstrem kullanım alanları da bulmuştur.[4] Fakat hiç süphesiz, sakız
ağacını değerli kılan şey reçinesinin içerdiği zengin fitokimyasallardır.

6.1 Reçinenin Fiziko-Kimyasal Özellikleri

sak

Sakız reçinesinin kimyasal içeriği üzerine ilk çalışma 1930 yılında yapılmasına

rağmen, bugün için hala reçinenin tüm kimyasal içeriği belirlenebilmiş değildir. Reçine
doğal polimerler, uçucu bileşikler, aromatik bileşikler, fitositeroller, polifenolik
moleküller ve doğada ilk defa belirlenen ve izole edilen çok sayıda aktif sekonder
metabolitler içermektedir. İçeriğindeki yapıları belirlenmiş 80 bileşenin kombinasyonu
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sakız reçinesinin sadece besin olarak değil sağlıkta ve kişisel bakımda niçin bu kadar
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yoğun kullanıldığını doğrular niteliktedir. Reçinenin ana polimeri olarak cis-1,4-poli-β-

mirsen belirlenirken, az miktarda da olsa (yaklaşık %2-3) uçucu yağlar içerir.[2]
Reçinenin fiziksel özellikleri ve temel kimyasal bileşimi sırasıyla aşağıda verilmiştir[25]
(Çizelge 1,2).

Yoğunluk {d20}

0,96 - 1,08 gr / ml (20oC)

Yumuşama Noktası

45 - 55oC

Erime Aralığı

85 - 105oC

Nem

% Max 1.5

Toplam Kül (550oC)

% Max 0,2

Doğal Katışıklık

% Max 1,5

Asitlik İndeksi

50 - 60

Sabunlaşma Değeri

70 - 85
Suda çözünmez (% ~1). İzopropil alkol, aseton, hekzan,
metanol, kloroform, dietil eter, n-bütil eter’de çözünür.
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Çözünürlük

Çizelge 1. Damla sakızının fiziksel özellikleri

%1–3

Doğal Polimer (Poli -ß-mirsen)

% 25 – 30

· Mastikadienonik asit
· İzomastikadienonik asit
· Oleanonik asit
· Moronik asit
· Mastikadienolik asit
· İzomastikadienolik asit
· Diğer Triterpenik Asitler

% 12 – 15
% 12 – 15
%6–8
%3–6
%1–3
%1–3
%3–5

Diğer Bileşikler

20 – 25 %

sak

iza

Sakız Uçucu Yağı

Çizelge 2. Damla sakızının kimyasal bileşenleri

Sakız uçucu yağının en önemli komponentleri ise alfa-pinen, mirsen, beta-karyofilen,

limonen, anetol ve alfa-humulen’dir.[11]
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6.2.1 Tıbbi Kullanımı
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6.2 Kullanım Alanları ve Değerlendirilmesi

Reçine ve değişik bitki kısımlarından izole edilen terpenoid, flavonoid, fenolik ve
fenolik olmayan asitler, yağ asitleri ve uçucu yağlar gibi medikal anlamda önem taşıyan
fitokimyasallar,

geçmişte

yapılan

farmakolojik

çalışmalarda

sakız

ağacının

kullanılmasının nedenidir. Günümüzde damla sakızının ağız ve sindirim sistemi

rahatsızlıkları üzerine olumlu etkisi bilimsel olarak kanıtlamıştır. Birçok araştırmacı
damla sakızının gastrointestinal rahatsızlıklara yararlı etkilerini ve Helicobacter pylori,

Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus ve Porphyromonas gingivalis
suşlarına karşı antimikrobiyal özelliklerini araştırmıştır. Antiseptik etki göstermesinden

dolayı monoterpenlerin ve diğer madde gruplarının desteğiyle peptik ülsere sebep olan

Helicobacter pylori’yi inhibe edici özelliğe sahip olduğu bulunmuştur. Atina
Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yapılan bir çalışmada damla sakızı ve yağının,
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önemli bir antibakteriyel ve fungusidal etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Antibakteriyel
özelliğe sahip sakız reçinesinin ayrıca antienflamatuar, antioksidan, antiaterojenik
olarak fonksiyon gösterdiği, hepatoprotektif, kardiyoprotektif özelliklere sahip olduğu
da rapor edilmiştir.[26] Diş hekimliğinde bakteri büyümesine karşı oral antiseptik olarak

kullanılarak dişlerde plak oluşumuna karşı koruma sağlayan damla sakızı, diş macunu
yapımında ve dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.[3] Sakız reçinesinin Crohn
hastalığına sahip insanların plazma inflamatuarının düzenlenmesi ve hastalığın klinik

iza

seyri üzerine faydalı etkileri de rapor edilmiştir. Son yıllarda giderek artan sayıdaki
çalışmalarla, sakız reçinesinin gelecekte kimyasal yolla kanserin engellenmesi
uygulamalarına temel oluşturabilecek, insanda kansere neden olan çeşitli tipte tümörlere
karşı potansiyel antiproliferatif özellikler gösterdiği tespit edilmiştir.[26] Uçucu yağda
çok az miktarda bulunan fenilpropan bileşikleri ise antiseptik ve kramp çözücü etkilere
sahiptir. Damla sakızı yanık, egzama, donma sonucu oluşan iltihapların iyileştirilmesi

sak

için hazırlanan cilt merhemlerinde, kolesterol, trigliserid, kan basıncını düzenlemede de
kullanılmıştır. İlaç firmaları, sakız reçinesini tablet ve kapsüllerin, kendiliğinden
absorbe olan ameliyat iplerinin üretiminde ve yara bandajlarında kullanmaktadır.
Yunanlar’ın “uzo” gibi içkilerine olası mide ağrılarına karşı ilave edilmektedir. Ek
olarak Perikos, kitabında reçinenin afrodizyak etkisinden, ultraviyole ışınları absorbe
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etmesinden dolayı güneş kremlerinde kullanıldığından, safra kesesi iltihabı ve taşlarına
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karşı iyi geldiğinden ve terpin içeriğinden dolayı da kronik bronşite karşı
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kullanıldığından bahsetmiş ve bu konuda yapılan çalışmaları referans vermiştir.[4]

Şekil 14. Damla sakızı içerikli takviye edici ürünler

6.2.2 Gıda Sanayisinde Kullanımı

Damla sakızı, gıda endüstrisinde çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Çeşitli

iza

tatlılar ve dondurma gibi pastacılık ürünlerinde; kahve, sahlep, soda gibi içeceklerde;
sakız likörü, uzo gibi alkollü içkilerin üretiminde; tütünde; ve tabii ki ciklet yapımında
aroma ve doğal katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Tüm bunlara damla sakızlı
lokum, şeker, bisküvi, helva ve atıştırmalıklar eklenebilir. Ayrıca hazır çorbalarda
koruyucu olarak, baharat ve değişik soslara kıvam vermek amacıyla, lezzet vermesi ve
dayanma ömrünü uzatmak maksadıyla ekmeklerde, yağla karıştırılarak koku almak

sak

maksadıyla balık yemeklerinde, çikolataların cilalanmasında kullanılmaktadır. Arap
ülkelerinde yoğun şekilde baharat olarak kullanılan damla sakızı, başta Yunanistan
olmak üzere Türkiye, Lübnan ve Suriye halklarının geleneksel tatlı ve hatta etli
yemekleriyle özdeşleşmiştir.
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6.2.3 Kimyasal Kullanımı
Parfümeri ve kozmetikte sabun, şampuan ve çeşitli cilt bakım ürünlerinde
kullanılmaktadır. Sakız, cila olarak kullanıldığında kapladığı yüzeye en küçük bir zarar

vermeksizin kolayca çıkarılabilmektedir. Megilp olarak adlandırılan damla sakızı,
terebentin ve bitkisel yağ karışımı, sanat eserlerinin koruyucu kaplama cilası olarak

ressamlar tarafından kullanılır.[15] Ünlü Mona Lisa tablosunun da damla sakızı içerikli
boya ile yapıldığı bilinmektedir.[27,28] Bunun yanında müzik aletlerinde, döşemelerde ve
hatta havacılıkta kullanılan cilaların yapımında değerlendirilmektedir. Dokumacılıkta ve
resimde renk stabilizatörü olarak kullanılır. Deri ve dokuma endüstrisinde, lastik

yapımında, kitap ciltleme ve taşbaskı sanatında kullanım alanı vardır. Yüksek kalitede
yapıştırıcı ve bant imalatında kullanım alanı bulunmakla birlikte, yalıtkan ve su

geçirmez özelliğinden ötürü bazı spesifik alanlarda faydalanılmaktadır. Ayrıca,
insektisit

yapımında

sakızın

zengin

sak

iza
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bulunmaktadır.

fitokimyasallarından

Şekil 15. Megilp ve işlenmiş damla sakızı
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yararlanma

imkanı
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7. TÜRKİYE’DEKİ SAKIZ AĞACI VARLIĞI
Türkiye’de sakız ağacı yetiştiriciliğinin tarihçesine dair yeterli bilgi bulunmamakla
beraber özellikle Çiftlikköy ve Alaçatı’da bulunan eski sakızlık kalıntıları, geçmişte

sınırlı da olsa yetiştiricilik yapıldığına işaret etmektedir. Sakız ağacı yetiştiriciliğinin
neden benzer ekolojilerde yapılmadığı sorusuna yanıt olarak birinci sırada genetik

materyal yokluğu gelmektedir. Sakız Adası’nın tekeli de zaten uzun yıllar bu durumdan

kaynaklanmıştır. Ada kanunlarına göre Pistacia lentiscus L. var. chia’ya ait bitkisel
materyalin ada dışına çıkarılması yasaktır. İşte bu noktada, ülkemizdeki tüm faaliyetleri

borçlu olduğumuz, chia varyetesine ait yaşlı ağaçların birer genetik hazine olarak önemi
ortaya çıkmaktadır.
7.1 Alaçatı Sakızlığı ve Önemi

Alaçatı Sakızlığı, Alaçatı Mahallesi’nde 5000 ve 6000 no’lu sokakların kesiştiği

noktada yer almaktadır. Çeşme Yarımadası’nda geçmişte damla sakızı üretilen en büyük
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sakız ağacı plantasyonu olma özelliğine sahiptir. 9 dekarlık bu alan, içinde barındırdığı
yaşlı sakız ağaçları nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle park statüsü
kazandırılarak, içindeki 97 ağaç, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü’nün 05.01.1995 tarih ve 5608 sayılı koruma kurulu kararıyla, yasal koruma
altına alınmıştır. Mevcut ağaçlar içinde üç farklı klonun bulunması, burayı gerçek
anlamda bir bitki klon bankası konumuna getirmektedir. Söz konusu üç klon, morfolojik
olarak Sakız Adası’nda yetiştirilen Siderakikos, Maroulitis ve Mavroschinos klonlarıyla

iza

benzeşmektedir.[29]

Çeşme İlçe Tarım Müdürlüğü’nün 1998 yılında yarımada genelinde yaptığı sayımda
yaklaşık 250 adet hakiki sakız ağacı (P. lentiscus var. chia) olduğu saptanmıştır.[29]
Fakat geçmişte, başta yoğun yapılaşma olmak üzere, ilgisizlik ve kurumlar arası yetki
karmaşası vb. nedenlerle yasal koruma altındaki ağaçlarda bile nitelik ve nicelik

sak

açısından önemli kayıplar yaşanmış ve sonuç olarak tür, genetik aşınmayla karşı karşıya
kalmıştır. Bunun en önemli nedeni bölgede tarımın önemini yitirmiş olması ve serbest
piyasa şartlarında turizm ile rekabet edemeyişidir.
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7.2 Geçmişte Yapılan Çeşitli Çalışmalar
Sakız ağacında yaşanan bu hızlı yok oluşa karşı bazı girişimlerde bulunulmuştur.

Bunlar çoğunlukla bitkiyi kendi doğal yetişme ortamında (in situ) korumaya yönelik
adımlardır. 2005 öncesi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin katkılarıyla sonuç alınan
en önemli projeler şunlardır:

a) Alaçatı Sakızlığı Koruma ve Rehabilitasyon Çalışmaları : Buradaki ağaçların
çok yaşlı olması, bu alanda korumanın yanında iyileştirme çalışmalarını da
gerekli kılmaktaydı. Bu nedenle Alaçatı Belediyesi’nin katkılarıyla alana 72
m2’lik bir üretim serası kurulmuştur. Çeşme İlçe Tarım Müdürlüğü ve EÜZF’nin

de katkılarıyla, klonal yöntemlerle (odun çeliği, yapraklı çelik, havai daldırma)
fidan üretimi başlatılmış ve yaşlı ağaçların rehabilitasyonunun yanında alandaki

boş yerlere yeni dikimler yapılması sağlanmıştır. Belediyeye ait alanda 2019
itibarıyla 125 ağaç bulunmaktadır.
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b) Çiftlikköy Örnek Sakızlığı : 165 ağaç

c) EÜZF Çelik / Kalem Damızlığı (Bornova) : 42 ağaç
d) Ilıca Meteoroloji İstasyonu Sakızlığı : 19 ağaç

Ülkemizde akademik anlamda ilk çalışma 1968 yılında, “Türkiye’de Sakız (Mastik)
Elde Etme İmkanları” başlığıyla eczacı Prof. Dr. Turhan Baytop tarafından
yayımlanmıştır. Bir diğer akademik çalışma 1999 yılında Murat İsfendiyaroğlu

iza

tarafından tamamlanan “Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus L. var. chia) Çelikle
Çoğaltılması ve Kök Oluşumunun Anatomik - Fizyolojik İncelenmesi Üzerine
Araştırmalar” isimli doktora tezidir. Söz konusu tez, sakız ağacı üzerine bugüne kadar
dünyada yapılmış tek doktora tezidir.

Bir zamanlar Çeşme’de de yetiştiriciliği yapılan sakız ağaçlarının ve üretim

sak

kültürünün yörenin sosyoekonomik yapısındaki değişim nedeniyle yok olma noktasına
gelmesi, STK’lar ve çeşitli kuruluşları, girişimcileri, ilgili araştırmacıları ve İzmir
Orman Bölge Müdürlüğü’nü harekete geçirmiştir. Sonrasında, üretim kültürünü yeniden
canlandırmak, chia varyetesini korumak ve yeni bahçeler tesis etmek gayesiyle başarılı
faaliyetlerde bulunulmuştur. Geçmişte hayata geçirilen kayda değer çalışmalardan
bazıları şu şekildedir:
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a) Orman Bölge Müdürlüğü çatısı altındaki çalışmalar, 2005 yılında tohum (yabani
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sakız) ve çelikle (chia varyetesi) çoğaltım yöntemlerinin denenmesiyle

başlanmıştır. Tohumdan yabani sakız fidanı üretiminde başarılı olunurken,
çelikle fidan üretiminde istenilen başarıya ulaşılamamıştır.

b) 2007 - 2010 yılları arasında Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından
yürütülen “Sakızın Aşılama Yoluyla Çoğaltılması” isimli proje ile serada ve dış

ortamda yabani sakız ve çitlembik (atlantik sakızı) fidanlarına sakız aşılaması
yapılarak önemli sonuçlar elde edilmiştir.

c) Menderes Orman İşletme Müdürlüğü’nce 2006 - 2013 yılları arasında yapılan
aşılama çalışmalarında doğada bulunan 14.675 adet P. lentiscus ferdi aşılanmış
ve 2713 ağaçta başarılı olunmuştur.

d) TEMA Vakfı ve Falım ortaklığıyla 2008’de başlatılan ‘Sakız Ağaçlarına Sevgi

Aşılıyoruz’ Projesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde yabani
sakızlara aşılamalar yapılmıştır. 17.867 adet yabani bireyin rehabilitasyonu ve
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aşılanmasını kapsayan çalışmada aşı başarısı çok düşük kalmış ve başarısız
olunmuştur. Bunun yanında alana 3000 civarında fidan dikilmiştir.

e) 2010 yılında İzmir Kalkınma Ajansı destekli “Çeşme Yarımadası’nda Çelik
Yöntemi İle Sakızlık Kurulması” isimli proje gerçekleştirilmiştir.
f) İşbirliğine devam eden TEMA, Falım ve Orman Bölge Müdürlüğü Urla –
Kadıovacık 95 no’lu bölmede “Sakız Ağacı Klon Parkı” projesini 2012 - 2015
yılları arasında tamamlayarak 108 adedi erkek, 16 adedi dişi olmak üzere toplam
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124 klon, 935 bireyi koruma altına almıştır. Park, 2015 yılında tamamen Orman
Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

g) 2013 yılında Menderes Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Karaburun,
Küçükbahçe Köyü, 316 no’lu bölmede 6 hektarlık alana 3150 adet çelik
dikilerek bahçe tesis edilmiştir.

h) Yine 2013 yılında Yarımada Sosyal Sorumluluk Derneği, “Bin Kadına 10 Bin

sak

Sakız Ağacı” projesiyle türün tanıtımına, yöre halkınca benimsenmesine ve ek
gelir yaratılmasına katkı sunmuştur.

i) Bir diğer sivil toplum kuruluşu Ege Orman Vakfı, İzmir Orman Bölge
Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, Çeşme-Çiftlikköy’de Sakız Ağacı
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Ağaçlandırma Projesi’ni 2016 yılında başlatmış ve 10 hektarlık alanda diğer
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türlerle birlikte 4000 adet sakız fidanı dikmiştir.

j) Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından
“Yabani Sakız (Pistacia lentiscus) Populasyonlarında ve Sakız Klon Parkında

Genetik Çeşitliliğin Moleküler Belirteçler Yardımı ile Tespiti” adlı araştırma
projesi başlatılmış olup çalışma devam etmektedir.

7.3 Sakız Eylem Planı

2014 yılında 1.412.000 liralık bütçeyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından

başlatılan Sakız Eylem Planı, 5 yıl (2014 – 2019) süreyle yeni bahçe veya orman

alanlarının tesisi, yok olmakta olan üretim kültürünü yeniden canlandırmak ve

girişimcilere güvenli fidan temini gibi hedefleri kapsamaktaydı. Bu hedefler, 5 yıla
değişen miktarlarda dağılmak suretiyle aşağıda özetlenmiştir:[27]
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a) Toplam 30.000 ha alan üzerinde sakız ormanı kurmaya elverişli alanların
belirlenmesi ve haritalanmasına yönelik saha ve servet envanteri,
b) Saha envanteri neticesinde belirlenmiş olan 30 hektarlık alanda mevcut yabani
sakızların ve çitlembiklerin ıslahı ile 20.000 kadarının aşılanması,
c) Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü tarafından yeni bir klon

parkının oluşturulması ve böylece üstün nitelikli chia genotiplerinin güvence
altına alınması,

iza

d) Anaçlık bahçelerin klon bahçesi olarak sertifikalandırılması ve korunması,
e) Daldırma metodu ile fidan üretimi yapılabilecek 1000 fertlik bahçe
oluşturulması,

f) Orman fidanlıklarında aşı altlığı amacı ile toplam 150.000 P. atlantica
yetiştirilmesi,

sak

g) 52.000 adet aşılı var. chia fidanı üretimi,
h) Tohumdan yetiştirilen 45.000 adet P. atlantica fidanlarının dikimi ve 3-4 yıl
ardından aşılanması,

i) Daldırma yöntemi ile 1000 adet fidan üretimi,
j) Toplam 55 hektar alanda aşılı fidan dikimi yolu ile sakız ormanı kurulması,
k) Toplam 60 hektar alanda çelikle sakız ormanı kurulması,
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l) Sakız Ağacı Yetiştiriciliği konusunda toplam 425 kişiye eğitim verilmesi ve
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m) Uygulayıcı birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 2 adet araştırma projesinin Ege
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce başlatılması.

Ayrıca, planda Sakız Adası’ndaki yapıya benzer nitelikte bir üreticiler birliğinin
kurulmasına öncülük edileceği ve bu eylem planı kapsamında kurulacak olan sakız
ormanlarının, Orman Kanunu’nun Ek-12. maddesini düzenleyen 297 sayılı tebliğin ilgili

hükümleri çerçevesinde işlettirileceği, kurulacak olan üretici birliği, yerel halkın

farkındalığını artıracağından, şahısların da özel mülkiyetlerinde sakızlık kurmalarına
destek verileceği bildirilmiştir.

Sonuç olarak, Orman Genel Müdürlüğü 2018 Faaliyet Raporu’na göre (Şubat 2019

tarihli) ilk dört yıl hedeflerine çok büyük ölçüde ulaşılmış ve önemli bir başarı elde
edilmiştir. 2019 yılı dikim hedefleri (49 hektar) sayılmadığı taktirde yeni kurulan sakız

plantasyonlarında hedefi tutturma oranı 66 hektar ile %100 olarak gerçekleşmiştir. Bu

ga
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süreç dahilinde 2016 yılında Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Çetibeli Orman

İşletme Şefliği tarafından 48 no’lu bölmede 6 hektar sakızlık tesis edilmiştir. 2017 –
2018 yıllarında Menderes Orman İşletme Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Toprak
Muhafaza Şefliği tarafından Urla - Demircili Köyü yakınlarında 14 hektar, Çeşme –
Çiftlikköy’de ise 260, 264 ve 265 no’lu bölmelerde toplam 283 dekar sakız plantasyonu
oluşturulmuştur. Orman arazilerinin yanısıra Marmaris - Bozburun ve Ula - Esentepe’de
Tıbbi, Aromatik

ve

Boya

Bitkilerinin

Yaygınlaştırılıp

Geliştirilmesi

Projesi

iza

kapsamında, Muğla İl Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müdürlüğü ve Ege
Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle girişimcilere fidan temin edilerek küçük

sak

bahçeler oluşturulmuştur.
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8. SONUÇ
Popülaritesi günden güne artan bu ürün başta gıda sanayisinde olmak üzere büyük

bir katma değer yaratma potansiyeline sahiptir. Sakız ağacı yetiştiriciliği, tarıma dayalı

sanayi tezi, küçük aile işletmeciliği modeli ve organik tarım sistemi ile doğal bir uyum
içerisindedir.

Türkiye, Şubat 2019 tarihli faaliyet raporu temel alındığında yaklaşık 80 hektarlık

sakız dikim sahasına sahiptir. Her ne kadar ülkemizdeki dikim sahaları zaman zaman
“orman” olarak anılsa da, belirtilmelidir ki model alınabilecek Sakız Adası’ndaki

plantasyonlar ormandan ziyade sık dikim meyve bahçesi görünümündedir. Söz konusu
80 hektarlık alan yaklaşık olarak 50 – 55 bin adet ağaca tekabül etmektedir. 2019 yılı

dikim hedefiyle (49 ha) birlikte önümüzdeki 8 – 10 yıl içerisinde yaklaşık 8 tonluk bir
üretime ulaşılacağı öngörülebilir. Damla sakızının dünya piyasasında kilogram fiyatının
150 euro olduğu düşünülürse, halen tamamına yakın kısmı ithal edilmekte olan ürüne
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ödenen dövizden önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Ayrıca damla sakızına dayalı
endüstriyel tesislerin kurulmasıyla da ekonomiye önemli katkılar sağlanabilir.

Halihazırda tekel konumundaki Sakız Adası’nda kooperatifin, üretici sayısının azalması
ve yaş ortalamasının giderek yükselmesi gibi sebeplerden ötürü sürdürülebilirlik
problemi yaşadığı bir gerçektir. Bu durum, ilerleyen yıllarda piyasa koşullarının
ülkemiz lehine dönebileceğine dair bir işarettir. Türkiye’nin uzun vadede Sakız
Adası’nın tekelini kırması ve pazardan pay almaya başlamasıyla birlikte şartların duopol

iza

piyasasına evrileceği söylenebilir. Bu durum teorikte ürün fiyatının düşeceği ihtimalini
barındırmakla beraber, taraflar arası diyalog kanallarını gerekli kılmaktadır. Fakat
dünya piyasasında söz sahibi olmak için yalnızca devlet girişimlerinin yeterli
olmayacağı, kapsamlı ve belki de türe özel birtakım düzenlemelerle desteklenen özel
teşebbüslere de ihtiyaç olduğu açıktır. Sakız ağacı ülkemizde batı ve güneybatı kıyıları
başta olmak üzere önemli bir üretim potansiyeline sahiptir ve bu bölgelerimizin “özel

sak

ağaçlandırma” kapsamında sakız ağacına açılması veya ayrıcalık tanınması gibi bir
seçenek düşünülebilir. Sakız ağacı yetiştiriciliğinin organik tarım ve agroturizm
seçenekleriyle entegre edilmesi de türün popülaritesini ve cazibesini artıracaktır. Ayrıca,
hedeflenen yerli üretici kooperatifi kurularak markalaşma ve tanıtım faaliyetlerine
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yönlerinden birinin tanıtım ve reklam faaliyetleri olduğu unutulmamalıdır.

Ürünün yurtiçi piyasasındaki fiyatı 1260 lira seviyesindedir. Yapılan gözlemler
sonucu damla sakızı piyasasının doygunluktan uzak ve kolay pazarlanabilir olduğu

tespit edilmiştir. Diğer taraftan çok yüksek fiyatlı potansiyel araziler ve ağaçların uzun
olgunlaşma süreleri, sakız ağacının cazibesini düşüren ve yatırım yapılabilirliğini
azaltan unsurlardır.

Damla sakızının üretim tarihine baktığımızda, karşımıza çıkan genetik materyalin

korunması hususu da ayrı bir öneme sahiptir. Kültür varyetesi bireylerine ait her türlü
bitkisel materyalin yurtdışına çıkartılması yasaklanmalıdır. Çünkü üretimin geniş

coğrafyalara yayılması sakız ağacının ekonomik önemini büyük ölçüde yitirmesiyle

sak

iza
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sonuçlanacaktır.
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