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BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR 

ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
14-18 MART 2011 

ANTALYA 
14 MART 2011 
PAZARTESİ 

09:00-9.30 Kayıt 
 
9.30-10.00 
 
10.00-10.30 
 
10.30-11.00 
11.00-11.30 
 
 
11.30-12.00 
 
 
12.00-12.30 

Açılış Konuşmaları 
Dr. Vehbi ESER 
Daire Başkanı 
Dr. Muzaffer KIZILTAN 
Genel Müdür Yardımcısı 
Çay-Kahve Arası  
Dr. İsa ÖZKAN 
Müdür-TARM 
Türkiye Tohum Gen Bankasının Tanıtımı 
Yüksel KAYA 
Müdür-BDUTAE 
Kuraklık Test Merkezinin Tanıtımı 
Dr. Suat YILMAZ  
Müdür-BATEM 
Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi LaboratuvarınınTanıtımı 
 

12:30-14:00 Öğle Yemeği 
AFA: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR 
14:00 -14:10 Açılış ve Başkanlık Divanının Oluşturulması 
 
 
 
14:10 -15:30 
 

 
Dr. Arzu ÜNAL  
TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı 
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Birim Sorumlusu 
“Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Programı”  
 
Prof. Dr. Nazif KOLANKAYA 
Hacettepe Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı 
Emekli Öğretim Üyesi 
“Mikrobiyal Genetik Kaynaklar ve Önemi” 
 

15:30 -16:00 
 

Çay-Kahve Arası 

16:00-18:00 Bilgi Amaçlı Proje Sunumları 

 Not: Saat düzeni toplantı süresince sabah oturumu ve öğleden sonra 
oturumu olarak aynı şekilde olacaktır. 
Sabah Oturumu: 09:00-12:30 
Çay-Kahve Arası: 10:30-11:00 
Öğleden Sonra Oturumu: 14:00-18:00 
Çay-Kahve Arası 15:30-16:00 
 

 
 

Proje Sunum Süresi: 15 dakikadır. 
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BİLGİ AMAÇLI SUNULACAK PROJELER 

                                        
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 
Efem Çukuru Altın Madeni Alanındaki Endemik veya Tehdit Altındaki Türlerin Toplanması ve 
ex situ Muhafazası Projesi 
 
Proje Lideri:                       Dr. Ayfer TAN 
Sunan:                                 Uzm. Lerzan AYKAS 
 

ANKARA ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Sultandağı Havzası Kiraz Bahçelerindeki Tozlayıcı Arı Çeşitliliği, Bunların Doğal Habitatlardaki 
Yayılışı ve Önemli Türlerin Desteklenmesine Yönelik Araştırmalar 

Proje Lideri:                       Dr. Yasemin GÜLER 
Sunan:                                 Dr. Yasemin GÜLER 

 
 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -ADANA 
 
Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Cyclamen Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve In Vıtro 
Muhafazası   
 
Proje Lideri:                     Doç. Dr. Neslihan Yeşim MENDİ  
Sunan:                               Uzm. Ayhan KESİCİ 
 

EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ  BÖLÜMÜ 
Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Yağlık Keten Tohumlarının ve Filizlerinin Biyoaktif Bileşikler 
Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma 
 
Proje Lideri:                       Prof. Dr. Gülden OVA 
Sunan:                                 Y. Gıda Müh. Evrim ÖZKAYNAK 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı 
Proje Koordinatörü :      A. Oya AKIN 

Sunan  :                            Nermin AKSÜMER 

 

 
 
 
 

http://www.tagem.gov.tr/dairebaskanliklari/hsuad.htm�
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15 MART 2011 
                                                         SALI 

Sabah Oturumu: 09:00-12:30 
 

 
Dr. Fatma SARSU 
TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı 
Endüstri Bitkileri Araştırmaları Şube Müdürü 
“Avrupa’da Biyoçeşitlilik Araştırma Programları İçin İşbirliği ve Ortak Stratejiler” 

 
PROGRAM: BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI 

 
DEVAM EDEN PROJELER 

 
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 
Endüstri Bitkileri Genetik Kaynakları Projesi 
Proje Lideri: Dr. A. Şemsettin TAN  
Sunan: Dr. A. Şemsettin TAN 

 
 

 
PROGRAM: BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI 

 YENİ TEKLİF PROJELER 
KAHRAMANMARAŞ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 
Doğu Akdeniz Florasında Bulunan; Ada Çayı ( Salvia spp.), Oğul Otu (Melisa spp.) ve Dağ çayı 
(Sideritis spp.)  Türlerinin Toplanması, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi  
Proje Lideri: Muzaffer ÖZDEMİR 
Sunan: Muzaffer ÖZDEMİR 

ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-YALOVA 
  

Meyve Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi  
 
Proje Lideri: Uz. Selma ÖZYİĞİT  
Sunan: Uz. Selma ÖZYİĞİT 
 

ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-YALOVA 
 

Meyve Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi (ARA SONUÇ RAPORU) 
 
Proje Lideri: Uz. Selma ÖZYİĞİT  
Sunan: Uz. Selma ÖZYİĞİT 
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ANTEPFISTIĞI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Bağ Genetik Kaynakları 
 
Proje Lideri: Kürşat Alp Aslan 
Sunan: Kürşat Alp Aslan 
 

ANTEPFISTIĞI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Bağ Genetik Kaynakları (ARA SONUÇ RAPORU) 
 
Proje Lideri: Kürşat Alp Aslan 
Sunan: Kürşat Alp Aslan 

 
                  

 
 
Öğleden Sonra Oturumu:

ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, ESKİŞEHİR 
Proje Adı  : Batı Geçit Bölgesi Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi 

Proje Lideri : Celalettin AYGÜN 
Sunan : Celalettin AYGÜN 
 

 14:00-18:00 
 
 
 

 
ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR 

 
Proje Adı  : Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genetik Kaynaklarının Mikrosatellit DNA 

Belirteçlerine Dayalı Genetik Analizi                                                                            
Proje Lideri : Özlem BİLİR 
Sunan : Özlem BİLİR  
 
ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR 
 
Proje Adı  : Geçit Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Genetik Kaynakları Araştırmaları 
Proje Lideri : İsmail KARA 
Sunan : İsmail KARA 
 
 
 ANTEPFISTIĞI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Proje Adı  : Meyve Genetik Kaynakları Projesi 
Alt Proje1  : Antepfıstığı Genetik Kaynakları 
Alt Proje2  : Badem Genetik Kaynakları 
Alt Proje3  : Ceviz Genetik Kaynakları 
Alt Proje4  : Zeytin Genetik Kaynakları 
 
Proje Lideri : Dr. Halit Seyfettin ATLI 
Sunan : Dr. Halit Seyfettin ATLI 
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ANTEPFISTIĞI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Proje Adı  : Meyve Genetik Kaynakları Projesi (ARA SONUÇ RAPORU) 
Alt Proje1  : Antepfıstığı Genetik Kaynakları 
Alt Proje2  : Badem Genetik Kaynakları 
Alt Proje3  : Ceviz Genetik Kaynakları 
Alt Proje4  : Zeytin Genetik Kaynakları 
 
Proje Lideri : Dr. Halit Seyfettin ATLI 
Sunan : Dr. Halit Seyfettin ATLI 
 

ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /YALOVA 
 

Proje Adı  : Soğan (Allium cepa L.) Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme 
Araştırma Projesi 

Proje Lideri : Dr. Gülay BEŞİRLİ 
Sunan : Dr. Gülay BEŞİRLİ 

 
 
 

PROGRAM: MİKROBİYAL GENETİK KAYNAKLAR VE MİKRO 
FLORA-MİKRO FAUNA PROGRAMI 

 
 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Proje Adı  : Makro Mantar Genetik Kaynakları Araştırma Projesi 
Proje Lideri  : Dr. Ayfer TAN 
Sunan : Doç. Dr. Tuncr TAŞKIN 
                            (Manisa Celal Bayar Üniv.) 
 

 
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 
Proje Adı  : Makro Mantar Genetik Kaynakları Araştırma Projesi(ARA SONUÇ RAPORU) 
Proje Lideri : Dr. Ayfer TAN 
Sunan : Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN 
                            (Manisa Celal Bayar Üniv.) 
 
 

PROGRAM: BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI 
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 
Proje Adı  : Bitki Genetik Kaynaklarının Ultra Soğuk Koşullarda Dondurularak Muhafaza 

Edilmesi  
Proje Lideri : Dr. Alev KIR 
Sunan             : Dr. Alev KIR 
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EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Proje Adı  : Bitki Genetik Kaynaklarının Ultra Soğuk Koşullarda Dondurularak Muhafaza 
Edilmesi (ARA SONUÇ RAPORU) 
Proje Lideri : Dr. Alev KIR 
Sunan             : Dr. Alev KIR 
 

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  
 

Proje Adı  : AvokadoGenetik Kaynaklarının Muhafazası, Moleküler ve Morfolojik 
Karakterizasyonu  

Proje Lideri : Güçer KAFA 
Sunan  : Güçer KAFA 
 

16 MART 2011 
                                                   ÇARŞAMBA 

Sabah Oturumu: 09:00-12:30 
 

PROGRAM: BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI 
 YENİ TEKLİF PROJELER 

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  
 

Proje Adı  : Badem Genetik Kaynaklarının Muhafazası, Değerlendirilmesi ve Moleküler 
Karakterizasyonu  

Proje Lideri : Hasan PINAR  
Sunan : Hasan PINAR 
 

BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Proje Adı: Antalya Doğal Florasında Yayılış Gösteren Mersin (Myrtus communis L.)’in 
Toplanması ve Karakterizasyonu 
Proje Lideri:Arzu BAYIR 
Sunan           :Arzu BAYIR 
 

GÜNEYDOĞU  ANADOLU  TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi İncir (Ficus carica L.) Genetik kaynakları Muhafaza ve 
Değerlendirme Araştırma Projesi 
Proje Lideri: Mehmet ÇİÇEK 
Sunan          : Mehmet ÇİÇEK 
 

GÜNEYDOĞU  ANADOLU  TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi İncir (Ficus carica L.) Genetik kaynakları Muhafaza ve 
Değerlendirme Araştırma Projesi (ARA SONUÇ RAPORU) 
Proje Lideri: Mehmet ÇİÇEK 
Sunan          : Mehmet ÇİÇEK 
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GÜNEYDOĞU  ANADOLU  TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.)  Genetik kaynakları 
Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi 
Proje Lideri: Mehmet ÇİÇEK 
Sunan          : Mehmet ÇİÇEK 

 
GÜNEYDOĞU  ANADOLU  TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 
Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.)  Genetik kaynakları 
Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi (ARA SONUÇ RAPORU) 
 
Proje Lideri: Mehmet ÇİÇEK 
Sunan          : Mehmet ÇİÇEK 

 
 

PROGRAM: BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI 
 

DEVAM EDEN PROJELER 
 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Türkiye Florasında Yayılış Gösteren Doğal Cyclamen Türlerinin Toplanması, Muhafazası, 
Karakterizasyonu ve Değerlendirme Olanakları  
 
Proje Lideri : Uzm. Ayhan KESİCİ 
Sunan : Uzm. Ayhan KESİCİ 

KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

 Orta Karadeniz Bölgesi’nde Doğal Olarak Yetişen ve Sebze Olarak Tüketilen Madımak 
(Polygonum cognatum Meissn.), Kaldırayak (Trachystemon orientalis (L.) G. Don.), Sirken 
(Chenopodium album L.) ve Ebegümeci (Malva neglecta Wallr.) Türlerinin Toplanması, 
Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi  
Proje Lideri : Dr. Beyhan KİBAR 
Sunan : Dr. Beyhan KİBAR 
 
 
ERZİNCAN BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Doğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türlerinin Tespiti 
Proje Lideri  :  Zakine Kadıoğlu 
Sunan  :  Zakine Kadıoğlu 
 
Öğleden Sonra Oturumu: 14:00-18:00 
 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Bitki Genetik Kaynaklarının Generatif (Ex Sıtu, Tohum) Muhafazası 
Proje Lideri : Dr. Ayfer TAN 
Sunan: Uzm. Lerzan AYKAS 
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PROGRAM: GENETİK KAYNAKLAR VERİ TABANI OLUŞTURULMASI  
 

DEVAM EDEN PROJELER 
 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 
Bitki Genetik Kaynaklarının Dokümantasyonu 
Proje Lideri : Dr. Ayfer TAN 
Sunan: Uzm. Lerzan AYKAS 
 
 

PROGRAM: BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI 
 

DEVAM EDEN PROJELER 
 
 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Çilek Üçgülü (Trifolium fragiferum L.)   Doğal   Populasyonlarının Karakterizasyonu ve Ön 
Değerlendirmesi 
Proje Lideri : Dr. Necla TAŞ 
Sunan: Dr. Necla TAŞ 
 

GÜNEYDOĞU  ANADOLU  TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ex-Situ Muhafazası, 
Karakterizasyonu ve Ön Değerlendirilmesi  
 
Proje Lideri: Dr. Fethullah TEKİN 
Sunan: Dr. Fethullah TEKİN 
 

ANTEPFISTIĞI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Dağ Kirazının (Prunus prostrata Labill.) Tanımlanması, 
Yayılımının Saptanması ve Değişik Tiplerinin Korumaya (Ex situ) Alınması 
 
Proje Lideri: Dr. Fethullah TEKİN 
Sunan: Dr. Fethullah TEKİN 
 

 
KAHRAMANMARAŞ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 
Kahramanmaraş Florasında Bulunan Salep Orkidelerinin Morfolojik ve Moleküler Olarak 
Tanımlanması  
 
Proje Lideri: Alaaddin ÖZDEMİR  
Sunan           : Alaaddin ÖZDEMİR 
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TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ – TOKAT 
 

Orta Karadeniz Bölgesi Asma Genetik Kaynakları (Tokat, Çorum ve Amasya İllerinde Bulunan 
Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Toplanması, Muhafazası Ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi) 
 Proje Lideri : Zir. Yük. Müh. Duran KILIÇ 
Sunan  : Zir. Yük. Müh. Duran KILIÇ 
 
 

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ – TOKAT 
 

İç Anadolu-Karadeniz Geçit Bölgesi Doğal Florasındaki Meyve Genetik Kaynaklarının 
Toplanması ve Muhafazası Projesi 

 
Proje Lideri : İ. Kürşat ÖZYURT 
Sunan             : İ. Kürşat ÖZYURT 
 

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ - TOKAT 
 

 Karadeniz-İç Anadolu Geçit Kuşağı Doğal Florasındaki Sebze Olarak Tüketilen Yabani Otlar 
ve Kullanımı 

                           
Proje Lideri: Dr. Sebahattin ÇELİK 
Sunan          : Dr. Sebahattin ÇELİK 
 

17 MART 2011 
                                                   PERŞEMBE 

Sabah Oturumu: 09:00-12:30 
 

PROGRAM: BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI 
 

DEVAM EDEN PROJELER 
 
 

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Erzurum, Erzincan, Bayburt İlleri Doğal Florasında Yetişen Gazal Boynuzu Türlerinin (Lotus 
Sp.) Toplanması, Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi           
Proje Lideri:  Pınar UYSAL 
Sunan: Pınar UYSAL 
  
 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Tahıl Genetik Kaynakları Araştırma Projesi  
Proje Lideri: Dr.Hatice GEREN 
Sunan:Dr. Hatice GEREN 
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EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 
Endüstri Bitkileri Genetik Kaynakları Projesi Türkiye Orijinli Keten (Linum usitatissmum L.) 
Genetik Kaynaklarının Karakterizasyonu ve Ön Değerlendirmesi Alt Projesi   
Proje Lideri: Dr. Abdullah İNAL 
Sunan: Dr. Abdullah İNAL 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Tıbbi ve Kokulu Bitkiler Genetik Kaynakları Araştırma Projesi        
Proje Lideri: Uzm. Mehmet TUTAR 
Sunan: Uzm. Mehmet TUTAR 

 

 
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 
Ege ve Batı Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Adaçayı (Salvia L.) Türlerinin 
Toplanması ve Karakterizasyonu       
 
Proje Lideri: Uzm. Mehmet TUTAR 
Sunan: Uzm. Mehmet TUTAR 

 
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 
Yemeklik Tane Baklagiller Genetik Kaynakları Araştırma Projesi  

Proje Lideri: Uzm. Sabiha VURAL 
Sunan: Uzm. Sabiha VURAL 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Türkiye Orjinli Bakla (Vicia faba L.)  Genetik Kaynaklarının Morfolojik ve                     
Moleküler Karekterizasyonu 
 
Proje Lideri: Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL 
Sunan: Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 
Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi 
Proje Lideri: Dr. Hüseyin ÖZPINAR 
Sunan: Dr. Hüseyin ÖZPINAR 
 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Meyve Genetik Kaynakları Araştırma Projesi 

A) Meyve Genetik Kaynakları Çalışmaları  
  B) Kocayemiş (Arbutus Spp.) Genetik Kaynaklarının Muhafazası Ve Karakterizasyonu     
       (Ege Dilimi) 
  C) Badem (Prunus Communis L.) Genetik Kaynakları Muhafaza Ve Değerlendirmesi 
Proje Lideri: Dr. Erol Küçük 
Sunan: Dr. Erol Küçük 
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EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Kestane (Castanea sativa Mill) Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası, 
Karakterizasyonu Ve Değerlendirmesi  
Proje Lideri: Dr. Erol Küçük 
Sunan: Dr. Erol Küçük  
 
Öğleden Sonra Oturumu: 14:00-18:00 

 
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Sebze Genetik Kaynakları Araştırma Projesi 
Proje Lideri: Sevgi MUTLU 
Sunan: Sevgi MUTLU 
 

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Türkiye Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp) Yerel Çeşitlerinin Morfolojik ve Moleküler 
Karakterizasyonu ve Kurak Koşullara Nispi Direncinin Ön Değerlendirmesi  
Proje Lideri: Dr. Alev KIR 
Sunan: Dr. Alev KIR 
 

EĞİRDİR BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Meyve Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi 
Proje Lideri: Recep Ali EMRE 
Sunan: Recep Ali EMRE 
 

TARLA BITKILERI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTITÜSÜ 
Tarla Bitkileri Genetik Kaynaklarının Muhafazası Projesi  
 
Proje Lideri : Kürşad ÖZBEK 
Sunan: Kürşad ÖZBEK 
 

KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları (Trabzon Hurması, 
Kocayemiş, Kiraz ve Vişne,  Amasya Elması, Kestane) 
Proje Lideri: İdris MACİT 
Sunan: İdris MACİT 
 

FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-GİRESUN 
 

Doğu Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları  
Proje Lideri : Hüseyin İrfan BALIK 
Sunan : Hüseyin İrfan BALIK 
Alt Proje 1             : Fındık Genetik Kaynakları Projesi  
Proje Lideri           : Hüseyin İrfan BALIK,  Fındık Araştırma Enstitüsü. Giresun 
 
Alt Proje 2          : Karayemiş (Prunus laurocerasus L.) Genetik Kaynakları Araştırma Projesi  
Proje Lideri: Ahmet ELEVLİ,  Fındık Araştırma Enstitüsü 
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DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi 

Proje Lideri: Mustafa UZUN 
Sunan           : Mustafa UZUN 
 

MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-MALATYA 
 

Dut Genetik Kaynaklarının Toplatılması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi                                  
Proje Lideri: Yaşar ZENGİN 
Sunan          : Yaşar ZENGİN 
 

MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-MALATYA 
Kızılcık Genetik Kaynaklarının Toplatılması, Muhafazası Ve Değerlendirilmesi                                  
Proje Lideri: Yaşar ZENGİN 
Sunan          :Yaşar ZENGİN 
 

MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-MALATYA 
Malatya, Elazığ ve Adıyaman İllerindeki Asma Genetik Kaynaklarının  Toplanması, 
                   Muhafazası ve Değerlendirilmesi  
Proje Lideri: Hasan KOÇ 
Sunan         : Hasan KOÇ 

MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-MALATYA 
 
Ülkesel Kayısı Genetik Kaynaklar Projesi 
Proje Lideri: Hasan KOÇ 
Sunan          : Hasan KOÇ 

 
MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-MALATYA 

 
Alıç Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi 
Proje Lideri: Makbule Yanar 
Sunan: Makbule Yanar 
 

18 MART 2011 
                                                       CUMA 

Sabah Oturumu: 09:00-12:30 
PROGRAM: BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI 

DEVAM EDEN PROJELER 
 

BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, TEKİRDAĞ 
 
Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Tanımlanması ve Muhafazası                 
                     Üzerinde Araştırmalar (Milli Koleksiyon Bağı Tesisi) 
Proje Lideri: Dr. Yılmaz BOZ 
Sunan: Dr. Yılmaz BOZ 
 

 
 
 



 13 

KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Karadeniz Bölgesi Fasulye Genetik Kaynaklarının    
                     Toplanması ve Muhafazası                   
Proje Lideri: Ömer SÖZEN 
Sunan: Ömer SÖZEN 
 

KAHRAMANMARAŞ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Kahramanmaraş Florasında Bulunan Bazı Salep Orkide Bitkilerinin Kültüre                      
Alınabilme Olanakları  
Proje Lideri: Dr. Şule KISAKÜREK 
Sunan: Dr. Şule KISAKÜREK 
 

KAHRAMANMARAŞ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Kahramanmaraş Bölgesinde Yetişen Bazı Orkide Türlerinin Mikorizaların İzolasyonu Ve 
Tanımlanması 
Proje Lideri: Alaaddin ÖZDEMİR 
Sunan          : Alaaddin ÖZDEMİR 
 

KAHRAMANMARAŞ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Doğu Akdeniz Asma Gen Kaynaklarının Belirlenmesi 
Proje Lideri: Ahmet SABANCI 
Sunan          : Ahmet SABANCI 
 

ERBEYLİ İNCİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

İncir (Ficus carica L.) Genetik Kaynakları Muhafaza ve   Değerlendirme Araştırma Projesi 
 Proje Lideri: Hilmi KOCATAŞ 
Sunan          : Hilmi KOCATAŞ 
 

ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  
  

Kuzey – Batı Geçit Bölgesi Süs Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırmaları 
Proje Lideri: İsmail KARA 
Sunan: İsmail KARA 

ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ   
 

Kuzey–Batı Geçit Bölgesi Tıbbi–Aromatik Bitkiler Genetik Kaynakları Araştırmaları  
Proje Lideri: İsmail KARA 
Sunan: İsmail KARA 
 
Öğleden Sonra Oturumu: 14:00-15:30 

 
ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

 
Eskişehir’de Doğal Alanlardan Bazı Buğdaygil Yem Bitkileri Türlerinin Toplanması ve  Islah 
Yönünden Önem Taşıyan  Özelliklerinin Belirlenmesi    
Proje Lideri: Dr. İlker ERDOĞDU 
Sunan          : Dr. İlker ERDOĞDU 
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ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
 

Zeytin Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi  
Proje Lideri: Hülya KAYA  
Sunan          : Hülya KAYA  
 

BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-MANİSA 
 

Ege Bölgesi Asma Genetik Kaynakları 
Proje Lideri: M. Sacit İNAN  
Sunan          : Dr. Hayri SAĞLAM 
 

TARLA BITKILERI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTITÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
Proje Adı  : Anadolu Doğal Florasında Bulunan Carthamus L. Türlerinin Genetik ve 
Morfolojik Karekterizasyonu ve Islah Materyali Olma İmkânlarının Araştırılması 
Proje Lideri : Zir. Yük. Müh. Yusuf ARSLAN 
Sunan             : Zir. Yük. Müh. Yusuf ARSLAN 

SONUÇLANAN PROJELER 
ERZİNCAN BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Doğu Anadolu Bölgesi Bağ Genetik Kaynakları Araştırma Projesi (ARA SONUÇ RAPORU) 
Proje Lideri: İsmail ESMEK  
Sunan : İsmail ESMEK 

BAHÇE KÜLTÜRLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ – ERZİNCAN 
Proje Adı  : Doğu Anadolu Meyve  Genetik  Kaynakları Araştırma Projesi (ARA SONUÇ 

RAPORU) 
Proje Lideri : Hüseyin VURGUN 
Sunan  : Hüseyin VURGUN 
 

BAHÇE KÜLTÜRLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ – ERZİNCAN 
 

Proje Adı  : Erzincan İli Sebze Genetik Kaynaklarının Toplanması ve  Domates 
(Lycopersicon esculentum) Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu 

Proje Lideri : Kemal ÇUKADAR 
Sunan  : Kemal ÇUKADAR 

 
 

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ- MERSİN 
Nar (Punica grantum L.) Genetik Kaynaklarının Muhafazası,  Değerlendirilmesi ve 
Moleküler Olarak Tanımlanması 
Proje Lideri: Dr. Cenap YILMAZ 
Sunan          : Dr. Cenap YILMAZ 
                      (Eskişehir Osman Gazi Üniv.) 
 
 

Sertifika Töreni, Dilek ve Temenniler, Kapanış 
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BİLGİ AMAÇLI SUNULACAK PROJELER 
 

PROJE ADI  : TÜRKİYE’DE DOĞAL OLARAK YETİŞEN CYCLAMEN  
                                                 TÜRLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU     
                                                 VE IN VITRO MUHAFAZASI   
 
Proje Numarası   : 1001-TÜBİTAK / 110 O 102 
 
Projenin İngilizce Adı  : Molecular Characterısatıon and In Vıtro Preservatıon of Cyclamen 

Specıes Grown Naturally in Turkey 

 
Yürütücü Kuruluş  : Çukurova Üniversitesi - ADANA 
 
Proje Yürütücüleri  : Doç. Dr. Neslihan Yeşim MENDİ 
      Doç. Dr. Yıldız  AKA KAÇAR  
                              Prof. Dr. Cengiz DARICI  
                Dr. İlknur SOLMAZ 
                Uzm. Ayhan KESİCİ  
                Dr. Elif BOZDOĞAN  
 

 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 2010-2013 
 
Proje Amacı   : Proje’de; Türkiye’de doğal olarak yetişen tüm Cyclamen türlerinin 
toplanması, muhafazası, çoğaltılması ve moleküler karakterizasyonu (RAPD, SRAP ve SSR), bu 
türlere ilişkin SSR markır sisteminin geliştirilmesi ve  5 endemik türün in vitro ve ultra soğuk 
koşullarda  muhafazası amaçlanmaktadır. 
 
Materyal ve Metot Özeti : Projede, Türkiye Florasında yayılış gösteren Cyclamen türleri 
çalışma materyali olarak kullanılacaktır. Bu amaçla Florada yayılış gösteren Cyclamen türleri 
toplanarak muhafaza altına alınacak ve çoğaltılacaktır. RADP, SRAP ve SSR markırları 
kullanılarak muhafaza altındaki materyalin moleküler karakterizasyonu gerçekleştirilecek ve türler 
arasındaki genetik çeşitlilik açığa çıkarılacaktır. Cyclamen türleri için mevcut SSR lokusları ve bu 
lokusları çoğaltabilecek SSR markırları henüz dizayn edilmemiştir. Bu nedenle proje de, yeni SSR 
markırları geliştirilecek ve bu markırların çalışma performansı denenecektir. Böylece Cyclamen 
türleri için şimdiye kadar mevcut olmayan SSR markırlarının literatürde yer alması sağlanacaktır. 
Ülkemizin önemli bir genetik zenginliği olan bu cinse ait 5 endemik türünün  in vitro koşullarda 
muhafaza olanaklarının araştırılması amacıyla farklı büyüme düzenleyicileri (2,4D ve 2İP) 
kullanılarak somatik embryogenesis çalışmaları yürütülecek, embryogenik süspansiyon kültürleri 
oluşturulacak, bu kültürler kullanılarak in vitro ve ultra soğuk koşullarda dondurularak saklama 
protokolleri geliştirilecektir. 
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Gelişme Durumu Özeti  : 2010 yılında projeye yönelik olarak; Çukurova Üniversitesi 
tarafından öncelikle Demirbaş (-80 Deepfreeze ve Buz makinası)  ve sarf malzemeleri alımları 
gerçekleştirilmiştir.  AAyyrrııccaa,,  Enstitümüz tarafından, 03-07.12.2010 ve 20-22.12.2010 tarihlerinde; 
Muğla, Antalya, Aydın illeri ve çevresinde, 12.12.2010 ve 20.12.2010 tarihlerinde de Ç.Ü 
tarafından; Isparta (Barla) ve  Adana (Kampüs alanı) da survey-toplama programları 
gerçekleştirilerek toplam 7 Cyclamen türü muhafaza altına alınmıştır. Bunlara ilaveten, sonbaharda 
çiçek açan Cyclamen türlerinden; C. cilicium, C. graecum ve  C.mirabile türleri invivo koşullarda 
kültüre alınmıştır. C.graecum'da; yumru, yaprak, ovul ve ovaryum eksplantları, C.mirabile'de de 
sadece yaprak ve yumru eksplantları kullanılarak somatik embryogenesis çalışması başlatılmıştır. 

2011 yılında projede öngörülen program çerçevesinde; survey-toplama,  ttürlerin invivo 
koşullarda kültüre  alınması,  iin vitro ve ultra soğuk koşullarda dondurularak saklama 
olanaklarının araştırılması amacıyla; yumru,  yaprak, ovul ve ovaryum  eksplantları kullanılarak 
somatik embryogenesis çalışması, moleküler karakterizasyon ve yeni SSR markırları geliştirme 
çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

 
 
PROJE ADI    :EFEM ÇUKURU ALTIN MADENİ ALANINDAKİ   ENDEMİK 

VEYA TEHDİT ALTINDAKİ TÜRLERİN TOPLANMASI VE 
EX SİTU MUHAFAZASI  PROJESİ  

    The Project of Collecting of Endemic or Target Species and Ex-situ 
Conservation in Efem Çukuru Gold Mine Area 

Proje No    : - 
Yürütücü Kuruluş   : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri   : Dr. Ayfer TAN 

Proje Yürütücüleri :Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN, Dr. Alev KIR 
İşbirliği Yapılan Kuruluş :TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş İZMİR 

Başlama ve Bitiş Tarihi  : 2009-2010 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Maden alanı; İzmir İli, Menderes İlçesi, Efemçukuru Köyü’nün yaklaşık 1 km. kuzeydoğusunda 

yer almaktadır. Bu alanda “altın madenciliği işletmesi” girişimi vardır ve bu girişimin tüm çevre 

sistemine etkisi söz konusudur. Ekosistemin mevcut durumundaki bitki varlığına etkileri 

nedeniyle, yöredeki endemik bitki türlerinin toplanarak muhafazası birincil amaçtır. Altın 

madenciliği işletme faaliyetleri sırasında doğa koruma çalışmalarının yürütülmesi; doğal 

potansiyelin kaybının önlenmesi, bu yönde bir örnek oluşturulması ve yöredeki tehdit altında 

olmamakla birlikte diğer bölge endemikleri de toplanması amaçlanmıştır. 
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Materyal ve Metot: 
Materyal: 
Araştırma materyali  
 TÜPRAG firması tarafından yaptırılan ÇED araştırması sonucunda ortaya çıkan  raporda 
saptanan endemik türlerdir. Bu türler:   
  Lupinus anatolicus (EN),  
  Silene urvilleii (VU),  
  Microsciadum minutum (VU), 
  Alyssum fulveocens var. stellatocarpum (VU) ile  
  endemik olmayan ancak zarar görebilecek olan  
  Cyclamen hederifolium (VU) türleridir. 
 
Metot: 
Bölgede ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde sürvey toplama çalışmaları yürütülmüştür. Tekniğine 
uygun olarak herbaryum örneği toplanmış ve ETAE Bitki Genetik Kaynakları (BGK) Bölümü 
Herbaryumunda muhafazaya alınmıştır. Tohumla üreyen türler ETAE-BGK Bölümü 
bünyesindeki Ulusal Gen Bankası’nda, vejetatif materyal ise koleksiyon bahçesinde muhafaza 
edilmiştir. Muhafazaya uygun miktarlarda materyal sağlamak amacı ile toplanan türlere ait 
örneklerin üretimi ve çoğaltımı yapılmış ve bir kısmı  ve muhafazaya alınmıştır. Üretim 
çalışmaları devam etmektedir.  
Bulgular ve Tartışma: 
Araştırmada, 2008 yılı sonbaharında ön survey çalışması yapılmış olup, yöre hakkında genel  bir 
fikir edinilmiş ve yöreye ait haritalar ilgili firmadan sağlanmıştır. Alanın hakim vejetasyonu, 
Akdeniz iklim tipinin şekillendirdiği karakteristik vejetasyonu olan Kızılçam (Pinus brutia) 
ormanları halindedir. 
 
 Gözlemlere göre, proje alanındaki başlıca habitat tipleri; 

 Bağ alanları, 
 Orman alanları, 
 Çalılıklar, 
 Kayalıklar  
 Dere yatağı 
 Su kaynağı 

olmuştur. 
Survey sırasında tüm yöre gezilmiş ve öncelikli alanlar belirlenmiştir. Bazı bitki türlerinin 
belirlenmesi ve tohum, herbaryum ile vejetatif örneklerinin toplanması gerçekleştirilmiştir. Vejetatif 
örneklerin ETAE-BGK muhafaza bahçesinde dikimleri yapılmış, tüm örnekler muhafazaya 
alınmıştır. 
 
Ayrıca, yapılan survey dönemlerine bağlı olarak yörede daha önce yapılan ÇED raporunda tespit 
edilmemiş olan, 

 Inula sp. (andız otu, yapışkanotu),   
 Heliotropium sp. (bozot)  
 Foeniculum vulgare (arapsaçı, rezene) türleri 
 Solanum nigrum (Köpek üzümü)  
 Rhus coriaria (sumak) 
 Hypericum triquetrifolium (kantaron, binbirdelikotu) 
 Anchusa undulata ssp. hybrida (ballık, danaburnu) 
 Campanula lyrata (keçi memesi)  
 Melisa officinalis.(oğul otu) 

saptanmış olup, herbaryum örneleri alınmıştır. 
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2009’da 2008 yılında toplanan ve kasalara dikilen materyalin  bakım çalışmaları yürütülmüştür. 
Mart ayından itibaren vejetasyon gelişimi takip edilerek ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde survey 
ve toplama çalışmaları yapılmıştır. Survey toplama çalışma zamanları bitkilerin çiçeklenme, meyva 
ve tohum olgunlaştırma zamanları dikkate alınarak yapılmış olup, toplanan örneklere ait 
tanımlamalar gerçekleştirilmiştir. Bulunamayan Microsciadum minutum türünün herbaryum 
örnekleri edinilerek incelenmiştir. 
Çalışmada 2010 yılında ise, daha önceki survey çalışmalarında bulunamayan Microsciadum 
minutum türü için survey çalışmaları sürdürülmüştür. Gerek hedef türlerin gerekse diğer zarar 
görebilecek bitki türlerinin tohum, vejetatif ve herbaryum örnekleri toplanmış olup, ETAE-BGK 
muhafaza bahçesindeki örnekleri üretim/yenilemeleri gerçekleştirilmiştir. 
Sonuçta; 
TÜPRAG firması tarafından yaptırılan ÇED raporunda saptanan endemik türler 
   
  Lupinus anatolicus (EN),  
  Silene urvilleii (VU),  
  Alyssum fulveocens var. stellatocarpum (VU) ile  
   
 endemik olmayan ancak zarar görebilecek olan  
   
  Cyclamen hederifolium (VU) 
muhafaza altına alınmıştır. 
 
Ayrıca, yöredeki tehdit altında olmamakla birlikte Verbascum napifolium  (LR) ve Campanula 
lyrata ssp. lyrata gibi  diğer bölge endemikleri ve bazı diğer türler de toplanmıştır ve muhafazaya 
alınmıştır. 
Özet: 
Araştırmada, İzmir- Menderes yöresinde faaliyetlerini sürdürmekte olan özel bir altın madeni şirketi 
alanı içinde ÇED raporu ile tespit edilmiş olan 4 endemik (Lupinus anatolicus (EN), Silene urvilleii 
(VU), Microsciadum minutum (VU), Alyssum fulveocens var. stellatocarpum (VU) ve 1 adet 
endemik olmayan , ancak zarar görebilecek olan türün (Cyclamen hederifolium (VU)) survey , 
toplama ve muhafaza altına alınma çalışması 2008-2010 döneminde yürütülmüştür. Çalışma ile 
Lupinus anatolicus (EN), Silene urvilleii (VU), Alyssum fulveocens var. stellatocarpum (VU) ve 
Cyclamen hederifolium (VU) türlerinin tohum, herbaryum ve vejetatif örnekleri muhafaza altına 
alınmıştır. Ancak, yörede yapılan survey çalışmalarında Microsciadum minutum (VU) türü tespit 
edilememiştir. Bu türün 2005 yılında yapılan tespitinin ardından geçen zaman içerisinde hedef yöre 
sınırlarında kayba uğradığı kanısı oluşmuştur. Maden alanı içerisinde hedef türler dışında zarar 
görebilecek kategoriye ait olan türlerin de muhafazaya alınmaları gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
PROJE ADI :TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN BAZI YAĞLIK KETEN TOHUMLARININ 

VE FİLİZLERİNİN BİYOAKTİF BİLEŞİKLER AÇISINDAN 
İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 

                        “ A STUDY ON İNVESTİGATİNG THE BİOACTİVE COMPOUNDS OF 
SOME  

                          FLAXSEEDS  AND SPROUTS CULTİVATED İN TURKEY.” 
 
Proje No : 108 O 498/Tübitak 1001 
Yürütücü Kuruluş : Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği             

   Bölümü 

Proje Lideri : Prof. Dr. Gülden OVA 
Sunan : Y. Gıda Müh. Evrim ÖZKAYNAK 
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Proje Yürütücüleri : Y.Gıda Müh. Evrim ÖZKAYNAK, Dr. Ayfer TAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 01. 09. 2008 – 01. 03. 2011 

 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma 
Özet 
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Ulusal Gen Bankası koleksiyonlarından 7 adet 
yağlık keten tohumu örneği sağlanmıştır. Yedi keten yerel çeşit tohumunda nem, toplam yağ, yağ 
asidi kompozisyonu, toplam fenolik madde, toplam flavonoid ve SDG lignan analizleri yapılmıştır. 
Sonuçlar değerlendirilmiş; Zeyrek çeşidi (TR 77705) toplam fenolik madde ve SDG lignan içeriği 
ile Sarı 85 çeşidi de (TR 73572) toplam flavonoid, toplam yağ, doymamış yağ asidi ve alfa linolenik 
asit içeriği ile diğer çeşitler arasında dikkat çekmektedir. Filizlendirilecek keten tohumu çeşitlerinin 
seçiminde SDG lignan içerikleri göz önünde bulundurulmuş ve 2 keten tohumu çeşidinin 
filizlendirilmesi uygun görülmüştür. Dönem süresince iki çeşit keten tohumunun 5, 7, 9, 11 ve 13 
günlük filizleri üretilmiş olup, bu filizlerde nem, toplam yağ, yağ asidi kompozisyonu, toplam 
fenolik madde, toplam flavonoid ve SDG lignan analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulguların 
değerlendirilmesi sonucunda; filizlenme süresince söz konusu biyoaktif bileşiklerin miktarlarında 
önemli düzeylerde değişim olduğu saptanmıştır. Filizlerin biyoaktif bileşiklerinin miktarları tohum 
çeşitleri arasında farklılık göstermekle birlikte, bu farklılık filizlerin toplam yağ  ve SDG lign an 
içeriklerinde oldukça önemli düzeyde saptanmıştır. Projenin son aşamasında keten tohumundan 
SDG lignan bileşiğinin ASE 200 cihazında kritik altı su ekstraksiyonu işlemi ile elde edilmesi 
çalışması yürütülmüştür. Materyal şekli, ekstraksiyon sıcaklığı, ekstraksiyon süresi, basınç, taze 
çözgen yüzdesi, örnek miktarı ve ekstraksiyon döngü sayısı ekstraksiyon işlemini etkileyebilecek 
faktörler olarak denemiştir. Çalışma bulguları değerlendirildiğinde; parça küspenin en uygun 
materyal olduğu ve ASE 200 cihazında kritik altı su ekstraksiyonu işlemini sıcaklık ve süre 
faktörlerinin önemli düzeyde etkilediği saptanmıştır.  

 
Projede Önerilen Değişiklikler: - 
 a.Materyal ve Metot: - 
 b. Proje Faaliyet Takvimi: - 

c. Personel: - 
d. Bütçe: - 
 

 
Proje Adı: SULTANDAĞI HAVZASI KİRAZ BAHÇELERİNDEKİ TOZLAYICI ARI 
ÇEŞİTLİLİĞİ, BUNLARIN DOĞAL HABİTATLARDAKİ YAYILIŞI VE ÖNEMLİ 
TÜRLERİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR 
 
Pollinators Bee Diversity of Cherry Orchards in Sultandağı Reservoir, Their Distributions in 
Natural Habitats and Strengthening Researches on Important Species 
 
Proje No: TAGEM/TA/07/06/06/001 
Yürütücü Kuruluş: Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Dr. Yasemin GÜLER 
Proje Yürütücüleri: Doç. Dr. A. Murat AYTEKİN; Dr. Ayşe ÖZDEM; Uzm. Fatih DİKMEN  
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Hacettepe Ü. Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Arı ve 
Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM), Afyonkarahisar Tarım İl Müdürlüğü, 
Sultandağı İlçe Tarım Müdürlüğü, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 



 20 

Başlama ve Bitiş Tarihi: 02/01/2007- 31/12/2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 

Materyal Metot 
Yapay Yuva Çalışmaları 
I. Tip Yapay Yuvalar: Osmia türlerinin yuvalanması için oluşturulacak olan yapay yuvaların 

hazırlanmasında ve bahçeye yerleştirilmesinde mevcut literatürden yararlanılmıştır (Greer, 1999; 
Stubbs et al., 2000). Üç kiraz bahçesine 01.04.2009 tarihinde 3’er tane (toplam 9) yerleştirilmiş olan 
yuva blokları 2010 yılında da aynı şekilde kullanılmıştır. Ayrıca bu yıl 2 adet yuva bloğu Enstitü 
bahçesine de yerleştirilmiştir. 

II. Tip Yapay Yuvalar: Bu tip yuva Pinzauti ve ark. (1997)’ a göre tasarlanmıştır. Bunlar da 
07.04.2010 tarihinde diğer tipteki yuva bloklarının üst bölümüne telle bağlanmıştır. Bu deneme için 
toplam 247 adet kamış kullanılmıştır.  

Kirazın yeşil meyve döneminde yapılan arazi çalışmasında yuvalanma durumları kayda 
alınmış, sonrasındaki dönemlerde ayda bir yapılan arazi çalışmaları ile de bu yuvaların kontrolleri 
yapılmıştır.  

Sonuçlar ve Tartışma Kanı 
2009 Yılına Ait Yapay Yuvalarda Yürütülen Çalışmalar 
I. Tip Yapay Yuvalar 
Çalışmaların yürütüldüğü kiraz bahçelerinde kışlamaları üzerine bırakılan yuva blokları 

üzerinde yer alan Osmia türleri tarafından kullanılan yuva kanallarının tamamından ergin birey 
çıkışının olduğu tespit edilmiştir. 

II. Tip Yapay Yuvalar 
Osmia Türlerinin Yuva Yapıları 
Sözkonusu türlerin yuvalarının doğrusal olarak sıralanmış hücreler (odalar) ve bunları enine 

olarak birbirinden ayıran septalardan oluştuğu belirlenmiştir. Başlangıç ve son bölümde tıkaç (plug) 
bulunmaktadır.  

2010 Yılı Yapay Yuva Çalışmaları 
I. Tip Yapay Yuvalar 
882 adet kanaldan sadece 20’si hedeflenen türlerce yuvalanma alanı olarak kullanılmıştır. 

Bu tip yapay yuvalarda, 2009 yılında düşük sayılarda yuvalanma görülmesi nedeniyle sorunun 
yuvalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek amacı ile çalışma alanı dışında farklı bir 
alanda da aynı yuvalarla bir deneme daha kurulmuştur. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma 
Enstitüsü bahçesine yerleştirilen ve toplam 196 kanalı olan iki yuva bloğundan 78 adet kanalın 
yuvalanma alanı olarak kullanıldığı belirlenmişir. Kiraz bahçelerinde 2009 yılındaki çalışma 
sonucunda %7.1 oranındaki yuvalanma, Enstitü bahçesindeki aynı yuva tipinde yaklaşık %40 
oranında gerçekleşmiştir. Bu sonucun, yuvanın etkinliği konusundaki şüpheleri ortadan kaldıracak 
nitelikte olduğu düşünülmektedir.  

II. Tip Yapay Yuvalar 
 Kirazın çiçeklenme döneminde, 247 kamıştan 66’sı yuva olarak kullanılmıştır. Ayrıca 

kirazın çiçeklenme dönemi dışındaki bir dönemde de, 13 adet kamışın yaprak parçaları ile hücreleri 
kapatan Megachile (Hym.: Megachilidae) cinsine ait bir tür tarafından yuvalanma alanı olarak 
tercih edildiği tespit edilmiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 
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a- Materyal ve Metot: I. tip yapay yuvaların etkinliğini belirlemek için farklı bir lokasyon olan 
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesi de çalışmaya dahil edilmiştir. Bunun 
için iki adet yuva bloğu bahçeye yerleştirilerek, yuvalanma durumu takip edilmiştir. 
b- Proje Faaliyet Takvimi: - 
c- Personel: - 
d- Bütçe: - 
 
 
 

    
1. Proje Adı  : ENDÜSTRİ BİTKİLERİ 

GENETİK KAYNAKLARI 
ARAŞTIRMA PROJESİ 

2. Proje No   TAGEM/IY/96/17/05/001 
3. Projenin İngilizce Adı : INDUSTRIAL CROPS 

GENETIC RESOURCES 
RESEARCH PROJECT 

4. Yürütücü Kuruluş : EGE TARIMSAL ARŞ. ENS. 
5. Proje lideri  : Dr. A. Şemsettin TAN  
6. Projeyi Sunan  : Dr. A. Şemsettin TAN 
7. İşbirliği Yapılan 

Kuruluş 
: - 

8. Başlama Tarihi : 01.01.2010  
9. Bitiş Tarihi : 31.12.2013 

10. ARGE’si : Doğal Kaynaklar ve Çevre 
 

Projenin Amacı 
Ülkemiz, kültür bitkilerinin farklılaşma merkezlerinden "Ortadoğu Merkezi" ve "Akdeniz 

Merkezi" içinde yer almaktadır. Dolayısıyla, bir çok bitki türlerinde olduğu gibi, endüstri bitkileri 
grubuna giren türlerin bir kısmı da geniş bir varyasyon göstermektedir. Bu çeşitlilik ve varyasyon, 
gerek ıslah çalışmaları, gerekse diğer bitkisel araştırmalar için, genetik kaynak niteliği taşımaktadır. 
Bu nedenle, söz konusu genetik materyalin günümüzde ve gelecekte yararlanılmak üzere, kaybının 
önlenmesi ve korunması gerekmektedir. Bu proje ile, endüstri bitkileri grubuna dahil türlerin, 
öncelikler esas alınarak surveyinin yapılması, toplanması, miktar ve canlılığını arttırmak için 
üretilip/yenilenmesi, karakterizasyonu, özelliklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve uzun süreli 
muhafazasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu Yıl Çalışmaları  
Toplama Çalışmaları 
Bu yıl toplama çalışmaları ile; Balıkesir (1), Kütahya (1), Muğla (1) ve Uşak (1) illerinden  

toplam 4 adet  susam (Sesamum indicum L.); Çivril-Denizli (2), Bursa (1), Burdur (1) ve İzmir- 
Kınık’tan 14 adet ayçiçeği (Helianthus annuus L.), toplanmıştır. 

 
Burdur (1) ve Kütahya (2)’dan toplanan 3 adet haşhaş (Papaver somniferum L.)’a ilave 

olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından  toplanan 883 Papaver somniferum L. örneği 
enstitüye getirtilmiştir.  

 
Ayrıca, Erzincan-Ortayurt (1) ve Erzincan-Kemah (Taşbulak) (1) olmak üzere toplam olarak 

2 adet Beta vulgaris  L. getirtilmiştir. 
 
2010 yılı toplama programı çerçevesinde toplanan 910 adet endüstri bitkileri materyalinin 

listesi Ek Çizelge 1’de verilmiştir.  
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Üretim / Yenileme Çalışmaları 

 
2010 yılı Üretim/yenileme çalışmaları kapsamında; 29 adet ayçiçeği (Helianthus annuus L.) 

(Ek Çizelge 2), 3 adet susam (Sesamum indicum L.) (Ek Çizelge 3), 6 adet aspir  (Carthamus 
tinctorius L.) (Ek Çizelge 4), 70 adet keten (Linum usitasimum L.) (Ek çizelge 5) ve 49 adet tütün ( 
Nicotiana tabacum L. Ü/Y programına alınıp, üretilen örnekler Ulusal Gen Bankasında uzun süreli 
muhafazaya alınmak üzere BGK Bölümüne aktarılmıştır (Ek Çizelge 6a ve 6b). 

 
Üretim - yenileme çalışmaları kapsamında Helianthus annuus L. Sesamum indicum L., 

Carthamus tinctorius L. ve Nicotiana tobaccum L. ve Linum usitasimum L. türlerinde, üretim 
yenileme çalışmaları yapılan örneklere ait ön değerlendirme yapılarak, bazı önemli özellikler 
kaydedilmiştir (Ek Çizelge 2, 3, 4, 5, 6a ve 6b). Ayrıca 45 adet Beta sp materyalinin 
üretim/yenileme çalışmaları yapılmıştır (Ek Çizelge 7). 

 
Karakterizasyon / Değerlendirme Çalışmaları  
 
Bu projenin alt projesi olarak yürütülen “Endüstri Bitkileri Genetik Kaynakları Türkiye 

Orijinli Keten (Linium usitatissmum L.) Genetik Kaynaklarının Karakterizasyonu ve Ön 
Değerlendirilmesi” projesi kapsamında toplam olarak 70 materyalde üretim yenileme ve 
karekterizasyon çalışması yapılmıştır (Ek Çizelge 5). 

 
Ayrıca, Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi tarafından TÜBİTAK 1001 grubu projede 

(Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Yağlık Keten Tohumlarının ve Filizlerinin Biyoaktif Bileşikler 
Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma.) ortak çalışma yürütülmüştür.   

 
Gelecek Yıl Çalışmaları 

 
 Keten ve kenevir envanter çalışmaları sonuçlarına göre, İl Müdürlükleri ile işbirliği 
yapılarak, keten ve kenevir toplanmasına devam edilecektir.  
 

Haşhaş konusunda Toprak Mahsülleri Ofisi’ne önerilen işbirliği çerçevesinde toplama  
programına devam edilecektir. Ayrıca yine bu kurum ve Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün 
işbirliği ile Ulusal Gen Bankasındaki materyalin üretim – yenileme çalışmaları yapılacaktır. 

 
 Balıkesir, Denizli ve Uşak illerinde çerezlik ayçiçeği ve Aydın yöresinde susam  toplama 
çalışması planlanmıştır.  
 

Gelecek yıl, gerekli görülen endüstri bitkileri grubuna dahil türlerde üretim/yenileme ve 
karakterizasyon çalışmaları sürdürülecektir.  

 
2011 yılı çalışma programı Çizelge 4’de ve harcamalar Çizelge 5’de verilmiştir. 

 
Darboğazlar:  Daha önce talebi yapılan, sadece yağlı tohumlara ait projelerde (ayçiçeği, 

susam, kanola, soya vb.) değil, ilgili tüm ürün gruplarını kapsayan birçok projede ve BGK 
çalışmalarında da kullanılmak üzere istenilen hızlı yağ tayin cihazı (NMR)’nın tahsisi gerekli 
görülmektedir. 
  

Projede Önerilen Değişiklikler :  
 Materyal ve Metot : Değişiklik önerisi yoktur. 
 Proje faaliyet takvimi : Değişiklik önerisi yoktur. 
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 Personel :  Aday araştırıcı Saldıray Elmas nakil nedeniyle 17.05.2010 tarihinde ayrılmıştır. 
Ziraat Mühendisi Mehmet ALDEMİR 09.11.2010 tarihinde Enstitümüzde göreve başlamıştır. 

Ek Bütçe : - 
 
 

PROGRAM: BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI 
YENİ TEKLİF PROJELER 

 
PROJE ADI:  DOĞU AKDENİZ FLORASINDA BULUNAN; ADA ÇAYI ( SALVİA SPP.), 

OĞUL OTU (MELİSA SPP.) VE DAĞ ÇAYI (SİDERİTİS SPP.)  
TÜRLERİNİN TOPLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ.  

 
Projenin İngilizce Adı: Characterization and Evaluation Of  Some madicinal plants  (Salvia spp., 
Melisa spp., Sideritis spp.,) Species Commonly Found In Flora Of East Mediterranian. 
Yürütücü Kuruluş: Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri: Muzaffer ÖZDEMİR 
Proje Yürütücüleri: Kerim KARATAŞ, H. Osman ÖZATAR,  
Ahmet SABANCI 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Genetik Kaynakları 
Şubesi  
Başlama Bitiş Tarihleri: 2012–2017 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: Bu proje ile, Doğu Akdeniz Bölgesinde yayılış gösteren bazı 
(Ada Çayı (Salvia spp.,) Oğul Otu (Melisa spp.) ve Dağ Çayı (Sideritis spp.) gibi tıbbi bitki tür ve 
alt türlerinin toplanması, herbaryumlarının yapılması, karakterizasyon formlarının düzenlenerek 
Ulusal Gen Bankasına gönderilmesinin yanında morfolojik ve kalite karakteristiklerinin (uçucu 
yağlarının saptanması) belirlenmesi ve ayrıca tohumlarının çoğaltılarak muhafazası 
amaçlanmaktadır.  
 Doğu Akdeniz Bölgesindeki tıbbi bitkilerde geniş kapsamlı bir karakterizasyon çalışmasının 
yapılmamış olması gerekçesi ile bu proje hazırlanmıştır. Bitkilerin kimyasal bileşiklerinin, uçucu 
yağ içindeki oranlarının tür ve alt tür bazında belirlenmesi gereklidir. Bu bitkiler günümüzde ilaç 
sektörünün alt yapısını teşkil etmekte, ilaç etkili maddelerin bitkisel ayağını oluşturmaktadır. 
Yapılan birçok araştırmada bu bitkilere ait etkili maddelerin anti mikrobial, anti fungal ve anti 
deprasan etkilere sahip oldukları bilinmektedir. 
 Bölgemizde bulunan tıbbi bitkilerin iklim ve çevreden ne kadar etkilendiği, varsa alttürleri 
ve bu türlere ait karakteristik özelliklerinin tespitinin detaylı olarak yapılması bir diğer gerekçemizi 
teşkil etmektedir. 
 
Materyal Metot 
Materyal: Doğu Akdeniz Bölgesinde Bulunan Ada Çayı (Salvia spp.), Oğul Otu (Melisa spp.) ve 
Dağ Çayı (Sideritis Spp.) materyalimiz oluşturmaktadır. 
Metot: Bölgemizde doğal olarak yetişen tıbbi bitkilerin bulunduğu alanlara surveyler düzenleyerek 
bulundukları alanların tespiti yapılacak (Bulundukları alanların coğrafik durumları, Koordinatları 
(GPS ile) belirlenecektir) ve sırasıyla aşağıda saydığımız işlemler gerçekleştirilecektir.  
 1. Toplama çalışmaları yürütülecektir. Bu çalışmalarda: 
     Herbaryum örnekleri 
     Vejetatif örnekler (çelik vb.) 
     Tohum örnekleri toplanacaktır. 
     Herbaların alınması 
 2. Toplanan türlerin taksonomik tanımlaması 
 3. Tohum çoğaltma çalışmaları yürütülecektir. 
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 4. Doğu Akdeniz Bölgesinde doğal flora da yetişmekte olan, Ada Çayı (Salvia spp.), Oğul 
Otu (Melisa spp.) Ve Dağ Çayı (Sderitis Spp.) bitkilerinin morfolojik olarak (Bitki yapısı (habitus), 
bitkide dallanma, bitki boyu, popülasyon da varyabilite, bitkide gövde sayısı, ilk çiçeklenmeye 
kadar gövde yüksekliği, göde de tüylülük, gövde de dallanma, gövde rengi, ilk çiçeklenme 
yüksekliğine kadar olan nod sayısı, en uzun olan nodun uzunluğu, yapraklanma yoğunluğu, yaprak 
boyu (sapıyla birlikte), yaprak boyu, maksimum yaprak genişliği, yaprakta en boy oranı, yaprak 
lalanı, yaprak üst yüzey rengi, yaprak şekli, yaprak tabanı yapısı, yaprak ayası kıvrıklığı, yaprak 
kenarı yapısı, yaprak üst kısmında salgı bezesinde tüylülük, yaprak alt kısmında salgı bezesinde 
tüylülük, yaprakta salgı bezesi olmayan kısımlarda tüylülük, cm² de tüy sayısı, yaprak ucu şekli, 
yaprak ucu yönü, çiçeklilik, çiçek salkımı uzunluğu, çiçek salkımı eni, petal rengi, petal uzunluğu, 
kaliks şekli, kaliks yapısı, kaliks rengi, kaliks dış kısmında salgı bezesi varlığı, kaliks iç kısmında 
salgı bezesi varlığı, kaliks dış kısmında salge bezesi olmayan kısımlarda tüylenme, kaliks iç 
kısmında salge bezesi olmayan kısımlarda tüylenme, braktelerin boyu, brakte/kaliks oranı, brakte 
şekli, brakte uç şekli, brakte yapısı (kıvamı), brakte rengi, brakte dış kısmında salgı bezesi varlığı,  
brakte iç kısmında salgı bezesi varlığı, brakte dış kısmında salgı bezesiz kısımlarda tüylenme, 
brakte iç kısmında salgı bezesiz kısımlarda tüylenme, tohum verimliliği,1000 tohum ağırlığı, 
çimlenme yüzdesi, bitkide gövde sayısı (adet), bir bitkide yaş herba ağırlığı (g), bir bitkide kuru 
herba ağırlıkları ölçülmek suretiyle karakterizasyonlar yapılacaktır. 

5.Toplanan ve/veya çoğaltılan tohum örnekleri Ulusal Gen Bankasında uzun süreli 
muhafaza amacı ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitki Genetik Kaynakları Bölümüne 
gönderilecektir. 

6. Kalite çalışmaları, örneklerdeki uçucu yağ miktarları ve toplam yağ içerisindeki yağ 
asitleri yüzdeleri belirlemek suretiyle yürütülecektir. 
Beklenen Yaralar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı 
           Bu projeyle bölgemizdeki; Ada çayı, Oğul otu ve Dağ çayı bitki varlığı ve çeşitliliği tespiti 
yapılırken bitkilerin bulunduğu alanların coğrafi şekilleri ve sulak veya kurak olup olmadığı toprak 
yapısı, GPS nokta yer kayıtları ile diğer önemli bilgiler kaydedilecektir. Doğal kaynaklarımızın 
korunması ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla bu bitkilerin karakterizasyon unu takiben 
agronomik çalışmaları da yapılarak elde edilecek bilgiler bölge üreticisinin hizmetine sunulacaktır.  
Bu bitkilerin üretiminin yapılmasıyla da ülke ekonomisine katkı sağlanmış olunacaktır.  
 Bölgemizde gelir seviyesi düşük, arazileri engebeli ve işlemeye uygun olmayan (kıraç ve 
taşlık araziler) bazı araziler o bölgede doğal olarak yetişen bazı tıbbi bitkiler için üretimi uygun 
olabilir. Bu durunda böyle arazilerin değerlendirilmesini sağlamış ve yöre çiftçisine alternatif bir 
bitki önermiş olabileceğiz. 
Talep Edilen Bütçe  
Yıllar 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl GENEL 

TOPLAM 
Yıllara Ait 
Toplam 

29.000 29.000 29.000 29.000 12.000 128.000 

 
03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIMI 
1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. Yıl 

03.1-Üretime Yönelik 
Mal ve Malzeme 
Alımları 

- - - - - 

03.2-Tüketime Yönelik 
Mal ve Malzeme 
Alımları 

10.000 10.000 10.000 10.0000 5.000 

03.3-Yolluklar 5.000 5.000 5.000 5.000 2.000 
03.4-Görev Giderleri 5.000 5.000 5.000 5.000 2.000 
03.5-Hizmet Alımları - - - -  
03.6-Temsil ve - - - -  
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Tanıtma Giderleri 
03.7-Menkul Mal, 
Gayri Maddi Hak 
Alım, Bakım ve 
Onarım Giderleri 

- - - -  

03.8-Gayri Menkul 
Mal Bakım ve Onarım 
Giderleri 

- - - -  

03.9 Tedavi ve Cenaze 
Giderleri 

2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 

TOPLAM 22.000 22.000 22.000 22.000 10.000 
 
 

06 SERMAYE 
GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIMI 
1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. Yıl 

06.1-Mamul Mal 
Alımları 

4.000 4.000 4.000 4.000 - 

06.2-Menkul 
Sermaye Üretim 
Giderleri 

     

06.3-Gayri Maddi 
Hak Alımları 

     

06.4-Gayri Menkul 
Alımlar ve 
Kamulaştırma 

     

06.5-Gayri Menkul 
Sermaye Üretim 
Giderleri 

- - - -  

06.6-Menkul 
Malların Büyük 
Onarım Giderleri 

- - - -  

06.7-Gayrimenkul 
Büyük Onarım 
Giderleri 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

06.8-Stok Alımları - - - -  
06.9-Diğer Sermaye 
Giderleri 

2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 

TOPLAM 7.000 7.000 7.000 7.000 2.000 
ARA TOPLAM 29.000 29.000 29.000 29.000 12.000 

GENEL TOPLAM 128.000 TL 
 
Çalışma Zamanı:  
 
Proje Faaliyetleri Ayrıntılı Bilgi Zamanlama 
Survey/toplama 
çalışması ve 
karakterizasyon 
çalışmalarının 
yapılması ile elde 
edilen tohum, 
herbaryum 

Ön çalışma: Bitkilerin 
bulunduğu yerlerin tespiti, 
Çiçekli herbaryum örneği ve 
Tohum, toplama ile beraber 
Koordinatların Ölçümleri.  

2011 Haziran- 
Temmuz-
Ağustos- Eylül 

Bitkilerin bulunduğu yerlerin 
tespiti, Çiçekli herbaryum 

2012 Haziran- 
Temmuz-
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örnekleri ve diğer 
bilgilerin Ege 
Tarımsal 
Araştırma 
Enstitüsü 
Müdürlüğü Bitki 
Genetik 
Kaynakları 
Bölümüne 
Gönderilmesi 

örneği ve Tohum, toplama ile 
beraber Koordinatların 
Ölçümleri 

Ağustos- Eylül 

Bitkilerin bulunduğu yerlerin 
tespiti, Çiçekli herbaryum 
örneği ve Tohum, toplama ile 
beraber Koordinatların 
Ölçümleri 

2013 Haziran- 
Temmuz-
Ağustos- Eylül 

Bitkilerin bulunduğu yerlerin 
tespiti, Çiçekli herbaryum 
örneği ve Tohum, toplama ile 
beraber Koordinatların 
Ölçümleri 

2014 Haziran- 
Temmuz-
Ağustos- Eylül 

Bitkilerin bulunduğu yerlerin 
tespiti, Çiçekli herbaryum 
örneği ve Tohum, toplama ile 
beraber Koordinatların 
Ölçümleri 

2015 Haziran- 
Temmuz-
Ağustos- Eylül 

 Bitkilerin bulunduğu yerlerin 
tespiti, Çiçekli herbaryum 
örneği ve Tohum, toplama ile 
beraber Koordinatların 
Ölçümleri 

2016 Haziran- 
Temmuz-
Ağustos- Eylül 

Karakterizasyon 
(Morfolojik) 

Karakterizasyon formu varsa 
Ege Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğünden 
temin edilip yapılması, yoksa 
Origanum spp karakterizasyon 
formu modifiye edilerek 
karakterizasyonun yapılması. 

Bitkilerin çiçekli 
dönemlerinde 
karakterizasayonl
arı yapılacaktır. 

Taksonomik 
Tanımlama 

Sütçü İmam Ünv. Biyoloji 
Bölümünde yapılacaktır. 

2011-2012-2013-
2014-2015-2016 
yılları süresince 

Muhafaza ve 
saklama 

Tohum ve herbaryum 
örneklerinin Ulusal Gen 
Bankasına ve ETAE 
herbaryumuna gönderilmesi 

2011 (ön çalışma) 
olmak üzere 
2012–2016 yılları 
arasında elde 
edilen tohum 
herbaryum ve 
diğer çıktılar Ege 
Tarımsal 
Araştırma 
Enstitüsü 
Müdürlüğü Bitki 
Genetik 
Kaynakları 
Bölümüne 
Gönderilmesi  

Kuru herbada 
uçucu yağ 
miktarları ve 
bileşenlerinin 

Kromatoğrafik işlemler 
Hawlett Packerd sistemi, HP-
Agilent 5973 N GC-FID ve 
GCMS (Gaz Kromatoğrafisi-

Kuru herbada 
uçucu yağ 
miktarları ve 
bileşenlerinin 
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tespiti Kütle spektrometresi) 6890GC 
sistemi kullanılarak 
yapılacaktır.  
DB–5 MS kolon (30mx0,25 
mm iç çaplı 0,25 μM) 
kullanılacaktır. Taşıyıcı gaz 
olarak Helyum gazı 
kullanılacak enjektör sıcaklığı 
250 ◦c ., split akış hızı 1 ml/dk., 
GC (Gaz Kromatpgrafisi) nin 
sıcaklığı 60 ◦c ve 2 dk ve 10 ◦c 
/dk artışla 150 ◦c tutulacak ve 
daha sonra 15◦c artışla 240 ◦c 
varılacak ve 5 ◦c /dk 
bekletilerek çalışma 
tamamlanacaktır. 
Uçucu yağlardaki bileşenlerin 
karakterizasyonu elektronik 
kütüphaneler (WİLEY, NIST) 
kullanılarak yapılacaktır. 
 

tespiti 

Sonuç 
Raporunun 
Yazılması. 

2016 yılında sonuç raporu 
yazılacaktır. 

 

 
 
 PROJENİN ADI: MEYVE GENETİK KAYNAKLARI MUHAFAZA VE 

DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA PROJESİ 
 
FRUİT GENETİCS SOURCE PROTECTİON AND  EVALUATİON 
 
 
2. YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA 
 
3. PROJE LİDERİ: Uz. Selma ÖZYİĞİT 
 
4. PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Dr. M. Emin AKÇAY, Dr. Burhan ERENOĞLU,  Dr. Mehmet 
BAŞ, Uz. İsmail TOSUN, Uz. Nesrin AKTEPE TANGU,  Uz. Zeynep ÖZDEMİR EROĞLU,  
Ayşe FİDANCI, Uz. Adnan DOĞAN, Uz. Erdal ORMAN,  
Dr. Özgür AKDEŞİR 
 
5. İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR :   
 
6. BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 01.01.2012 / 31.12.2016 
 
7. ARAŞTIRMANIN AMACI VE GEREKÇESİ: 
 

Bitki genetik kaynakları; kaynakların aşırı kullanımı, genetik introdüksiyonlar, kirlilik, 
iklimsel değişiklikler, yetiştikleri habitatlardaki kayıplar, azalma, parçalanma, gelişme baskısı, 
genetik erozyon gibi nedenlerle kaybolmaktadır. Bu nedenle bitki genetik kaynaklarının korunması 
zorunlu hale gelmektedir. Bunun için de ülkeler, uluslararası muhafaza stratejilerini uygulayarak 
kendi ülkelerindeki bitki genetik kaynaklarını saklamakta ve/veya korumaktadır. Bitki türleri ya 
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kendi doğal ortamlarında (in situ) veya bu tür ortamların dışında (ex situ) gen bankalarında koruma 
altına alınmaktadır.  
  
             Bu proje ile surveylerle ve başka kanallarla toplanmış olan yerli meyve çeşit ve tiplerimizin 
kaybolmalarını engelleme; yeni ıslah çalışmaları için genetik çeşitlilik sağlamak; yerli genetik 
kaynaklarımızın tüm özelliklerini ortaya çıkarmak suretiyle, uluslar arası düzeyde sahip olma 
yetkisini kazanmak amaçlanmaktadır. 

            Bu proje ile Türkiye’de yayılış gösteren ve daha önce yapılan survey çalışmalarında toplanan 
yabani, yöresel veya geliştirilmiş elma, armut, kiraz, ceviz, kestane, üzümsü meyveler (çilek, 
ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, bektaşi üzümü), kızılcık, sofralık zeytin, şeftali ve nektarin 
ve hünnap çeşit ve tiplerinin muhafazası, değerlendirilmesi ve gerektiğinde meyve ıslahçılarına baz 
materyal temini sağlanmış olacaktır. Ayrıca yapılacak olan survey ve toplama çalışmalarıyla mevcut 
olan genetik çeşitliliğimiz arttırılmış olacaktır. 
 
 
 
8. MATERYAL VE METOT: 
8.1. Materyal: 
              Daha önce yapılmış olan sürveylerle ve başka kanallarla toplanan ve muhafaza edilen; 
yapılacak olan toplama programı ile muhafaza altına alınacak yerli yabancı çeşit ve/veya tipler 
araştırmanın materyalini oluşturmaktadır. Araştırmada; Elma, Armut, Kiraz, Şeftali-Netarin, 
Ceviz, Kestane, Sofralık Zeytin, Kızılcık, Hünnap ve Üzümsü Meyveler (Çilek, Böğürtlen, 
Ahududu, Frenk Üzümü, Bektaşi Üzümü)  türleri yer almaktadır. 
 
8.2. Metot: 
     Daha önceden toplanan ve muhafaza edilen, yapılacak olan toplama programı ile muhafaza 
altına alınacak olan yerli- yabancı çeşit ve tipler üzerinde UPOV ve IPGRI tarafından geliştirilen 
tanımlama listesinden yararlanılarak ölçüm gözlem ve değerlendirmeler yapılacaktır.  
 
 Ancak hünnap türüne ait her hangi bir tanımlama listesi bulunmamaktadır. Bu nedenle 
hünnapa ait bir tanımlama listesi oluşturulacaktır.  
9. Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

              Bu proje ile kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan meyve genetik 
kaynaklarımızın korunmaya alınması sağlanacaktır. Ayrıca elde edilen bulgular yardımıyla çeşit ve 
tiplerimizin bazı üstün özellikleri (yeme kalitesi, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, bodurluk gibi) 
ortaya çıkarılacak ve ıslah  ve /veya yetiştirme tekniği çalışmalarında kullanılacaktır.  
10. Talep Edilen Bütçe: 
 
06  SERMAYE 

GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 

06-1- Mamül Mal 

Alımları 
2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 

06-2-  Menkul Sermaye 

Üretim Giderleri 

20.00

0 

20.00

0 

30.00

0 

30.00

0 
35.000 

06-5  Gayrimenkul 

Sermaye Üretim 

Giderleri 

20.00

0 

25.00

0 

30.00

0 

30.00

0 
30.000 
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06-6- Menkul Malların 

Büyük Onarım 

Giderleri 

15.00

0 

20.00

0 

22.00

0 

25.00

0 
25.000 

06-7 Gayrimenkul 

Büyük Onarım 

Giderleri 

20.00

0 

20.00

0 

25.00

0 

25.00

0 
25.000 

06-9-   Diğer Sermaye 

Giderleri  
5000 5.000 5.000 5.000 5.000 

TOPLAM 
82.00

0 

92.00

0 

115.00

0 

117.00

0 
122.000 

GENEL TOPLAM 528.000 

 
 
 
 
11. PROJE FAALİYET TAKVİMİ:  
 
Yapılacak İş Personel  Zaman 
 
 
Toplama Çalışmaları                                          
Yeni Çeşit ve Tiplerin 
Dikimi 
 

Selma ÖZYİĞİT 
M. Emin AKÇAY 
Burhan ERENOĞLU Mehmet BAŞ 
İsmail TOSUN 
Nesrin AKTEPE TANGU 
Zeynep ÖZDEMİR EROĞLU 
Ayşe FİDANCI 
Adnan DOĞAN 
Erdal ORMAN 
Özgür AKDEŞİR 

  
 
                            
Ocak-Aralık 

 
 
 
 

 
Proje Adı : MEYVE GENETİK KAYNAKLARI MUHAFAZA VE    
                    DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA PROJESİ (ARA SONUÇ RAPORU) 
Projenin İngilizce Adı: Fruit Genetics Source Protection and  Evaluation 
Proje No : TAGEM/TA/07/06/01/008 
Yürütücü Kuruluş : Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Yalova  
Proje Lideri : Uz. Selma ÖZYİĞİT 
Proje Yürütücüleri : M. Emin AKÇAY, Burhan ERENOĞLU,  Mehmet BAŞ, İsmail TOSUN, 
Nesrin AKTEPE TANGU,  Zeynep ÖZDEMİR EROĞLU, Ayşe FİDANCI, Adnan DOĞAN, Erdal 
ORMAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş  : - 
Başlama-Bitiş Tarihi :  Ocak 2007- Aralık 2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Bu proje 10 alt projeden oluşmaktadır. Projenin  2009 yılı gelişme 
durumu aşağıda belirtilmiştir. 
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1. Elma Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi:  Yeni bahçe tesisi planlanarak 

elma genetik kaynakları parselinde bulunan çeşitlerin aşılama işlemleri yapılmıştır. 2011 yılında 
yeni parselin tesisi yapılacaktır.  

 Karaca Arberatumdan belirlenen 2 elma tipi (Karaca-1, Karaca-2) genetik kaynaklarına ilave 
edilmek üzere aşılanmıştır 

.  Mevcut çeşitlerde karakterizasyon çalışmalarına devam edilmiştir. 
 
2. Kiraz Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi:. Enstitümüzde ve Eğirdir 

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde aşılamaları yapılan eksik çeşit ve tiplerin parsele ilavesi 
yapılmıştır. 

 
3. Armut Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: 19 Mayıs Üniversitesi (Doç. 

Dr. Ümit SERDAR) tarafından Artvin-Camili yöresinden selekte edilen 20 Yerel armut çeşidi  
genetik kaynakları parseline ilave edilmiştir. 

 
4. Ceviz Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: Çeşitlerin içinde bulunduğu 

parselde 2010 yılında gerekli gübreleme, budama, toprak işleme faaliyetleri yerine getirilmiştir. 
 Toplamda 110 yerli ve yabancı çeşit ve tip yer almaktadır.  

 
 

      5. Kestane Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi:  Doğada bulunan kestane 
tiplerinin Kestane dal kanseri (Endothia parasitica) ile bulaşık olmasından dolayı 17.08.1995 tarih 
ve 22377 sayılı resmi gazetede yayımlanan iç karantinaya tabii gurup içerisinde yer alan kestane 
2010 yılı Ağustos ayında bu guruptan çıkarılmıştır. Ancak Kestane dal kanseri (Endothia 
parasitica) tehlikesi bölgemizde devam ettiğinden toplama yapılamamaktadır. Enstitümüz genetik 
kaynakları parselinde bulunan 41 çeşit ve tip muhafaza edilmektedir. 
  
      6. Şeftali Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: Parsel yenileme ve 
kurumalardan dolayı ölen çeşit ve tiplerin aşılama çalışmalarına devam edildi 
 

7. Sofralık Zeytin Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: Artvin’den getirilen 
yerel zeytin çeşidinin (Butko) bitkileri çelikle çoğaltma yöntemiyle elde edilmiştir. Bitkiler kaybı 
önlemek amacıyla saksılarda büyütülmektedir. Araziye dikilmeye uygun duruma geldiklerinde 
parsele aktarılacaklardır.   

 
8. Kızılcık Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: 77-04 ve 77-05 nolu tiplerde 

tescil işlemleri tamamlanarak Yalçınkaya-77 ve Erolbey-77 isimleriyle milli  çeşit listesine ilave 
edilmişlerdir 

 
9. Üzümsü Meyveler Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: Bitki 

kayıplarından dolayı parsel yenileme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Ahudududa 2 (Golden Queen, 
Aksu Pembesi), Frenk Üzümünde 2 (Wellington Weisse Versailler, Tokat-4) ve Bektaşi Üzümünde 
1 (W. Industry) çeşitte bitki ölümleri olmuştur.Bu 3 türe  ait çeşitlerin bitkileri elde edilerek parsele 
ilave edilecektir. 

 
     10. Hünnap Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: HAN-1, HAN-2, HBA-02, 
HYA-01,Tajan da Zao ve  Zutao da Zao tip ve çeşitlerinden meyve alınmıştır. Bunlardan Tajan da 
Zao, Zutao da Zao ve HBA-02 de dikensizlik belirlenmiştir.  
 
Projede Önerilen Değişklikler: 
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Proje Faaliyet Takvimi: 
 
Yapılacak İş Personel  Zaman 
 
 
 
Toplama Çalışmaları                                          
Yeni Çeşit ve Tiplerin 
Dikimi 
 

Selma ÖZYİĞİT 
M. Emin AKÇAY 
Burhan ERENOĞLU 
Mehmet BAŞ 
İsmail TOSUN 
Nesrin AKTEPE TANGU 
Zeynep ÖZDEMİR EROĞLU 
Ayşe FİDANCI 
Adnan DOĞAN 
 Erdal ORMAN 

  
 
 
Ocak-Aralık 

 
Personel: Dr. Özgür AKDEŞİR’in projeye dahil edilmesi    
 
Bütçe 
 

Toplam: 103. 052 TL 
 

2011 : 21.451 TL 
 

 
 

 
PROJENİN ADI    

 
 
  

 BAĞ GENETİK KAYNAKLARI 
GRAPES GENETİC RESOURCES 
  

2.    Proje No                              : TAGEM/IY/96/17/02/013 
3.    Proje Yürütücüsü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
4.   Proje Lideri                           : Kürşat Alp Aslan 
5.   Proje Yürütücüleri               : Dr. Halit Seyfettin ATLI  
                                                       Selim ARPACI   
 
6.    İşbirliği Yapılan kuruluş    :   
7.    Başlama ve Bitiş Tarihi     : 2012- 2016  
 
8.    Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 
 

Bitki Genetik Kaynakları Çalışma Grubu 1985 yılında Enstitümüzü; Bağ genetik 
kaynaklarını bölgesel koruma olarak görevlendirmiştir. 

Bu projede genel amaç; ıslah ve diğer araştırma programlarınca kullanılacak materyalin 
toplanması ve korunmasıdır.  

  
9. Materyal ve Metod : 

Projenin materyalini ülkemizde yetişen veya ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen bağ ve 
çeşitleri oluşturmaktadır.  
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 Gen kaynaklarına alınan bağ ve çeşitlerinin fenolojik gözlem, verim ve kalite 
değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu kaynaklardan yapılacak çalışmalara veri tabanı oluşturacaktır. 

 

10. Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye katkı: 
Gen kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bağ çeşitlerinde değişik özelliklere 

sahip çeşitler bulunmaktadır. Değişik sebeplerle bu değerli kaynaklarımız kaybolma tehlikesi ile 
karşı karşıyadır. 

Gen kaynaklarının belirlenerek korunmaya alınması ile ıslah ve diğer araştırma çalışmaları 
için kullanılmasına olanak sağlanacaktır. 

Gen kaynaklarındaki değişik çeşitlerin üstün özelliklerinin ülkemiz tarımına kazandırılması 
ile verim ve kalite artacak, ülke ve çiftçi ekonomisine katkı sağlanabilecektir. 

Bu güne kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplanan 40 üzüm çeşidi gen kaynakları 
parsellerinde korumaya alınmıştır. Bununla beraber Siirt’ten getirilen 8 tipe (Mazrini, Gozzana, 
Sinceri, Tayfi, Cavzare, Bennitati. Kara, Siyah Yuvarlak) ait aşı kalemleriyle 2011 yılında fidan 
üretimi yapılacak ve Genetik Kaynakları parseline dikilecektir. Bunun yanı sıra diğer GAP 
illerinden mahalli tiplerin toplanması çalışmalarına devam edilerek bağ genetik kaynağımız 
zenginleştirilecektir.  

 
11. Talep Edilen Bütçe : 
 

Harcama Kalemleri YILLAR 
2012 2013 2014 2015 2016 

06.2 Menkul Sermaye 
Üretim Giderleri 

4.000 4.000 4.000 4.500 4.500 

06.5 Akaryakıt ve 
Yağ Alımları 

3.500 4.000 4.500 4.500 4.500 

06.9 Geçici Görev 
Yollukları 

2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 

TOPLAM 9.000 11.000 11.500 12.000 12.000 
Toplam Bütçe : 55.500 TL 
 
12. Çalışma Takvimi : 
Genetik kaynakları parsellerinde bulunan bağ çeşitlerinin bakımlarına devam edilecektir. Diğer 
illerden getirilen yeni tipler Genetik Kaynakları parseline dikilecek, bunlarda fenolojik gözlem, 
verim ve kalite değerlendirmeleri yapılacak ve bakımlarına devam edilecektir. Önümüzdeki yıllarda 
bölgedeki değişik tiplerin kalemleri getirilerek gen kaynaklarımıza kazandırılacaktır. 
 
1. Projenin Adı                        : 
                 

 Bağ Genetik Kaynakları (ARA 
SONUÇ RAPORU) 
 Grapes Genetic Resources  

2.    Proje No                              : TAGEM/IY/96/17/02/013 
3.    Proje Yürütücüsü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
4.   Proje Lideri                           : Kürşat Alp ASLAN 
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8.    Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 
 

Bitki Genetik Kaynakları Çalışma Grubu 1985 yılında Enstitümüzü; Bağ genetik 
kaynaklarını bölgesel koruma olarak görevlendirmiştir. 

Bu projede genel amaç; ıslah ve diğer araştırma programlarınca kullanılacak materyalin 
toplanması ve korunmasıdır.  

  
9. Materyal ve Metod : 

Projenin materyalini ülkemizde yetişen veya ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen bağ ve 
çeşitleri oluşturmaktadır.  

 Gen kaynaklarına alınan bağ ve çeşitlerinin fenolojik gözlem, verim ve kalite 
değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu kaynaklardan  yapılacak çalışmalara veri tabanı oluşturacaktır. 

10. Bulgular ve Tartışma : 
Bu güne kadar yapılan çalışmalarla 40 bağ çeşidi korumaya alınmış, 2010 yılında 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsüne ait Ahmet Münür Bilgen Araştırma İstasyonunda 1103 P anacı 
üzerine aşılanarak  çift T terbiye sistemi ile kurularak gen kaynakları parseline dikilmiştir (Tablo 1). 
Üzüm çeşitlerinin fenolojik gözlemleri, verim ve kalite değerlendirmeleri Tablo 2 ve 3’ de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Genetik Kaynakları Projesinde Muhafazaya  Alınan  
   Üzüm Çeşitleri 

Meyve Türü Kaynak Kodu Çeşit ismi 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 

Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 

GRA-9 
GRA-10 
GRA-74 
GRA-81 
GRA-84 
GRA-87 
GRA-241 
GRA-244 
GRA-258 
GRA-330 
GRA-334 
GRA-335 
GRA-338 
GRA-363 
GRA-450 
GRA-454 
GRA-457 
GRA-492 
GRA-529 
GRA-565 
GRA-614 
GRA-627 
GRA-628 
GRA-644 
GRA-690 
GRA-751 
GRA-761 
GRA-768 

Ağbesni 
Beyazmahrabaşı 
Azezi 
Balüzümü 
Beyazbandırma 
Besni 
Devegözü 
Dımışkı 
Dökülgen 
Hatunparmağı 
Horozkarası 
Horozyüreği 
Hönüsü 
Kabarcık 
Kışüzümü 
Kızılbanki 
Kızlartahtası 
Künefi 
Muhammediye 
Paf 
Rumi 
Sergikarası 
Serpenekıran 
Siyahbandırma 
Şekeri 
Üvezi 
Tahannebi 
Yıldız 
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Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 
Bağ 

Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 
Yerli 

Yok 
Yok  
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

Çilorut 
Çiloreş 
Oğlakkarası 
Timbo 
Külahi 
Sarıkabarcık 
Kirkit 
Tuzsuz 
Karakurnur 
Kara 
Gülgülü 
Beyazsergi 

 
 
Tablo .2 Üzüm Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri 

Üzüm Çeşidi 
Dane 
şekli 

Salkım 
Ağ.(g) 

100 
dane 
Ağ(g) 

Kuru 
madde 
(%) 

Şıra 
Randımanı 
(%) 

Kış Üzümü oval 250 350 20.7 36.6 
Paf oval 380 455 18.2 44.3 
Dımışkı elips 351 465 18.4 53.6 
Tuzsuz elips 267 383 19.6 34.5 
Sergikarası U.E 240 270 21.0 46.0 
B.Mahrabaşı oval 281 224 19.4 50.5 
Üvezi oval 210 251 20.1 46.3 
Dökülgen elips 283 292 21.5 50.0 
Künefi oval 252 239 22.4 49.0 
Hönüsü elips 296 487 21.0 53.3 
H.Parmağı U.S 213 346 20.8 44.1 
Devegözü elips 343 444 19.8 56.1 
Çilorut oval 241 346 17.8 52.0 
Kabarcık küre 225 291 21.2 56.1 
Tahannebi elips 244 379 17.0 41.5 
Oğlakkarası oval 260 309 22.8 44.5 
Timbo oval 274 315 20.4 54.3 
Horozkarası U.E 359 536 19.4 54.3 
Gülgülü oval 230 343 21.8 44.0 
Külahi oval 294 427 19.5 53.0 
Sarıkabarcık küre 228 211 20.0 48.0 
Bandırma U.E 322 480 20.6 47.0 
Kirkit oval 188 175 23.4 33.8 
S.Bandırma orak 253 324 23.3 44.6 
Muhammediye oval 335 427 20.1 43.8 
Şekeri oval 260 347 18.4 56.6 
Tümbü oval 271 342 20.0 53.3 
Kızlartahtası oval 241 271 18.6 50.8 
Serpenekıran oval 212 270 20.8 52.6 
Rumi küre 258 334 21.8 57.1 
Balüzümü oval 309 439 20.9 56.8 
Ağbesni elips 222 333 20.4 39.0 
Karakurnur silindiri 234 376 20.3 46.0 
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Azezi oval 209 268 19.4 47.5 
Çiloreş elips 247 301 19.2 51.8 
Kızılbanki elips 332 517 18.1 43.1 
Horozyüreği yumurta 239 424 18.5 50.1 
Kara elips 241 379 21.7 46.3 
Yıldız küre 266 319 19.1 57.1 
Beyazsergi elips 303 311 22.4 41.0 
 
US : Uzun Silindirik             UE : Uzun Elips        
 
Tablo .3 Üzüm Çeşitlerinin Bazı Fenolojik Özellikleri 
 

Üzüm Çeşidi 

Göz 
Kabarma 
Tarihi 

Çiçekle
nme 
Baş. 

Çiçekle
nme 
Sonu 

Ben 
Düşme Hasat 

Kış Üzümü 27-03 14-05 20-05 23-07 20-08 
Paf 28-03 22-05 29-05 02-08 01-09 
Dımışkı 27-03 20-05 27-05 31-07 25-08 
Tuzsuz 30-03 17-05 23-05 27-07 20-08 
Segikarası 24-03 07-05 14-05 10-07 04-08 
B.Mahrabaşı 01-04 26-05 01-06 01-08 29-08 
Üvezi 03-04 23-05 29-05 29-07 20-08 
Dökülgen 29-03 17-05 24-05 05-08 03-09 
Künefi 03-04 15-05 21-05 16-08 01-09 
Hönüsü 28-03 17-05 25-05 08-07 03-09 
H.Parmağı 26-03 06-05 12-05 18-07 13-08 
Devegözü 26-03 15-05 22-05 25-07 25-08 
Çilorut 26-03 12-05 19-05 22-07 20-08 
Kabarcık 01-04 13-05 19-05 26-07 14-08 
Tahannebi 30-03 13-05 19-05 25-06 15-07 
Oğlakkarası 04-04 08-05 15-05 10-07 04-08 
Timbo 25-03 12-05 18-05 26-07 20-08 
Horozkarası 01-04 16-05 22-05 18-07 09-08 
Gülgülü 04-04 21-05 28-05 19-08 05-09 
Külahi 03-04 17-05 24-05 25-07 20-08 
Sarıkabarcık 28-03 08-05 16-05 11-07 14-08 
Bandırma 25-03 14-05 20-05 22-07 20-08 
Kirkit 01-04 20-05 26-05 22-07 20-08 
S.Bandırma 02-04 20-05 27-05 23-07 06-08 
Muhammediye 03-04 27-05 03-06 15-07 14-08 
Şekeri 23-03 17-05 24-05 26-07 20-08 
Tümbü 25-03 12-05 18-05 26-07 20-08 
Kızlartahtası 28-03 11-05 18-05 01-08 29-08 
Serpenekıran 29-03 20-05 26-05 17-07 12-08 
Rumi 31-03 17-05 23-05 02-08 29-08 
Balüzümü 31-03 30-05 07-06 11-08 01-09 
Ağbesni 31-03 05-05 11-05 19-07 05-08 
Karakurnur 04-04 06-05 13-05 10-07 05-08 
Azezi 23-03 12-05 19-05 19-07 17-08 
Çiloreş 23-03 05-05 12-05 25-07 20-08 
Kızılbanki 01-04 22-05 28-05 03-08 29-08 
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Horozyüreği 26-03 15-05 22-05 22-07 20-08 
Kara 04-04 19-05 25-05 08-07 01-08 
Yıldız 01-04 13-05 20-05 24-07 14-08 
Beyazsergi 05-04 20-05 27-05 25-07 20-08 
 
 
Tablo 3 de görüldüğü gibi meyveye yatan çeşitlerin çiçeklenme başlangıçları; 5  Mayıs ile 30 Nisan 
arasında, çiçeklenme sonu ise 5 nisan ile 7 Haziran arasında gerçekleşmiştir. 

Çeşitlerin dane irilikleri  (100 gramdaki dane sayıları);  211 ile 536 adet olmuş, salkım ağırlıkları ise 
212 ile 380 g, kuru madde oranları; %17.0 ile % 23, şıra randımanları ise %33.8 ile % 57.1 
aralığında saptanmıştır. 

 
11. Özet : 
Bu güne kadar yapılan çalışmalarla 40 bağ çeşidi korumaya alınmış, gen kaynakları 

parsellerine dikimi yapılmıştır (Tablo 1). 
 
 Verime yatan çeşitlerin verileri (Tablo2 ve 3) de  değerlendirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda 
bölgesel yeni çeşitler gen kaynaklarına dahil edilerek  değerlendirilecektir. 
 
 
 
PROJE ADI: BATI GEÇİT BÖLGESİ YEM BİTKİLERİ GENETİK KAYNAKLARI 

ARAŞTIRMA PROJESİ 
(FODDER CROPS GENE SOURCES IN WEST TRANS ZONE REGION) 

 
Yürütücü Kuruluş: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir 
Proje lideri: Celalettin AYGÜN 
Proje Yürütücüleri: Celalettin AYGÜN, İsmail KARA A.Levent SEVER,Dr.İlker 
ERDOĞDU ,. A.Kadir ATALAY 
İşbirliği yapılan Kuruluş: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi,Biyoloji 

Bölümü,Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. 
Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.01.2012 -31.12.2016 

Araştırmanın amacı ve Gerekçesi: Türkiye gerek coğrafik yapısı  ve ekolojik koşulları 
nedeniyle bitkisel gen kaynakları bakımından dünyada çok önemli bir konuma sahiptir. Büyük bitki 
guruplarının çoğunlukta olduğu görülür. (Ekim,1990) 

Türkiye biyolojik çeşitlilik zenginliği açısından ada olmayan ülkeler arasında onuncu 
konumda dır. Araştırmalara göre ülkede 163 bitki ailesi, 1.255 bitki cinsi ve yaklaşık 9.000 bitki 
türü bulunmaktadır. Bunlar doğal olarak yetişirler ve aralarından üçte biri endemiktir. Bu konuda en 
zengin bölge 631 tür ile Akdeniz bölgesi olup, 371 tür ile Doğu Anadolu bölgesi izlemektedir.  
Toplam 2.748 türden 46’sı yok olabilir, 183’ü tehlikede, 1.701’i nadir, 5’i güvende 798’i nadir ve 
güvende , 49’u ise durumu açısından belirsizdir. Geri kalan 282 türe ilişkin bilgi yetersizdir. 
(Ekim,1990, Özgen ve ark,1990) 

Sahip olduğumuz bu önemli  potansiyel üzerinde  Hızlı nüfus artışı,  kentleşme ,  
sanayileşme ve turizmin gelişmesi toprak ve diğer ekosistemler üzerinde baskı oluşturmakta, 
Barajlar, sulak alanlarda drenaj uygulamaları, yüzey sularının akışı yönlerinin değiştirilmesi, yanlış 
sulama uygulamaları  ekolojik açıdan önemli alanlar için tehdit oluşturmaktadır.  

Bu türler bölgenin yerli bitkileri olduklarından adapte olup, olmamaları konusunda herhangi 
bir şüphe bulunmamaktadır  

Dejenere olmuş meraların ıslahına yönelik olarak yapılan  çalışmalarda yonca,korunga, otlak 
ayrığı ve kılçıksız bromdan oluşan karışımlarla başarılı tesisler oluşturmalarına rağmen ortaklaşa 
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kullanılan ve aşırı dejenere olmuş meraların ıslahında çevresel streslere ve aşırı otlatmaya dayanıklı 
olmayan ot üretimi için geliştirilmiş bitki tür ve çeşitlerinin başarılı olmadığın, bu tür alanların 
ıslahında bölgeye adapte olmuş doğal mera bitkilerinin toplanıp geliştirilmesi tavsiye edilmiştir.  

Her organizma için yaşamını başarıyla sürdüreceği  kimyasal ve fiziksel koşullar bellidir. 
Yine her organizma kendi evrimsel tarihi süreci içerisinde belli koşullara uyum sağlamıştır. Bu 
koşulların karşılandığı durumlarda başarılı olur. Organizmalar uyum sağladıkları şartlardaki belli 
miktardaki değişikliklere dayanıklılık gösterirler. Ancak her organizmanın dayanıklılık ( tolerans ) 
derecesi değişiktir. Dayanıklılık derecesi yüksek olan organizmalar ekosfer de çok geniş alanlara 
yayılmışlardır.  Buna karşın şartların değişimine az dayanıklılık gösteren bir organizmanın ekosfer 
de dağılımı, bu şartların karşılandığı bölgelerle sınırlandırılmıştır.    

Ülkemiz ekonomik yönden önemli pek çok bitki türünün orijin ve / veya çeşitlilik merkezi 
durumundadır. Ülkemizde bitki coğrafyası “Phtocoğrafya” açısından incelendiğinde, Avrupa-
Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç gen merkezini içerdiği görülmektedir 

Doğal kaynakların çeşitliliği ve zenginliği; Anadolu’nun dünya üzerinde  ilk yerleşim 
merkezlerinden biri olmasına neden olmuş ve böylece kültürel zenginliğin artmasıyla birlikte doğal 
kaynaklarında azalma süreci başlamıştır.  

Türkiye’de bitkiler üzerinde yapılan çalışmalar 10 bitki türünün nesillerinin kesin olarak 
tükendiğini göstermektedir. Ayrıca 50 endemik tür için koruma önlemi alınmadığı sürece 
nesillerinin ortadan kalkması tehlikesi vardır. Bunun dışında 350 endemik bitki türünün geçen 
yüzyılda ülkemizde yaşadığı saptandığı halde günümüzde bir daha toplanamamıştır. IUCN 
kategorilerine göre Türkiye’deki endemik 46 tür tehjlikede, 196 tür zarar görebilir, olarak 
sınıflandırılmıştır. Endemik olmayanlar içerisinde ise 60 tür tehlikede, 205 tür zarar görebilir olarak 
kabul edilmiştir. 

Makineli tarımın başlamasıyla 1950’li yıllardan beri 12-13 milyon hektardan fazla çayır 
mera sürülerek tarla arazisi haline getirilmiştir. Çayır ve meraların sürülerek tarla haline getirilmesi 
6 milyon hektar civarında mera arazisinin tarla haline gelmesine yol açmıştır.  Bu alanların 
ıslahında en uygun yol verimli ve lezzetli yem bitkilerinin ekilerek tohumlanmasıdır. Bunun için 
ana materyal ise bölgeye uygun yem bitkisi tohumlarıdır. Bunun için daha önce kültüre alınarak 
bölgeye adapte olmuş yem bitkileri kullanılabilir.  Bunun yanı sıra bölge florasında bulunan önemli 
baklagil ve buğdaygil  yem bitkileri   önemli bir kaynak durumundadır.   
Materyal ve Metot: 
 Keşif, Sürvey ve Toplama; Bitki genetik kaynakları konusunda en önemli işlemlerden birisidir. Son 
zamanlarda genetik kaynakların kaybı hızla artmaktadır. Önceki toplama çalışmalarında sözü edilen 
pek çok türe artık rastlanamamaktadır. Onun için toplama programlarında işbirliği yapmak artık 
kaçınılmazdır. Toplamada amaç uygun genetik varyasyonu örnekleyebilmektir.  
 
Genetik kaynakların keşfi ve toplanması açısından iyi örnekleme için bir dizi işlem gereklidir. 
Bunlar sırasıyla;  
a)- Mevcut koleksiyonların ve genetik erozyon riskinin gözönüne alınarak önceliklerin saptanması,  
b)- Canlı materyalin doğal durumu, (Yabani, geçit veya kültür formu oluşu v.s.) 
c)- Toplama amaçlarının saptanması; burada önem verilmesi gereken başka bir konu ise meraların 
ıslahı ve bölgede  kaliteli kaba yem açığının kapatılmasına yönelik olarak Ülke ve bölge 
önceliklerinin de dikkate alınması ve toplamalarda , değerlendirmelerde bu konunun da  önemle 
üzerinde durulması gerekliliğidir 
d)- Yerel işbirliği, seyhat olanakları, politik etkenler gibi konuların göz önüne alınması, (TİM ve 
İlçe Müdürlükleri ve Tarım Danışmanları ile işbirliği, Koruma altına alınan milli park gibi 
alanlardan toplama yapılırken ilgili birimlerden izin alınması) 
e)- Toplama yapılacak bölgenin agroekolojik yapısı, yerel ve kültür çeşitleri için hasat zamanlarının 
belirlenmesi, 
Bu çalışmada genellikle tohumlu bitkiler toplanacaktır.  
1- Toplama Timi;  
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Bu çalışmada yer alan toplama timi enstitümüz elemanları ve OGÜ elemanlarından oluşan Bitki 
genetki kaynakları, Çayır Mera ve Yem bitkileri konusunda çalışan elemanlardan oluşan bir timdir.  
Toplama timi genel bir toplama timi olacak , kaynak ve zaman israfına meydan vermemek için 
ziyaret edilen  alanlardaki çeşitli ürünlerde maxsimum varyabilitenin toplanmasına çalışılacaktır. 
Çalışma konusu dışındaki bitkiler Gen Bankasına gönderilecektir.) 
3- Hedef Yöreler ve Hedef Bitkiler;  
Bölgemizde  özellikle mera alanlarında otlatma baskısının olduğu, hava alanı, baraj, ve yerleşim 
alanlarının tarıma elverişli alanları istila ettiği kesimler hedef yöreler, Yine bölgenin bitkileri olup 
ıslahta çevresel streslere dayanıklı, adapte olup olmamaları konusunda problem oluşturmayan, 
baklagil ve buğdaygil yem bitkileri toplanacaktır.  
4- Toplamalarda Gerekli Olan Alet-Ekipman;   
Bitki türüne göre  bez naylon ve kağıt torba, Tohum paketlerinin yaşınması için kutu veya çanta, 
Çakı, bel küreği v.s. Not defteri, Harita, kalem, silgi, Bant, ataç, zımba, Etiket,makas, Herbaryum 
için pres,  
Bilimsel ekipman; GPS veya altımetre, kompas, fotoğraf makinası ve ekipmanı, eğim ölçer,  
 
Sağlık Ekipmanı; İnsektisit sprey, Antibiyotik ve ağrı kesiciler Yara bandı, sargı bezi,pamuk, 
tendurdiyot v.s 
Ulaşım ve Kamp ekipmanı; Arazi vitesli araç, Çok cepli giyim, yağmurluk, şapka, güneş gözlüğü ve 
arazi botu, 
5- Örnekleme Stratejisi;  
Doğal yayılma alanlarından yabani ve geçit formlarının toplanmasının yanında kaynak ve zaman 
israfını önlemek için hedef yörelerden çiftçilerin depoları,  köy bakkalları v.s 'de ziyaret edilerek 
toplama yapılacaktır. ( Dağlar, vadiler,nehir yatakları, ormanlar, Kültür arazileri, Küçük ev 
bahçeleri, Üretici ambarları, yerel köy dükkanları ve tohumcular) 
6- Örnekleme Yöntemi;  
Bitki genetik kaynaklarının toplanmasında Tesadüfi Örnekleme de Kaba Toplama  yöntemi  
kullanılacaktır.  
Bölgemizde daha önceleri bu konuda yeterli bir çalışma bulunmadığından varyasyonun doğal 
dağılımı hakkında güvenilir bilgiler bulunmamaktadır, bu nedenle; değişik çevre şartlarından 
örnekler alınacaktır.  
7- Toplamada Tutulacak Kayıtlar; 
 Geniş bir varyasyonun toplanabilmesi için gerekli işlemlerden birisi de bilgilerin toplanmasıdır. Bu 
amaçla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Gen Merkezince geliştirilen ve Ülke 
genelinde tüm toplamalarda birlikteliğin sağlanması için önerilen toplama etiketleri ve form 
kullanılacaktır.  
8- Saklama;  
Toplanan bitkiler en kolay ve ucuz saklama yöntemi olarak tohum saklama şeklinde yapılmaya 
çalışılacak,bu materyal kısa süreli olarak Aktif koleksiyon şeklinde üretim, yenileme ve dağıtım 
değerlendirme ve dökümantasyon için kulllanılacaktır. Materyalin saklanmasında projenin ileri 
safhalarında ve bütçenin elverdiği ölçülerde uygun saklama kutularında saklanacaktır.  

9- Üretim-Yenileme- Koruma; 
Toplanan materyalin ileri ıslah çalışmalarına aktarılmasında en önemli işlemlerden birisi de üretim, 
yenilemedir. Genetik açıdan çok önemli olan  materyal miktar bakımında yeterli değilse bunun 
değerlendirilmesi imkansızdır. Bunun için yeterli olmayan tohumların bitkinin döllenme  
biyolojisine dikkat edilerek  aktif ve baz olarak saklanmaya ve ıslahta kullanılacak miktarda 
üretilmeye çalışılacaktır.  

10- Deneme Deseni ;  
 Tarla planı hazırlandıktan sonra  oluşturulacak 2 - 4 m boyundaki parseller 1 ‘er m. aralıklarla 
(Makine kullanımı için uygun olması düşüncesiyle) yine her bir bitki (1) bir sıra olacak şekilde 
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tekerrürsüz olarak  ekilecektir.  Bitkiler tarlaya ekilmeyip önce serada fidan üretim folyolarında 
çimlendirilecek sonra tarlaya şaşırtılacaktır.  
11- Değerlendirme;  
Bitki genetik kaynaklarının iki önemli amacı bulunmaktadır.  
a- yöresel çeşitlerin geliştirilmesine kaynak oluşturmak 
b- botanikçi, genetikci, biyokimyacı gibi bilim adamlarına materyal sağlamaktır.  
Bu çalışmanın hedeflerinde biriside yem bitkilerinde  çeşit oluşturmak olduğundan toplanan 
materyal yürümekte olan ıslah programlarının hedeflerine göre örnekler değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. Örnekler sistemli olarak karakterize edilecek ve elde edilen bilgiler ileri ıslah 
programlarında çalışan ıslahçıların hizmetine sunulacaktır.  
Değerlendirme bilgilerinin sonsuz olmasına karşın örnekler IBPGR( Internatıonal Board For Plant 
Genetıc Resources) ve TTSM( Tohumluk Tescil ve Sertifikasyom Merkezi)’nün Teknik 
talimatlarında belirtilen kriterlere  göre oluşturulan Deskriptör listelerine  belirtildiği şekilde  
tanımlanacaktır.  
12- İstatistiki Değerlendirmeler;  
Topalan bilgilerin değerlendirilmesi yapılan işin meyvesini oluşturacağından elde edilen bilgiler  
Uygun istatistik programlarında PCA (Ana Bileşenler Analizi ) yapılacaktır.  

Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
Enstitümüzün sorumluluk alanında floranın ortaya çıkarılması konusundaki çalışmalar yeterli 
değildir. Baklagil be Buğdaygil Yem bitkileri alanlarında genetik çeşitliliği oluşturan bitki 
alanlarının belirlenmesi ile ıleri ıslaha bitki türleri toplanarak saklanmasını ve ıslahçıların hizmetine 
sunulması. 
Toplanan bitkiler IBPGR( Internatıonal Board For Plant Genetıc Resources) ve TTSM( Tohumluk 
Tescil ve Sertifikasyom Merkezi) kriterlerine göre tanımlanıp(morfometrik karakterizasonunun 
yapılarak bitkiye ait bütün fenolojik ve fizyolojik özellikleinin ortya konulması)  ön değerlendirme 
bilgileri alındıktan sonra ileri ıslah programlarına aktarılan bitkilerli ıslahçıların hizmetine sunmak, 
Daha ileri çalışmalarda  DNA-esaslı marker sistemleri kullanılarak Markerları tespit edilen 
bitkilerin moleküler seviyede karakterizasyonunun yapılması.  
İleri ıslah programlarına aktarılan bitkilerde çevresel baskılara( hastalık, zararlı, soğuk, kurak vb) 
dayanıklılık ve verim gibi önemli karakterleri geliştirmek amacıyla kullanmak. 
Bütün bu çalışmalar sonunda kaliteli kaba yem açığının kapatılması ve ülkemiz tohumculuğuna 
yeni çeşitler ıslah ettirilerek katkıda bulunmaktır 
Talep Edilen Bütçe                                                                                                                  TL                                                                                                               

Ekon. 
Hesap 

Detay Kodu 

 Y     ı    l     l    a    r 

1 2 3 4 Araştırma 
Ekipmanı 

1. Yıl 
2012 

2.Yıl 
2013 

3. Yıl 
2014 

4- Yıl 
2015 

5- Yıl 
2016 

06 1 2 02 Bilgisayar Alımları 3.000 - - - - 
06 1 6 01 Basılı yayın Alımları 1.000 1.000 1.000 - - 

    Ara toplam 4.000 1.000 1.000 - - 

    Araştırma Sarf 
Malzemesi 

     

06 5 4 02 Akaryakıt ve Yağ  
Alımları 

10.000  10.000  10.000 10.000 10.000 

06 2 6 01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri  
Al. 

2.000 2.000  2.000 2.000 5.000 

06  3 1 01 Bilgisayar Yazılımı 
Alımları 

5.000     
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06 5 2 90 Diğer Giderler(Saklama 
kapları vs.) 

5.000 - - - - 

06 5 2 01 İnşaat Malzemesi 
Giderleri 

5.000 - - - - 

06 5 6 02 Taşıt Kiralaması 
Giderleri 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

06 1 3 05 Zirai Gereç Alımları 15.000 - - - - 
    Ara toplam 62.000 32.000 32.000 32.000 47.000 

    Cari Giderler 
     

03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev 
Yollukları 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

03 1 9 01 Diğer Mal ve Malzeme  
Alımları 

1.000 - - 2.000 - 

03 5 1 09 İşçilik Hizmet Alımı 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
    Ara toplam 16.000 15.000 15.000 17.000 15.000 

    GENEL TOPLAM 82.000 45.000 45.000 49.000 50.000 

         271.000 

 

2012 Yılı Çalışma Planı (1. Yıl) 
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1. PROJE ADI (TÜRKÇE)  : FASULYE (PHASEOLUS VULGARİS L.) GENETİK 
KAYNAKLARININ MİKROSATELLİT DNA BELİRTEÇLERİNE DAYALI 
GENETİK ANALİZİ 
 

  PROJE ADI   (İngilizce)     : Genetic Analysis of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) 
Genetic Resources by Microsatellite Markers  
 
2. YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ : Anadolu Tarımsal Araştırma                                                                                                   
Enstitüsü Müdürlüğü - ESKİŞEHİR 
 
3. PROJE LİDERİ: 
 

Çalışma Takvimi 
Yapılacak İşler O.     Ş M.  N.  M. H. T. A. E. E. K. A. 
Bitki Sureyi             
Bitkilerden tohum toplanması             
 
2013 Yılı Çalışma Planı (2. Yıl) 
Bitki sureyi             
Bitkilerden tohum toplanması             
Bitkilerin çoğaltılması             
Fidelerin araziye şaşırtılması             
 
2014Yılı Çalışma Planı (3. 
Yıl) 

            

Bitki sureyi             
Bitkilerden tohum toplanması             
Çalımsı bitkilerin çoğaltılması             
Arazideki Bitkilerin 
Gözlemlenmesi 

            

Fidelerin Araziye şaşırtılması             
 
2015 Yılı Çalışma Planı (4. 
Yıl) 

            

Bitki sureyi             
Bitkilerden tohum toplanması             
Bitkilerin çoğaltılması             
Arazideki Bitkilerin 
Gözlemlenmesi 

            

Fidelerin Araziye şaşırtılması             
 
2016 Yılı Çalışma Planı (5. 
Yıl) 

            

Bitkilerin çoğaltılması             
Arazideki Bitkilerin 
Gözlemlenmesi 

            

Fidelerin Araziye şaşırtılması             
 
1. Beş yıllık Raporun 
Hazırlanması 
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            Adı Soyadı : Özlem BİLİR        
Kurumu : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   

 Danışman: Prof. Dr. Sebahattin Özcan (Ankara Üniversitesi) 
 
4. PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ:  
 
5.         İşbirliği Yapılan Kuruluş: 
 Ankara Üniversitesi, 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

 
6. Projenin İlgili Olduğu AFA/Program: Doğal Kaynaklar ve Çevre/ Bitki Genetik 
Kaynakları 

                                                                                               Öncelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Araştırma Fırsat Alanı : Doğal Kaynaklar ve Çevre        Orta-Yüksek 
        
Araştırma Programı : Bitki Genetik Kaynakları                   Yüksek                                                 
 
7. PROJE SÜRESİ   : 24 Ay 

7.1.  Başlama Tarihi : 01.05.2011 
7.2.  Bitiş Tarihi  : 01.05.2013 
 

 
8. Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
 
 Bu konudaki çalışma; fasulyede gerek Türkiye’nin farklı bölgelerini gerekse farklı 
kuruluşlarını kapsaması açısından bir ilk olması nedeniyle; 

a-) Kuru fasulye alt populasyonlarının floresan işaretli mikrosatellit DNA belirteçlerine 
dayalı genetik analizini yapmak, b-) Ülkemizde fasulye materyali tanımlama çalışmalarında 
birliktelik sağlamak; c-) Fasulyede genetik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmak, d-) Islahta 
sadece morfolojik değil mutlaka genetik tanımlaması da yapılan materyallerin de genitör olarak 
kullanılmasına, e-) Bitki gen bankalarımızın çalışmalarına katkı sağlamak, f-) Üretici ve tüketici 
taleplerine uygun yeni fasulye çeşitlerinin ve ıslah çalışmalarının gelişimine, g-) Dolayısıyla da 
fasulye tarımına katkı sağlamak, h-) Morfolojik özellikleri belirlenmiş materyal kullanılarak; 
zaman, emek ve işgücünden tasarruf sağlamak, ı-) Ayrıca araştırma sonuçlarının bundan sonra 
yürütülecek; genetik haritalama, marköre dayalı seleksiyon (MAS), gen klonlama vb. çalışmalarda 
ön veri niteliğinde olması, i-) Bazı tescilli çeşitlerin de genetik akrabalıklarının tespiti, j-) Bu 
konuda yapılacak çalışmalara örnek olabilmesi amaçlanmaktadır. 

Uzun yıllar üreticiler tarafından yetiştirilmesi sonucu ve doğal seleksiyonun da etkisiyle bir 
yöreye uyum sağlamış olan köy çeşitleri, ıslah programlarının önemli germplazmını oluşturan ve 
yüksek varyasyon içermesi bakımından bitki genetik kaynakları koleksiyonlarında önemli bir yer 
tutmaktadır. Geliştirilen yeni, yüksek verimli çeşitlerin köy çeşitlerinin yerini alması köy 
çeşitlerinin hızlı bir şekilde kaybolması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle bu çeşitlerin halen 
yetiştirilmekte olduğu yerlerden toplanıp koruma altına alınması ve değişik özellikleri nedeniyle 
karakterize edilmesi ve ıslah programlarında yararlanılması önemlidir (Anonim 2005).  

 Herhangi bir türde toplanan gen kaynakları tanımlanmadıkları sürece ıslah programlarında 
yer alamamakta, tanımlama yapılmadan ıslah programlarına alınsa bile kısa bir süre içinde kayba 
uğramaktadır (Balkaya ve Yanmaz 2003).  
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Genotipik tanımlama mevcut veya potansiyel gen kaynaklarının taranmasını; bu da ileride 
ıslah çalışmalarının temelini oluşturacak materyallerin genetik düzeyde incelenmesini sağlar 
(Vardar-Kanlıtepe ve ark. 2010).  

Ülkemizde yetiştirilen fasulyelerde geniş varyasyon olmasına rağmen genetik 
kaynaklarımızın yeterince değerlendirilmediği görülmektedir. Bu materyalleri toplama, kayıt altına 
alma ve tanımlanma çalışmalarında birliktelik sağlamak, farklı tüketici ve üretici taleplerine yönelik 
yeni çeşitlerin geliştirilmesi, fasulye tarımının problemlerinin çözülmesi ve geliştirilmesi açısından 
son derece önemlidir (Bozoğlu ve ark. 2009). Buna rağmen Türkiye'de fasulye genetik 
kaynaklarının tanımlanmasında genetik değil, morfolojik özellikler kullanılmaktadır; halbuki birçok 
morfolojik özellik, fasulyenin yetiştirildiği çevre şartlarından çok etkilenmekte, bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Moleküler markörlerle daha doğru; genetik çeşitlilik tespiti, çeşit 
tanılama ve tescilinde kullanılma, bitkiler arası akrabalık seviyeleri belirleme çalışmaları 
yapılabilmektedir (Gülşen 2009).  

Moleküler markörler yardımıyla; gen bankalarında duplike olarak muhafaza edilen 
örneklerden hangilerinin muhafaza açısından öncelik taşıdığının, muhafaza edilecek tohum 
örnekleri ya da populasyonlara ait optimum büyüklüklerin belirlenmesi, çekirdek koleksiyonların 
oluşturulması, gen akışlarını ortaya koymaya yönelik çalışmaların yapılması mümkündür (Tan ve 
ark. 2009). SSR markörleri genetik haritalama, genetik çeşitliliğin belirlenmesinde kullanılmaktadır 
(Gülşen ve Mutlu 2005). 

Toplanan fasulye genetik kaynaklarının genetik analizinin yapılması hem ıslah çalışmaları 
hem de bitki gen bankaları açısından büyük öneme sahiptir. Türkiye'de daha önceki yıllarda 
fasulyede yapılan tanımlama çalışmaları genelde morfolojik düzeyden öteye gitmemiş, 
materyallerin genetik yapılarına ait bilgiler yetersiz düzeyde kalmıştır. Gerçekte genetik yönden 
benzer olan fasulye populasyonları ıslahta ve birçok morfolojik çalışmada kullanılabilmektedir. 
Hatta tescilli fasulye çeşitleri bile genetik yönden birbirine benzer olabilir. Bu durum ülkemiz için 
ise zaman, para, işgücü kaybına neden olmaktadır.  Yerel fasulye çeşitlerimizin ıslahta kullanımı ve 
bitki gen bankalarımız açısından fasulye genetik kaynaklarının genetik analizi büyük önem arz 
etmektedir. Bu çalışma; fasulyede gerek Türkiye’nin farklı bölgelerini gerekse farklı kuruluşlarını 
kapsaması açısından bir ilk olacaktır. Ayrıca morfolojik gözlemler için zaman ve para 
harcanmaması açısından da ekonomik kazanç sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarının 
bundan sonra yürütülecek; genetik haritalama, marköre dayalı seleksiyon (MAS), gen klonlama vb. 
çalışmalarda ön veri özelliğini taşıyacak olması açısından bu çalışmaya ihtiyaç vardır. 

 
 
9. Materyal ve Metot : 
 
  9.1. Bitkisel Materyal 
 
 Araştırmada materyal olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Karadeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü’nden morfolojik özellikleri tespit edilmiş kuru fasulye alt populasyonu 
kullanılacaktır. Ayrıca Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce tescil ettirilen bazı 
kuru fasulye çeşitleri de değerlendirilecektir. Toplam 96 adet kuru fasulye materyalinde 
çalışılacaktır. 
 
 9.2. Yöntem 
 
 9.2.1. DNA İzolasyonu  
 
 Ayrı ayrı saksılara ekilecek fasulye materyallerinden taze yapraklar toplanıp, sıvı azot 
tankları içerisinde dondurulacak ve -70o C’ de analiz zamanına kadar muhafaza edilecektir. Genç 
yapraklardan DNA izolasyonu yapılacaktır. DNA izolasyonu için 2XCTAB v.b. metot veya hazır 
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kit uygulanacaktır.  DNA' nın saflığı ve konsantrasyonu Nanodrop spektrofotometre ile 
belirlenecektir.  
 
 9.2.2. SSR Reaksiyonları 
 
 Araştırmada floresan işaretli SSR (Basit Dizi Tekrarları) primerleri kullanılacaktır. . PCR 
reaksiyonu ve döngüsü primerlere göre optimize edilebilecektir. PCR ürünleri agaroz jelde 
yürütülerek kontrol edilecektir. Çalışan lokuslara sahip örnekler kapiler elektroforezde 
yürütülecektir.  
 
 9.2.3. Genetik Analizler 
 

Elde edilecek verilerle dendogram  (UPGMA: Unweighted Pair-Group Method of the 
Arithmetic Average), NTSYS-pc (Numerical Taxonomy System) software 2.02g versiyonu 
kullanılarak oluşturulacaktır. Ayrıca genetik analizleri sonuçlarına göre morfolojik özellikler ve 
genetik analizler ilişkilendirilebilecek, yine yeni genetik analizlerde (gen akışı v.b.) sonuçlar 
değerlendirilebilecektir. 

 
10. Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı:  
 

Bu çalışma; fasulye ıslahında, çeşit geliştirme çalışmalarında toplanan fasulye 
germplazmlarından benzer olanlarının erken dönemde fark edilerek birleştirilmesi, ıslahta zaman ve 
kaynak israfının engellenmesinde önemli bir adım olacaktır. Gen kaynakları tanımlanmadıkları 
sürece ıslah programlarında yer alamamakta, tanımlama yapılmadan ıslah programlarına alınsa bile 
kısa süre içinde genetik kayba uğramaktadır. Fasulyede bitki gen bankası için genetik veri tabanı 
oluşmasına v.b. çalışmalara katkı sağlayacaktır. Yerel çeşitlerin genetik kayba uğramadan ıslahta 
kullanımı için ilerde yapılacak çalışmalara yön verebilecektir. Moleküler destekli seleksiyon 
(MAS), genetik haritalama, gen klonlama v.b. çalışmalar için kaynak teşkil edecektir. Bu 
araştırmadan potansiyel yararlanıcılar fasulye ıslahçıları, bitki genetik kaynakları, populasyon 
genetiği ve moleküler genetik konusunda çalışanlar ve akademik çalışma çevreleri olacaktır.   
 
 
 
11. TALEP EDİLEN TAHMİNİ BÜTÇE                                   YTL (000) 
 
          

Toplam 
YTL     EKONOMİK KODLAMA 2011 2012 

          
I II AÇIKLAMA Miktar Miktar Miktar 

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 10000 10000 20000 

06 2 
MENKUL SERMAYE ÜRETİM 
GİDERLERİ 70000 55000 125000 

06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 1000 1000 2000 

06 9 
DİĞER SERMAYE 
GİDERLERİ 10000 15000 25000 

    TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 91000 81000 172000 
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12. ÇALIŞMA TAKVİMİ:  
 
Tablo 2. Proje Çalışma Takvimi 
 

Proje Faaliyetleri Sorumlu 
Kişi 

Aylar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Örnek kayıt Özlem 
BİLİR   * *  *                 

Tohum 
çimlendirme 

Özlem 
BİLİR     *  *                 

Tohumun ekimi ve 
numune alımı 

Özlem 
BİLİR      * * *               

DNA izolasyonu Özlem 
BİLİR       *  * * * *         

PCR  çalışmaları Özlem 
BİLİR         * * * * * *     

Kapiler sistem Özlem 
BİLİR             * * * * *   

Değerlendirme Özlem 
BİLİR     * * * * * * * * * * 

Rapor yazımı Özlem 
BİLİR                     * * 

  
 
 
 
 
 
PROJE ADI              :  GEÇİT BÖLGESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER GENETİK 
KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI (RESEARCH ON GENETİC RESOURCE OF 
MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANTS İN TRANSİTİONAL REGİON OF TURKEY)  
     
Proje No                 : TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ESKİŞEHİR 
Proje Lideri             :  İsmail KARA 
Proje Yürütücüleri: İsmail KARA, Serap TÜRKÖLMEZ, Dr. Ayfer TAN, Doç. Dr. Tuncer 
TAŞKIN, Prof. Dr. K. H.Can BAŞER, Doç. Dr. Atila OCAK,  
Destek Personeli: H.Hüseyin ÇİFTÇİ (Tekniker) 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Osmangazi Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 01.01.2012- 31.12.2016 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: Türkiye florasında yayılış gösteren doğal bitki türleri ve tarımı 
yapılan kültür formlarının zenginliği ile bitkisel çeşitlilik yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Bitki 
genetik kaynakları olarak adlandırılan bu çeşitlilik, Anadolu’nun Akdeniz ve Yakındoğu Gen 
Merkezlerini içermesi ve  tarımın ilk başladığı yörelerden biri olmasının bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. (Tan 1996) 
Bu proje ile Geçit Bölgesinde  yer alan Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik 
illerinde yetiştiriciliği yapılan ve doğal olarak yetişen  tıbbi  ve  aromatik bitkilerin araştırılması, yok 
olmalarını önlemek amacı ile toplanması, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsündeki (ETAE) Milli Gen 
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Bankasında ex situ olarak uzun süreli muhafazaya alınması, karakterizasyon çalışmalarının yapılarak 
ıslahçıların kullanımına sunulması amaçlanmaktadır. 
 
Materyal ve Metod: 
Materyal:Geçit bölgesi illerinden (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya)  
toplanacak olan örnekler ile muhafaza ve koleksiyon bahçelerindeki bitkiler  bu çalışmanın 
materyalini oluşturacaktır. 
Metod:Toplanan materyalin ex situ muhafazası ETAE Bitki Gen Kaynakları bölümünde (Gen 
Bankasında), üretim/yenileme ve karakterizasyon çalışmaları  ATAE arazilerinde yapılacaktır. 
 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünün çalışma bölgesi olması nedeniyle uzun süreli muhafaza 
amaçlı toplanacak olan yöre genetik kaynakları kendi yöresinde üretilerek Milli Gen bankasında 
Muhafazaya alınacak ve üretimleri sırasında karakterize edilecektir. Böylece yöre kuruluşları 
konuya dahil olacak ve çalışmaların daha ekonomik gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talep Edilen Bütçe(TL) 
 

Ekon. 
Hesap 

Detay Kodu 

 Y     ı    l     l    a    r 

1 2 3 4 Araştırma 
Ekipmanı 

1. Yıl 
2012 

2.Yıl 
2013 

3. Yıl 
2014 

4- Yıl 
2015 

5- Yıl 
2016 

06 1 2 02 Bilgisayar Alımları 3.000 3000 - - - 
06 1 6 01 Basılı yayın Alımları 2.000 2.000 1000 1000 1000 

    Ara toplam 5000 2000 1000 1000 1000 

    Araştırma Sarf 
Malzemesi 

     

03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ  
Alımları 

10.000  10.000  10.000 10.000 10.000 

06 2 6 01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri  
Al. 

1.000 1.000  1.000 1.000 6.000 

06  3 1 01 Bilgisayar Yazılımı 
Alımları 

2.000 2000 2000 2000 2000 

06 5 2 90 Diğer Giderler(Saklama 
kapları vs.) 

3.000 2000 2000 - - 

06 5 2 01 İnşaat Malzemesi 5.000 2000 2000 2000 2000 
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Giderleri 

06 5 6 02 Taşıt Kiralaması 
Giderleri 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

06 1 3 05 Zirai Gereç Alımları 5.000 5000 5000 5000 5000 
    Ara toplam 46000 42000 42000 38000 45000 

    Cari Giderler 
     

03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev 
Yollukları 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

03 1 9 01 Diğer Mal ve Malzeme  
Alımları 

3.000 3000 2000 2.000 2000 

    Ara toplam 13000 13000 12000 12000 12000 
    GENEL TOPLAM 64.000 50.000 55.000 51.000 58.000 

         278.000 

Çalışma Takvimi : 
 

İŞ PAKETİ ŞUB. MART NİS. MAY. HAZ. EYL. EK. KAS. ARA. 
SURVEY 
HERBARYUM 
ÖRN.TOP.VE 
HAZIRLAMA 

 
XX 

 
XX 

 
XX 

 
XX 

     

TOHUM ÖRNEĞİ 
TOPLAMA 

    XX XX XX XX  

YILLIK 
ÇALIŞMALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

        XX 

 
 

PROJENİN ADI   : 
                 

Alt Proje 1 : 
Alt Proje 2 : 
Alt Proje 3 :  
Alt Proje 4 : 

  

 MEYVE GENETİK  KAYNAKLARI 
PROJESİ  
Antepfıstığı Genetik Kaynakları 
Badem Genetik Kaynakları 
Ceviz Genetik Kaynakları 
Zeytin Genetik Kaynakları 
Conservation of Fruits Genetic Resources 
  

2.    Proje No                              : TAGEM/IY/96/17/02/013 
3.    Proje Yürütücüsü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
4.   Proje Lideri                           : Dr. Halit Seyfettin ATLI 
5.   Proje Yürütücüleri               : Selim ARPACI,  Kürşat Alp 
ASLAN,  
                                                      Kamil SARPKAYA,  
                                                      Ertuğrul İLİKÇİOĞLU  
 
6.    İşbirliği Yapılan kuruluş    :   
7.    Başlama ve Bitiş Tarihi     : 2012- 2016  
 
8.    Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 
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Bitki Genetik Kaynakları Çalışma Grubu 1985 yılında Enstitümüzü; antepfıstığının ve 

bademin, 2001 yılında da ceviz ve zeytin’in koruma merkezi olarak görevlendirmiştir. 

Bu projede genel amaç, ıslah ve diğer araştırma programlarınca kullanılacak materyalin 
toplanması ve korunmasıdır.  

  
9. Materyal ve Metod : 

Projenin materyalini ülkemizde yetişen veya ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen 
antepfıstığı, badem ve ceviz tür, çeşit, ve anaçları oluşturmaktadır. Zeytinde de ise Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki çeşitler materyalimizi oluşturmaktadır. 

 Gen kaynaklarına alınan tür, çeşit, tozlayıcı ve anaçlarının fenolojik gözem, pomolojik 
değerlendirme ve anaçlık özelliklerinin tespiti yapılacaktır. Bu kaynaklar yapılacak çalışmalara veri 
tabanı oluşturacaktır. 

10. Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye katkı: 
Gen kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır. Meyve türlerinde değişik özelliklere 

sahip çeşitler, tipler ve anaçlar bulunmaktadır. Değişik sebeplerle bu değerli kaynaklarımız 
kaybolma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Gen kaynaklarının belirlenerek korunmaya alınması ile ıslah ve diğer araştırma 
programlarınca kullanılmasına olanak sağlanacaktır. 

Gen kaynaklarındaki değişik çeşit ve anaçların üstün özelliklerinin ülkemiz tarımına 
kazandırılması ile verim ve kalite artacak, ülke ve çiftçi ekonomisine katkı sağlanacaktır. 

Bu güne kadar yapılan çalışmalarla 46 antepfıstığı çeşit ve tipi ile 5 antepfıstığı türü, 
bademin 14 çeşidi,  85 tipi ve 4 türü, cevizin 7 çeşidi, zeytinin 2 çeşidi gen kaynakları parsellerinde 
korumaya alınmıştır. 

 
11. Talep Edilen Bütçe : 
 
Harcama 
Kalemleri 

2012 2013 2014 2015 2016 

06.2 Menkul Sermaye 
Üretim Giderleri 

4.500 5.000 4.000 4.500 4.500 

06.5 Akaryakıt ve 
Yağ Alımları 

4.500 5.000 4.500 4.500 4.500 

06.9 Geçici Görev 
Yollukları 

2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 

TOPLAM 11.500 13.000 11.500 11.500 11.500 
Toplam Bütçe : 59.000._ TL 
 
12. Çalışma Takvimi : 
 
Genetik kaynakları parsellerinde bulunan 4 meyve türündeki ağaçların fenolojik gözlem, pomolojik 
değerlendirmeleri yapılacak, bakımlarına devam edilecektir. Önümüzdeki yıllarda bu meyve 
tiplerinin değişik çeşit ve tipleri gen kaynaklarımıza kazandırılacaktır. 
 
1. Projenin Adı  : 
                Alt Proje 1 : 

 Meyve Genetik  Kaynakları Projesi  
Antepfıstığı Genetik Kaynakları 
Conservation of Fruits Genetic Resources 
 (Genetic Resources of Pistachio) 
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2.    Proje No                              : TAGEM/IY/96/17/02/013 
3.    Proje Yürütücüsü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
4.   Proje Lideri                           : Dr. Halit Seyfettin ATLI 
5.   Proje Yürütücüleri               : Selim ARPACI,  Kürşat Alp 
ASLAN,  Hatice GÖZEL, Kamil SARPKAYA,  Sibel AKTUĞ 
TAHTACI  
6.    İşbirliği Yapılan kuruluş    :   
7.    Başlama ve Bitiş Tarihi     : 1985 - 2010  
8.    Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 
Bitki Genetik Kaynakları Çalışma Grubu 1985 yılında Enstitümüzü; antepfıstığının koruma merkezi 
olarak görevlendirmiştir. 

Bu projede genel amaç, ıslah ve diğer araştırma programlarınca kullanılacak materyalin 
toplanması ve korunmasıdır.  
9. Materyal ve Metod : 

Projenin materyalini ülkemizde yetişen veya ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen 
antepfıstığı tür, çeşit, tozlayıcı ve anaçları oluşturmaktadır.  

 Gen kaynaklarına alınan antepfıstığı tür, çeşit, tozlayıcı ve anaçlarının fenolojik gölzem, 
pomolojik değerlendirme ve anaçlık özelliklerinin tespiti yapılmaktadır. Bu kaynaklar yapılacak 
çalışmalara veri tabanı oluşturacaktır. 

10. Bulgular ve Tartışma :Bu güne kadar yapılan çalışmalarla 46 antepfıstığı çeşit ve tipi ile 5 
antepfıstığı türü korumaya alınmış, gen kaynakları parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). Bunların 
bazılarının fenolojik gözlemleri, pomolojik ve morfolojik değerlendirmeleri Tablo 2 ve 3’de 
verilmiştir. Verime yatmayan çeşitlerin ve türlerin değerlendirmeleri ileriki yıllarda yapılacaktır. 

 
Tablo 1. Genetik Kaynakları Projesinde Muhafazaya Alınan Antepfıstığı Çeşit, Tip ve Türleri 
Meyve Türü Kaynak Kodu Çeşit veya Tür İsmi 
Antepfıstığı Yerli Pıs-3 Halebi 
Antepfıstığı Yerli Pıs-4 Kırmızı 
Antepfıstığı Yerli Pıs-5 Siirt 
Antepfıstığı Yerli Pıs-6 Uzun 
Antepfıstığı Yerli Yok Sultani 
Antepfıstığı Yerli Yok Değirmi 
Antepfıstığı Yerli Yok Ketengömleği 
Antepfıstığı Yerli Yok Beyazben 
Antepfıstığı Yerli Yok Çakmak 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon1  
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon2 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon3 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon4 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon5 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon6 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon7 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon8 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon9 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon10 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon11 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon12 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon13 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon14 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon15 



 50 

Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon16 
   21 adet Tozlayıcı Tip 
Antepfıstığı Yerli Yok 19 
Antepfıstığı Yerli Yok 15 
Antepfıstığı Yerli Yok 7 
Antepfıstığı Yerli Yok 24 
Antepfıstığı Yerli Yok 55 
Antepfıstığı Yerli Yok 59 
Antepfıstığı Yerli Yok 2 
Antepfıstığı Yerli Yok 17 
Antepfıstığı Yerli Yok 42 
Antepfıstığı Yerli Yok 74 
Antepfıstığı Yerli Yok 66 
Antepfıstığı Yerli Yok 49 
Antepfıstığı Yerli Yok 73 
Antepfıstığı Yerli Yok 51 
Antepfıstığı Yerli Yok 44 
Antepfıstığı Yerli Yok 58 
Antepfıstığı Yerli Yok 12 
Antepfıstığı Yerli Yok 5 
Antepfıstığı Yerli Yok Atlı  
Antepfıstığı Yerli Yok Kaşka  
Antepfıstığı Yerli Yok Uygur  
Antepfıstığı(Tür) Yerli Yok Pistacia terebinthus 
Antepfıstığı(Tür) Yerli Yok Pistacia khinjuk 
Antepfıstığı(Tür) Yerli Yok Pistacia atlantica 
Antepfıstığı(Tür) Yerli Yok Pistacia mutica 
Antepfıstığı(Tür) Yerli Yok Pistacia palaestina 
TOPLAM 46 Çeşit ve Tip,     5 Tür 
 
 
 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi meyveye yatan çeşitlerin çiçeklenme başlangıçları; 29 Mart ile 
6 Nisan arasında, çiçeklenme sonu ise 6 Nisan ile 20 Nisan arasında gerçekleşmiştir. 

Çeşitlerin dane irilikleri (100 gramdaki dane sayıları);  69 ile 99 adet olmuş, meyve çıtlama 
oranları %10 ile %98 arasında değişmiş, iç meyve randımanları ise %34.1 ile %45.6 aralığında 
saptanmıştır. 

 
Tablo 2. Genetik Kaynakları Projesinde Muhafazaya Alınan Antepfıstığı Çeşitlerinin 
Fenolojik Gözlem ve Pomolojik Değerlendirmeleri 
Çeşit  
 

Fenolojik Gözlem Pomolojik 
Değerlendirme 

İlk 
çiçek 

Tam 
çiçek 

Çiçek 
sonu 

100g. 
da Dane 

Çıtla 
ma(%) 

Randı 
man(%
) 

Siirt 31-03 04-04 08-04 70 95.3 42.2 
Kırmızı 31-03 05-04 08-04 83 76.0 38.6 
Halebi 29-03 03-04 06-04 77 90.7 38.4 
Uzun 29-03 02-04 06-04 78 78.7 38.7 
Sultani -- -- -- -- -- -- 
Değirmi -- -- -- -- -- -- 
Ketengömleği -- -- -- -- -- -- 
Beyazben -- -- -- -- -- -- 
Çakmak -- -- -- -- -- -- 
Seleksiyon1  03-04 07-04 18-04 69 98.0 44.0 
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Seleksiyon2 31-03 05-04 10-04 70 18.7 40.2 
Seleksiyon3 30-03 04-04 08-04 93 85.3 45.6 
Seleksiyon4 06-04 14-04 20-04 72 97.3 43.5 
Seleksiyon5 30-03 02-04 07-04 74 92.7 42.9 
Seleksiyon6 30-03 02-04 07-04 77 81.3 38.0 
Seleksiyon7 31-03 04-04 08-04 83 72.7 37.3 
Seleksiyon8 29-03 03-04 08-04 99 10.0 36.0 
Seleksiyon9 30-03 02-04 08-04 93 86.0 40.5 
Seleksiyon10 -- -- -- -- -- -- 
Seleksiyon11 29-03 02-04 07-04 86 31.3 35.3 
Seleksiyon12 -- -- -- -- -- -- 
Seleksiyon13 -- -- -- -- -- -- 
Seleksiyon14 29-03 02-04 07-04 82  66.0 34.1 
Seleksiyon15 30-03 03-04 08-04 88 64.7 39.1 
Seleksiyon16 01-04 06-04 13-04 72 76.7 45.2 
 

Seçilen ve muhafazaya alınan tozlayıcıların çiçeklenme başlangıçları 28 Mart ile 7 Nisan 
tarihleri arasında, çiçeklenme sonları ise 3 Nisan ile 18 Nisan tarihleri arasında olmuştur. 

Tozlayıcıların sürgünlerindeki çiçek gözü sayısı 2.26 -8.36 adet arasında değişmiştir. 
Tozlayıcıların tali dallarındaki sürgün sayısının 11 ile 33 adet arasında olduğu saptanmıştır. 

  Tozlayıcıların  sürgün boyu ortalamaları 6.88 – 17.00 cm aralığında ölçülmüştür (Tablo 3). 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3. Genetik Kaynakları Projesinde Muhafazaya Alınan Antepfıstığı Tozlayıcılarının  
Fenolojik Gözlem ve Morfolojik Değerlendirmeleri 
 
Tozlayıcı 
Tip  

Fenolojik Gözlem Morfolojik Değerlendirme 
İlk 
çiçek 

Tam 
çiçek 

Çiçek 
sonu Göz 

Sayısı 
(Göz/ 

Sürgün) 

Sürgün 
Sayısı 

(Sürgün/ 
Dal) 

Sürgün 

Boyu 
(cm) 

19 28-03 01-04 05-04 6.47 19 16.06 
15 28-03 31-03 03-04 7.18 11 17.00 
7 07-04 12-04 17-04 2.26 19 6.88 
24 01-04 04-04 07-04 4.29 14 9.21 
55 06-04 10-04 14-04 2.93 14 12.29 
59 03-04 08-04 15-04 5.22 18 11.00 
2 28-03 31-03 05-04 4.15 20 9.43 
17 06-04 13-04 18-04 6.55 22 14.74 
42 03-04 07-04 13-04 5.36 14 9.00 
74 03-04 06-04 16-04 4.24 25 10.42 
66 04-04 14-04 18-04 4.63 19 9.00 
49 04-04 08-04 14-04 5.50 18 14.45 
73 30-03 02-04 07-04 5.29 14 14.17 
51 29-03 02-04 05-04 5.19 21 9.42 
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44 04-04 07-04 13-04 8.35 17 8.88 
58 31-03 01-04 07-04 3.07 14 7.77 
12 02-04 06-04 11-04 4.89 19 11.22 
39 (Öztürk) 02-04 05-04 12-04 8.36 33 9.77 
Atlı (14)   31-03 04-04 07-04 4.73 22 11.23 
Kaşka (79) 02-04 07-04 14-04 6.19 21 14.05 
Uygur (10) 28-03 01-04 06-04 4.29 21 9.45 
 
11. Özet : 

Bu güne kadar yapılan çalışmalarla 46 antepfıstığı çeşit ve tipi ile 5 antepfıstığı türü 
korumaya alınmış, gen kaynakları parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). 
 
 Verime yatan çeşit, tip ve türlerin verileri Tablo2 ve 3’de verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda 
verime yatacak çeşit, tip ve türlerin verileri de alınarak, veri tabanı olarak değerlendirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projenin Adı              : 
                Alt Proje 2             : 

 MEYVE GENETİK  
KAYNAKLARI PROJESİ  
BADEM GENETİK 
KAYNAKLARI 
GENETIC RESOURCES 
CONSERVATION OF 
 FRUITS (GENETIC RESOURCES 
OF ALMOND) 
 

2.    Proje No                              : TAGEM/IY/96/17/02/013 
3.    Proje Yürütücüsü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
4.    Proje Lideri                          :  Dr. Halit Seyfettin ATLI 
5.    Proje Yürütücüleri              : Selim ARPACI,  Kürşat Alp 
ASLAN,Hatice GÖZEL, Kamil SARPKAYA,  Sibel AKTUĞ 
TAHTACI 
6.    İşbirliği Yapılan Kuruluş       :   
7.    Başlama ve Bitiş Tarihi         : 1985 - 2010     
 
8.    Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 
 

Bitki Genetik Kaynakları Çalışma Grubu 1985 yılında Enstitümüzü badem çeşitlerinin koruma 
merkezi olarak görevlendirmiştir. 
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Bu projede genel amaç, ıslah ve diğer araştırma programlarınca kullanılacak materyalin 
toplanması ve korunması olduğundan, bu güne kadar değişik Badem çeşit, tip ve türleri korumaya 
alınmıştır.  

 

 

9. Materyal ve Metod : 
Projenin materyalini ülkemizde yetişen veya ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen badem 

tür, çeşit ve anaçları oluşturmaktadır.  

 Gen kaynaklarına alınan badem tür, çeşit ve anaçlarının fenolojik gözem, pomolojik 
değerlendirme ve anaçlık özelliklerinin tespiti yapılmaktadır. Bu kaynaklar yapılacak çalışmalara 
veri tabanı oluşturacaktır. 

 

 

 

10. Bulgular ve Tartışma : 
Bu güne kadar yapılan çalışmalarla bademin; 14  çeşidi,  85 tipi ve  4 türü korumaya 

alınmış, gen kaynakları parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). Verime yatan çeşitlerin ve türlerin 
fenolojik gözlemleri ile pomolojik değerlendirmeleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. Verime 
yatmayan çeşitlerin değerlendirmeleri ileriki yıllarda yapılacaktır. 

 
 
 
 
 
Tablo 1. Genetik Kaynakları Projesinde Muhafazaya Alınan Badem 
               Çeşit, Tip ve Türleri 
Meyve Türü Kaynak Kodu Çeşit, Tür  ismi 
Badem Yerli ALM-57 104/1 
Badem Yerli ALM-60 120/1 (Dokuzoğuz II) 
Badem Yerli ALM-61 300/1 
Badem Yerli Yok 17-4 
Badem Yerli Yok 101-23 (Gülcan I) 
Badem Yerli Yok 48-5 (Hacıalibey) 
Badem Yerli Yok 48-2 (Akbadem) 
Badem Yerli Yok 48-1 
Badem Yerli Yok 101-13 (Gülcan II) 
Badem Yerli Yok 101-9 
Badem Yerli Yok T1 
Badem Yerli Yok T2 
Badem Yerli Yok T3 
Badem Yerli Yok T4 
   85 Badem Tipi 
Badem Yerli Yok 2838 
Badem Yerli Yok 2844 
Badem Yerli Yok 2791 
Badem Yerli Yok 2900 
Badem Yerli Yok 2855 



 54 

Badem Yerli Yok 2886 
Badem Yerli Yok 2836 
Badem Yerli Yok 4202 
Badem Yerli Yok 2862 
Badem Yerli Yok 2887 
Badem Yerli Yok 2852 
Badem Yerli Yok 2909 
Badem Yerli Yok 2773 
Badem Yerli Yok 2800 
Badem Yerli Yok 2901 
Badem Yerli Yok 2823 
Badem Yerli Yok 2817 
Badem Yerli Yok 3021 
Badem Yerli Yok 2898 
Badem Yerli Yok 2850 
Badem Yerli Yok 2866 
Badem Yerli Yok 2879 
Badem Yerli Yok 2828 
Badem Yerli Yok 2843 
Badem Yerli Yok 3334 
Badem Yerli Yok 2805 
Badem Yerli Yok 2841 
Badem Yerli Yok 2878 
Badem Yerli Yok 2881 
Badem Yerli Yok 2896 
Badem Yerli Yok 2816 
Badem Yerli Yok 2856 
Badem Yerli Yok 2790 
Badem Yerli Yok 2775 
Badem Yerli Yok 2861 
Badem Yerli Yok 2899 
Badem Yerli Yok 2902 
Badem Yerli Yok 3323 
Badem Yerli Yok 2824 
Badem Yerli Yok 2766 
Badem Yerli Yok 2882 
Badem Yerli Yok 3025 
Badem Yerli Yok 509 
Badem Yerli Yok 2897 
Badem Yerli Yok 2868 
Badem Yerli Yok 3304 
Badem Yerli Yok 3318 
Badem Yerli Yok 3305 
Badem Yerli Yok 48-6 
Badem Yerli Yok 2894 
Badem Yerli Yok 2779 
Badem Yerli Yok 3023 
Badem Yerli Yok 2820 
Badem Yerli Yok 2875 
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Badem Yerli Yok 3024 
Badem Yerli Yok 2893 
Badem Yerli Yok 0612 
Badem Yerli Yok 106-1 
Badem Yerli Yok 2880 
Badem Yerli Yok 2834 
Badem Yerli Yok 2839 
Badem Yerli Yok 5-1 
Badem Yerli Yok 47-5 
Badem Yerli Yok 4/21 
Badem Yerli Yok 48-4 
Badem Yerli Yok 2780 
Badem Yerli Yok 2857 
Badem Yerli Yok 2771 
Badem Yerli Yok 2840 
Badem Yerli Yok 2822 
Badem Yerli Yok 2903 
Badem Yerli Yok 2854 
Badem Yerli Yok 2813 
Badem Yerli Yok 2842 
Badem Yerli Yok 2845 
Badem Yerli Yok 2870 
Badem Yerli Yok 2904 
Badem Yerli Yok 2806 
Badem Yerli Yok 3026 
Badem Yerli Yok 2851 
Badem Yerli Yok 2910 
Badem Yerli Yok 2877 
Badem Yerli Yok A5-1 
Badem Yerli Yok A2-1 
Badem Yerli Yok A3-3 
   4 Badem Türü 
Badem (Tür) Yerli Yok Amygdalus orientalis   
Badem (Tür) Yerli Yok A. turcomanica 
Badem (Tür) Yerli Yok A. webbii 
Badem (Tür) Yerli Yok A. arabica 
                                                     TOPLAM     14  Çeşit,  85 Tip,  4Tür 
 

Genetik kaynaklardaki 11 badem çeşidi verime yatmıştır. Bu çeşitlerin çiçeklenme 
başlangıçları 11 Mart – 25 Mart tarihleri arasında, çiçeklenme sonları ise 22 Mart – 3 Nisan tarihleri 
arasında olmuştur. 

Bademlerin dane ağırlıkları 1.03 g – 3.90 g arasında saptanmıştır. 

Verime yatan badem çeşitlerinin iç meyve randımanları da %27.0 - %54.8 arasında 
değişmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Verime Yatan Badem Çeşitlerinin Fenolojik Gözlem ve  
               Pomolojik Değerlendirmeleri 
Çeşit  
 

Fenolojik Gözlem Pomolojik 
Değerlendirme 
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İlk 
çiçek 

Tam 
çiçek 

Çiçek 
sonu 

Dane 
Ağ.(g) 

İkiz 
İç (%) 

Randı 
man(%) 

120/1 (Dokuzoğuz II) 16-03 22-03 26-03 2.65 0.5 30.1 

17-4 15-03 21-03 25-03 1.03 7.3 54.8 

101-23 (Gülcan I) 25-03 30-03 03-04 2.78 1.8 27.0 

48-5 (Hacıalibey) 13-03 20-03 26-03 2.44 18.1 31.5 

48-2 (Akbadem) 14-03 18-03 24-03 2.64 63.0 48.6 

48-1 11-03 16-03 22-03 3.90 3.8 37.0 

101-13 (Gülcan II) 17-03 23-03 29-03 1.92 11.8 35.1 

T1 21-03   26-03 01-04 
2.00 5.0 50.3 

T2 20-03 23-03 27-03 
2.20 3.0 46.6 

T3 25-03 28-03 02-04 
2.08 4.0 48.5 

T4 20-03 24-03 28-03 1.37 2.0 44.3 

Genetik kaynaklardaki 4 badem türü de  verime yatmıştır. Bu türlerin çiçeklenme başlangıçları 6 
Mart – 19 Mart tarihleri arasında, çiçeklenme sonları ise 12 Mart – 26 Mart tarihleri arasında 
olmuştur. 

Türlerin dane ağırlıkları 0.41 g – 0.85 g arasında saptanmıştır. 

Türler içinde yalnız A. orientalis’in yapraklarında tüy bulunmaktadır. 

Tablo 3. Verime Yatan Badem Türlerinin Fenolojik Gözlemleri, Bazı  
               Yaprak ve Meyve Özellikleri 
 
Badem Türleri 
 

Fenolojik Gözlem Meyve 
Şekli 

Yaprak 
Tüyü 

Meyve 
Ağırlığı 

(g) 
İlk 

çiçek 
Tam 
çiçek 

Çiçek 
sonu 

Amygdalus orientalis   08-03 12-03 16-02 oval Var 0.85 

A. turcomanica 14-03 18-03 21-03 oval Yok 0.53 

A. webbii 06-03 09-03 12-03 elips Yok 0.48 

A. arabica 19-03 23-03 26-03 oval Yok 0.41 
 
 
11. Özet : 
 

Bu güne kadar yapılan çalışmalarla bademin; 14  çeşidi,  85 tipi ve  4 türü korumaya 
alınmış, gen kaynakları parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). Verime yatan çeşit ve türlerin fenolojik 



 57 

gözlemleri ve pomolojik değerlendirmeleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. Verime yatmayan 
çeşitlerin değerlendirmeleri ileriki yıllarda yapılacaktır. 

 
 
 
1. Projenin Adı              : 
                Alt Proje 3             : 

 MEYVE GENETİK  
KAYNAKLARI PROJESİ  
CEVİZ GENETİK KAYNAKLARI 
GENETIC RESOURCES 
CONSERVATION OF 
 FRUITS (GENETIC RESOURCES 
OF WALNUT) 
 

2.    Proje No                              : TAGEM/IY/96/17/02/013 
3.    Proje Yürütücüsü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
4.    Proje Lideri                          :  Dr. Halit Seyfettin ATLI 
5.    Proje Yürütücüleri              : Selim ARPACI,  Kürşat Alp 
ASLAN,   Hatice GÖZEL, Kamil SARPKAYA, Sibel AKTUĞ 
TAHTACI 
6.    İşbirliği Yapılan Kuruluş       :   
7.    Başlama ve Bitiş Tarihi         : 1985 - 2010     
 
8.    Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 

Bitki Genetik Kaynakları Çalışma Grubu 2001 yılında Enstitümüzü ceviz çeşitlerinin 
koruma merkezi olarak görevlendirmiştir. Bu projede genel amaç, ıslah ve diğer araştırma 
programlarınca kullanılacak materyalin toplanması ve korunmasıdır. 

9. Materyal ve Metod : 
Projenin materyalini ülkemizde yetişen veya ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen ceviz  

tür, çeşit ve anaçları oluşturmaktadır.  

 Gen kaynaklarına alınan ceviz çeşitlerinin fenolojik gözem ve pomolojik değerlendirmeleri 
yapılmaktadır. Bu kaynaklar yapılacak çalışmalara veri tabanı oluşturacaktır. 

10. Bulgular ve Tartışma : 
Bu güne kadar yapılan çalışmalarla cevizin 7  çeşidi korumaya alınmış, gen kaynakları 

parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). Verime yatan çeşitlerin ve türlerin fenolojik gözlemleri ve 
pomolojik değerlendirmeleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo1. Genetik Kaynakları Projesinde Muhafazaya Alınan Ceviz Çeşitleri 

Meyve Türü Kaynak Kodu Çeşit  ismi 
Ceviz Yerli Yok Yalova 1  
Ceviz Yerli Yok Yalova 4  
Ceviz Yerli Yok Şen 1 
Ceviz Yerli Yok Tokat 1  
Ceviz Yerli Yok Bilecik  
Ceviz Yerli Yok Kaplan 86  
Ceviz Yerli Yok Maraş 18  
                                                                    TOPLAM 7  Çeşit 
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Gen kaynakları içerisindeki ceviz çeşitlerinin dişi çiçeklerin çiçeklenme başlangıçları 1 
Nisan – 15 Nisan tarihleri arasında, çiçeklenme sonları ise 7 Nisan – 21 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleşmiştir. 

Erkek çiçeklerin toz verme başlangıçları 3 Nisan – 18 Nisan tarihleri arasında, toz verme 
sonları ise 6 Nisan – 24 Nisan tarileri arasında gözlenmiştir. Yalova 4 çeşidinde Homogami, Şen 1, 
Tokat 1, Bilecik çeşitlerinde Protogyny, diğer çeşitlerde ise Protandry çiçeklenme durumu 
saptanmıştır (Tablo 2). 
 
Tablo 2. Ceviz Çeşitlerinin Fenolojik Gözlemleri 
 
 
Çeşitler 

Dişi Çiçek 
Toz 

Kapsülü 
Başlangıcı 

Dişi 
Çiçek 
lenme  
Sonu 

Erkek 
Çiçek Toz 

Verme 
Başlangıcı 

Erkek 
Çiçek Toz 

Verme 
Sonu 

Çiçeklen 
me Durumu 

Yalova- 1 10 Nisan 21 Nisan 5 Nisan 10 Nisan Protandry 
Yalova- 4 4 Nisan 17 Nisan 3 Nisan 6 Nisan Homogamy 
Şen-1 1 Nisan 7 Nisan 10 Nisan 15 Nisan Protogyny 
Tokat-1 2 Nisan 9 Nisan 14 Nsan 19 Nisan Protogyny 
Bilecik 8 Nisan 18 Nisan 18 Nisan 24 Nisan Protogyny 
Kaplan-86 7 Nisan 14 Nisan 5 Nisan 7 Nisan Protandry 
Maraş-18 15 Nisan 21 Nisan 9 Nisan 15 Nisan Protandry 

 

Gen kaynakları içerisindeki ceviz çeşitlerinin kabuklu meyve ağırlıkları 8.40 g ile 19.56 gram 
arasında değişmiştir. İç meyve randımanlarının da %28.15 ile %54.26 arasında olduğu saptanmıştır 
(Tablo 3). 

 
Tablo 3. Ceviz Çeşitlerinin Pomolojik Değerlendirmeleri 

 

Çeşitler Kabuklu 
Meyve 

Ağırlığı (g) 

Meyve Eni 
(mm) 

Meyve 
Boyu (mm) 

Randıman 
(%) 

Yalova-1 14,34  32,74 41,84 41,03 
Yalova- 4 8.40  32,36 44,40 47,26 
Şen-1 14.15  34,45 36,22 54,52 
Tokat-1 8.58  26,50 32,62 53,54 
Bilecik 8.40  30,82 36,99 45,10 
Kaplan-86 19,56  43,82 48,27 28,15 
Maraş-18 12.64  35,12 43,34 47,12 

 
11. Özet : 
 
 

Bu güne kadar yapılan çalışmalarla cevizin 7  çeşidi korumaya alınmış, gen kaynakları 
parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). Verime yatan çeşitlerin fenolojik gözlemleri ve pomolojik 
değerlendirmeleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda gen kaynaklarımız 
zenginleştirilmeye çalışılacaktır. 
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1.Projenin Adı              : 
                Alt Proje 4             : 

 MEYVE GENETİK  
KAYNAKLARI PROJESİ  
ZEYTİN GENETİK 
KAYNAKLARI 
GENETIC RESOURCES 
CONSERVATION OF 
 FRUITS (GENETIC RESOURCES 
OF OLIVE) 
 

2.    Proje No                              : TAGEM/IY/96/17/02/013 
3.    Proje Yürütücüsü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
4.    Proje Lideri                          :  Dr. Halit Seyfettin ATLI 
5.    Proje Yürütücüleri              : Selim ARPACI,  Kürşat Alp ASLAN, 
                                                       Hatice GÖZEL, Kamil SAPKAYA,  
                                                       Sibel AKTUĞ TAHTACI 
 
 
 
9. Materyal ve Metod : 

Projenin materyalini Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetişen veya ıslah çalışmaları 
sonucunda elde edilen zeytin çeşit ve tipleri oluşturmaktadır.  

 Gen kaynaklarına alınan zeytin çeşitlerinin fenolojik gözem ve pomolojik değerlendirmeleri 
yapılmaktadır. Bu kaynaklar yapılacak çalışmalara veri tabanı oluşturacaktır. 

10. Bulgular ve Tartışma : 
Bu güne kadar yapılan çalışmalarla bölgesel 2 zeytin  çeşidi (Nizip Yağlık ve Kilis ağlık) 

korumaya alınmış, gen kaynakları parsellerine aşılanmıştır. Zeytin çeşitlerinin fenolojik gözlemleri 
ve pomolojik değerlendirmeleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Nizip yağlık zeytin çeşidinde çiçeklenme dönemi   8 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında, 
Kilis yağlık zeytin çeşidinde ise 20 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 

Nizip yağlık zeytin çeşidinde 100 meyve ağırlığı 218 g, Kilis yağlık zeytin çeşidinde 177 g 
olmuştur. 

Nizip yağlık zeytin çeşidinde meyve eti oranı %81.3, Kilis yağlık zeytin çeşidinde ise%82.3 
olarak saptanmıştır. 

Nizip yağlık zeytin çeşidinde yağ oranı %27.4, Kilis yağlık zeytin çeşidinde ise %31.8 
olarak belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Zeytin Çeşitlerinin Fenolojik Gözlem ve Pomolojik  
               Değerlendirmeleri 

Çeşitler Çiçeklenme 
Dönemi 

100 Meyve 
Ağırlığı (g) 

Et Oranı 
(%) 

Yağ Oranı 
(%) 

Nizip 
Yağlık 

18 Mayıs 
1 Haziran 218 81.3 27.4 

Kilis  
Yağlık 

20 Mayıs  
4 Haziran 177 82.3 31.8 

 

11. Özet : 



 60 

Bu güne kadar yapılan çalışmalarla zeytinin 2  çeşidi korumaya alınmış, gen kaynakları parsellerine 
aşılanmıştır. Zeytin çeşitlerinin fenolojik gözlemleri ve pomolojik değerlendirmeleri Tablo 1’de 
verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda gen kaynaklarımız bölgesel çeşitler ile zenginleştirilmeye 
çalışılacaktır. 

 
 
 

2. Projenin Adı  : 
                Alt Proje 1 : 

 Meyve Genetik  Kaynakları Projesi  (ARA 
SONUÇ RAPORU) 
Antepfıstığı Genetik Kaynakları 
Conservation of Fruits Genetic Resources 
 (Genetic Resources of Pistachio) 
 

2.    Proje No                              : TAGEM/IY/96/17/02/013 
3.    Proje Yürütücüsü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
4.   Proje Lideri                           : Dr. Halit Seyfettin ATLI 
5.   Proje Yürütücüleri               : Selim ARPACI,  Kürşat Alp 
ASLAN,  
                                                       Hatice GÖZEL, Kamil 
SARPKAYA,  
                                                       Sibel AKTUĞ TAHTACI  
6.    İşbirliği Yapılan kuruluş    :   
7.    Başlama ve Bitiş Tarihi     : 1985 - 2010  
 
 
8.    Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 
 

Bitki Genetik Kaynakları Çalışma Grubu 1985 yılında Enstitümüzü; antepfıstığının koruma 
merkezi olarak görevlendirmiştir. 

Bu projede genel amaç, ıslah ve diğer araştırma programlarınca kullanılacak materyalin 
toplanması ve korunmasıdır.  

  
 

9. Materyal ve Metod : 
Projenin materyalini ülkemizde yetişen veya ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen 

antepfıstığı tür, çeşit, tozlayıcı ve anaçları oluşturmaktadır.  

 Gen kaynaklarına alınan antepfıstığı tür, çeşit, tozlayıcı ve anaçlarının fenolojik gölzem, 
pomolojik değerlendirme ve anaçlık özelliklerinin tespiti yapılmaktadır. Bu kaynaklar yapılacak 
çalışmalara veri tabanı oluşturacaktır. 

10. Bulgular ve Tartışma : 
Bu güne kadar yapılan çalışmalarla 46 antepfıstığı çeşit ve tipi ile 5 antepfıstığı türü 

korumaya alınmış, gen kaynakları parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). Bunların bazılarının fenolojik 
gözlemleri, pomolojik ve morfolojik değerlendirmeleri Tablo 2 ve 3’de verilmiştir. Verime 
yatmayan çeşitlerin ve türlerin değerlendirmeleri ileriki yıllarda yapılacaktır. 

 
Tablo 1. Genetik Kaynakları Projesinde Muhafazaya Alınan Antepfıstığı Çeşit, Tip ve Türleri 
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Meyve Türü Kaynak Kodu Çeşit veya Tür İsmi 
Antepfıstığı Yerli Pıs-3 Halebi 
Antepfıstığı Yerli Pıs-4 Kırmızı 
Antepfıstığı Yerli Pıs-5 Siirt 
Antepfıstığı Yerli Pıs-6 Uzun 
Antepfıstığı Yerli Yok Sultani 
Antepfıstığı Yerli Yok Değirmi 
Antepfıstığı Yerli Yok Ketengömleği 
Antepfıstığı Yerli Yok Beyazben 
Antepfıstığı Yerli Yok Çakmak 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon1  
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon2 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon3 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon4 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon5 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon6 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon7 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon8 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon9 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon10 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon11 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon12 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon13 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon14 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon15 
Antepfıstığı Yerli Yok Seleksiyon16 
   21 adet Tozlayıcı Tip 
Antepfıstığı Yerli Yok 19 
Antepfıstığı Yerli Yok 15 
Antepfıstığı Yerli Yok 7 
Antepfıstığı Yerli Yok 24 
Antepfıstığı Yerli Yok 55 
Antepfıstığı Yerli Yok 59 
Antepfıstığı Yerli Yok 2 
Antepfıstığı Yerli Yok 17 
Antepfıstığı Yerli Yok 42 
Antepfıstığı Yerli Yok 74 
Antepfıstığı Yerli Yok 66 
Antepfıstığı Yerli Yok 49 
Antepfıstığı Yerli Yok 73 
Antepfıstığı Yerli Yok 51 
Antepfıstığı Yerli Yok 44 
Antepfıstığı Yerli Yok 58 
Antepfıstığı Yerli Yok 12 
Antepfıstığı Yerli Yok 5 
Antepfıstığı Yerli Yok Atlı  
Antepfıstığı Yerli Yok Kaşka  
Antepfıstığı Yerli Yok Uygur  
Antepfıstığı(Tür) Yerli Yok Pistacia terebinthus 
Antepfıstığı(Tür) Yerli Yok Pistacia khinjuk 
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Antepfıstığı(Tür) Yerli Yok Pistacia atlantica 
Antepfıstığı(Tür) Yerli Yok Pistacia mutica 
Antepfıstığı(Tür) Yerli Yok Pistacia palaestina 
TOPLAM 46 Çeşit ve Tip,     5 Tür 
 
 
 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi meyveye yatan çeşitlerin çiçeklenme başlangıçları; 29 Mart ile 
6 Nisan arasında, çiçeklenme sonu ise 6 Nisan ile 20 Nisan arasında gerçekleşmiştir. 

Çeşitlerin dane irilikleri (100 gramdaki dane sayıları);  69 ile 99 adet olmuş, meyve çıtlama 
oranları %10 ile %98 arasında değişmiş, iç meyve randımanları ise %34.1 ile %45.6 aralığında 
saptanmıştır. 

 
Tablo 2. Genetik Kaynakları Projesinde Muhafazaya Alınan Antepfıstığı Çeşitlerinin 
Fenolojik Gözlem ve Pomolojik Değerlendirmeleri 
Çeşit  
 

Fenolojik Gözlem Pomolojik 
Değerlendirme 

İlk 
çiçek 

Tam 
çiçek 

Çiçek 
sonu 

100g. 
da Dane 

Çıtla 
ma(%) 

Randı 
man(%
) 

Siirt 31-03 04-04 08-04 70 95.3 42.2 
Kırmızı 31-03 05-04 08-04 83 76.0 38.6 
Halebi 29-03 03-04 06-04 77 90.7 38.4 
Uzun 29-03 02-04 06-04 78 78.7 38.7 
Sultani -- -- -- -- -- -- 
Değirmi -- -- -- -- -- -- 
Ketengömleği -- -- -- -- -- -- 
Beyazben -- -- -- -- -- -- 
Çakmak -- -- -- -- -- -- 
Seleksiyon1  03-04 07-04 18-04 69 98.0 44.0 
Seleksiyon2 31-03 05-04 10-04 70 18.7 40.2 
Seleksiyon3 30-03 04-04 08-04 93 85.3 45.6 
Seleksiyon4 06-04 14-04 20-04 72 97.3 43.5 
Seleksiyon5 30-03 02-04 07-04 74 92.7 42.9 
Seleksiyon6 30-03 02-04 07-04 77 81.3 38.0 
Seleksiyon7 31-03 04-04 08-04 83 72.7 37.3 
Seleksiyon8 29-03 03-04 08-04 99 10.0 36.0 
Seleksiyon9 30-03 02-04 08-04 93 86.0 40.5 
Seleksiyon10 -- -- -- -- -- -- 
Seleksiyon11 29-03 02-04 07-04 86 31.3 35.3 
Seleksiyon12 -- -- -- -- -- -- 
Seleksiyon13 -- -- -- -- -- -- 
Seleksiyon14 29-03 02-04 07-04 82  66.0 34.1 
Seleksiyon15 30-03 03-04 08-04 88 64.7 39.1 
Seleksiyon16 01-04 06-04 13-04 72 76.7 45.2 
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Seçilen ve muhafazaya alınan tozlayıcıların çiçeklenme başlangıçları 28 Mart ile 7 Nisan 
tarihleri arasında, çiçeklenme sonları ise 3 Nisan ile 18 Nisan tarihleri arasında olmuştur. 

Tozlayıcıların sürgünlerindeki çiçek gözü sayısı 2.26 -8.36 adet arasında değişmiştir. 
Tozlayıcıların tali dallarındaki sürgün sayısının 11 ile 33 adet arasında olduğu saptanmıştır. 

  Tozlayıcıların  sürgün boyu ortalamaları 6.88 – 17.00 cm aralığında ölçülmüştür (Tablo 3). 
 
 
 
Tablo 3. Genetik Kaynakları Projesinde Muhafazaya Alınan Antepfıstığı Tozlayıcılarının  
Fenolojik Gözlem ve Morfolojik Değerlendirmeleri 
 
Tozlayıcı 
Tip  

Fenolojik Gözlem Morfolojik Değerlendirme 
İlk 
çiçek 

Tam 
çiçek 

Çiçek 
sonu Göz 

Sayısı 
(Göz/ 

Sürgün) 

Sürgün 
Sayısı 

(Sürgün/ 
Dal) 

Sürgün 

Boyu 
(cm) 

19 28-03 01-04 05-04 6.47 19 16.06 
15 28-03 31-03 03-04 7.18 11 17.00 
7 07-04 12-04 17-04 2.26 19 6.88 
24 01-04 04-04 07-04 4.29 14 9.21 
55 06-04 10-04 14-04 2.93 14 12.29 
59 03-04 08-04 15-04 5.22 18 11.00 
2 28-03 31-03 05-04 4.15 20 9.43 
17 06-04 13-04 18-04 6.55 22 14.74 
42 03-04 07-04 13-04 5.36 14 9.00 
74 03-04 06-04 16-04 4.24 25 10.42 
66 04-04 14-04 18-04 4.63 19 9.00 
49 04-04 08-04 14-04 5.50 18 14.45 
73 30-03 02-04 07-04 5.29 14 14.17 
51 29-03 02-04 05-04 5.19 21 9.42 
44 04-04 07-04 13-04 8.35 17 8.88 
58 31-03 01-04 07-04 3.07 14 7.77 
12 02-04 06-04 11-04 4.89 19 11.22 
39 (Öztürk) 02-04 05-04 12-04 8.36 33 9.77 
Atlı (14)   31-03 04-04 07-04 4.73 22 11.23 
Kaşka (79) 02-04 07-04 14-04 6.19 21 14.05 
Uygur (10) 28-03 01-04 06-04 4.29 21 9.45 
 
11. Özet : 

Bu güne kadar yapılan çalışmalarla 46 antepfıstığı çeşit ve tipi ile 5 antepfıstığı türü 
korumaya alınmış, gen kaynakları parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). 
 
 Verime yatan çeşit, tip ve türlerin verileri Tablo2 ve 3’de verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda 
verime yatacak çeşit, tip ve türlerin verileri de alınarak, veri tabanı olarak değerlendirilecektir. 
 
 
 
 
2. Projenin Adı              : 
                Alt Proje 2             : 

 MEYVE GENETİK  
KAYNAKLARI PROJESİ  
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BADEM GENETİK 
KAYNAKLARI(ARA SONUÇ 
RAPORU) 
Genetic Resources Conservation of 
 Fruits (Genetic Resources of Almond) 
 

2.    Proje No                              : TAGEM/IY/96/17/02/013 
3.    Proje Yürütücüsü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
4.    Proje Lideri                          :  Dr. Halit Seyfettin ATLI 
5.    Proje Yürütücüleri              : Selim ARPACI,  Kürşat Alp 
ASLAN, 
                                                       Hatice GÖZEL, Kamil 
SARPKAYA,  
                                                       Sibel AKTUĞ TAHTACI 
6.    İşbirliği Yapılan Kuruluş       :   
7.    Başlama ve Bitiş Tarihi         : 1985 - 2010     
 
8.    Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 
 

Bitki Genetik Kaynakları Çalışma Grubu 1985 yılında Enstitümüzü badem çeşitlerinin koruma 
merkezi olarak görevlendirmiştir. 

Bu projede genel amaç, ıslah ve diğer araştırma programlarınca kullanılacak materyalin 
toplanması ve korunması olduğundan, bu güne kadar değişik Badem çeşit, tip ve türleri korumaya 
alınmıştır.  

 

 

9. Materyal ve Metod : 
Projenin materyalini ülkemizde yetişen veya ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen badem 

tür, çeşit ve anaçları oluşturmaktadır.  

 Gen kaynaklarına alınan badem tür, çeşit ve anaçlarının fenolojik gözem, pomolojik 
değerlendirme ve anaçlık özelliklerinin tespiti yapılmaktadır. Bu kaynaklar yapılacak çalışmalara 
veri tabanı oluşturacaktır. 

10. Bulgular ve Tartışma : 
Bu güne kadar yapılan çalışmalarla bademin; 14  çeşidi,  85 tipi ve  4 türü korumaya 

alınmış, gen kaynakları parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). Verime yatan çeşitlerin ve türlerin 
fenolojik gözlemleri ile pomolojik değerlendirmeleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. Verime 
yatmayan çeşitlerin değerlendirmeleri ileriki yıllarda yapılacaktır. 

 
Tablo 1. Genetik Kaynakları Projesinde Muhafazaya Alınan Badem 
               Çeşit, Tip ve Türleri 
Meyve Türü Kaynak Kodu Çeşit, Tür  ismi 
Badem Yerli ALM-57 104/1 
Badem Yerli ALM-60 120/1 (Dokuzoğuz II) 
Badem Yerli ALM-61 300/1 
Badem Yerli Yok 17-4 
Badem Yerli Yok 101-23 (Gülcan I) 
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Badem Yerli Yok 48-5 (Hacıalibey) 
Badem Yerli Yok 48-2 (Akbadem) 
Badem Yerli Yok 48-1 
Badem Yerli Yok 101-13 (Gülcan II) 
Badem Yerli Yok 101-9 
Badem Yerli Yok T1 
Badem Yerli Yok T2 
Badem Yerli Yok T3 
Badem Yerli Yok T4 
   85 Badem Tipi 
Badem Yerli Yok 2838 
Badem Yerli Yok 2844 
Badem Yerli Yok 2791 
Badem Yerli Yok 2900 
Badem Yerli Yok 2855 
Badem Yerli Yok 2886 
Badem Yerli Yok 2836 
Badem Yerli Yok 4202 
Badem Yerli Yok 2862 
Badem Yerli Yok 2887 
Badem Yerli Yok 2852 
Badem Yerli Yok 2909 
Badem Yerli Yok 2773 
Badem Yerli Yok 2800 
Badem Yerli Yok 2901 
Badem Yerli Yok 2823 
Badem Yerli Yok 2817 
Badem Yerli Yok 3021 
Badem Yerli Yok 2898 
Badem Yerli Yok 2850 
Badem Yerli Yok 2866 
Badem Yerli Yok 2879 
Badem Yerli Yok 2828 
Badem Yerli Yok 2843 
Badem Yerli Yok 3334 
Badem Yerli Yok 2805 
Badem Yerli Yok 2841 
Badem Yerli Yok 2878 
Badem Yerli Yok 2881 
Badem Yerli Yok 2896 
Badem Yerli Yok 2816 
Badem Yerli Yok 2856 
Badem Yerli Yok 2790 
Badem Yerli Yok 2775 
Badem Yerli Yok 2861 
Badem Yerli Yok 2899 
Badem Yerli Yok 2902 
Badem Yerli Yok 3323 
Badem Yerli Yok 2824 
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Badem Yerli Yok 2766 
Badem Yerli Yok 2882 
Badem Yerli Yok 3025 
Badem Yerli Yok 509 
Badem Yerli Yok 2897 
Badem Yerli Yok 2868 
Badem Yerli Yok 3304 
Badem Yerli Yok 3318 
Badem Yerli Yok 3305 
Badem Yerli Yok 48-6 
Badem Yerli Yok 2894 
Badem Yerli Yok 2779 
Badem Yerli Yok 3023 
Badem Yerli Yok 2820 
Badem Yerli Yok 2875 
Badem Yerli Yok 3024 
Badem Yerli Yok 2893 
Badem Yerli Yok 0612 
Badem Yerli Yok 106-1 
Badem Yerli Yok 2880 
Badem Yerli Yok 2834 
Badem Yerli Yok 2839 
Badem Yerli Yok 5-1 
Badem Yerli Yok 47-5 
Badem Yerli Yok 4/21 
Badem Yerli Yok 48-4 
Badem Yerli Yok 2780 
Badem Yerli Yok 2857 
Badem Yerli Yok 2771 
Badem Yerli Yok 2840 
Badem Yerli Yok 2822 
Badem Yerli Yok 2903 
Badem Yerli Yok 2854 
Badem Yerli Yok 2813 
Badem Yerli Yok 2842 
Badem Yerli Yok 2845 
Badem Yerli Yok 2870 
Badem Yerli Yok 2904 
Badem Yerli Yok 2806 
Badem Yerli Yok 3026 
Badem Yerli Yok 2851 
Badem Yerli Yok 2910 
Badem Yerli Yok 2877 
Badem Yerli Yok A5-1 
Badem Yerli Yok A2-1 
Badem Yerli Yok A3-3 
   4 Badem Türü 
Badem (Tür) Yerli Yok Amygdalus orientalis   
Badem (Tür) Yerli Yok A. turcomanica 
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Badem (Tür) Yerli Yok A. webbii 
Badem (Tür) Yerli Yok A. arabica 
                                                     TOPLAM     14  Çeşit,  85 Tip,  4Tür 
 

Genetik kaynaklardaki 11 badem çeşidi verime yatmıştır. Bu çeşitlerin çiçeklenme 
başlangıçları 11 Mart – 25 Mart tarihleri arasında, çiçeklenme sonları ise 22 Mart – 3 Nisan tarihleri 
arasında olmuştur. 

Bademlerin dane ağırlıkları 1.03 g – 3.90 g arasında saptanmıştır. 

Verime yatan badem çeşitlerinin iç meyve randımanları da %27.0 - %54.8 arasında 
değişmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Verime Yatan Badem Çeşitlerinin Fenolojik Gözlem ve  
               Pomolojik Değerlendirmeleri 
Çeşit  
 

Fenolojik Gözlem Pomolojik 
Değerlendirme 

İlk 
çiçek 

Tam 
çiçek 

Çiçek 
sonu 

Dane 
Ağ.(g) 

İkiz 
İç (%) 

Randı 
man(%) 

120/1 (Dokuzoğuz II) 16-03 22-03 26-03 2.65 0.5 30.1 

17-4 15-03 21-03 25-03 1.03 7.3 54.8 

101-23 (Gülcan I) 25-03 30-03 03-04 2.78 1.8 27.0 

48-5 (Hacıalibey) 13-03 20-03 26-03 2.44 18.1 31.5 

48-2 (Akbadem) 14-03 18-03 24-03 2.64 63.0 48.6 

48-1 11-03 16-03 22-03 3.90 3.8 37.0 

101-13 (Gülcan II) 17-03 23-03 29-03 1.92 11.8 35.1 

T1 21-03   26-03 01-04 
2.00 5.0 50.3 

T2 20-03 23-03 27-03 
2.20 3.0 46.6 

T3 25-03 28-03 02-04 
2.08 4.0 48.5 

T4 20-03 24-03 28-03 1.37 2.0 44.3 

Genetik kaynaklardaki 4 badem türü de  verime yatmıştır. Bu türlerin çiçeklenme başlangıçları 6 
Mart – 19 Mart tarihleri arasında, çiçeklenme sonları ise 12 Mart – 26 Mart tarihleri arasında 
olmuştur. 

Türlerin dane ağırlıkları 0.41 g – 0.85 g arasında saptanmıştır. 

Türler içinde yalnız A. orientalis’in yapraklarında tüy bulunmaktadır. 

 
Tablo 3. Verime Yatan Badem Türlerinin Fenolojik Gözlemleri, Bazı  
               Yaprak ve Meyve Özellikleri 
 
Badem Türleri 
 

Fenolojik Gözlem Meyve 
Şekli 

Yaprak 
Tüyü 

Meyve 
Ağırlığı İlk Tam Çiçek 
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çiçek çiçek sonu (g) 

Amygdalus orientalis   08-03 12-03 16-02 oval Var 0.85 

A. turcomanica 14-03 18-03 21-03 oval Yok 0.53 

A. webbii 06-03 09-03 12-03 elips Yok 0.48 

A. arabica 19-03 23-03 26-03 oval Yok 0.41 
 
 
11. Özet : 
 

Bu güne kadar yapılan çalışmalarla bademin; 14  çeşidi,  85 tipi ve  4 türü korumaya 
alınmış, gen kaynakları parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). Verime yatan çeşit ve türlerin fenolojik 
gözlemleri ve pomolojik değerlendirmeleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. Verime yatmayan 
çeşitlerin değerlendirmeleri ileriki yıllarda yapılacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Projenin Adı              : 
                Alt Proje 3             : 

 MEYVE GENETİK  
KAYNAKLARI PROJESİ  
CEVİZ GENETİK KAYNAKLARI 
(ARA SONUÇ RAPORU)Genetic 
Resources Conservation of 
 Fruits (Genetic Resources of Walnut) 
 

2.    Proje No                              : TAGEM/IY/96/17/02/013 
3.    Proje Yürütücüsü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
4.    Proje Lideri                          :  Dr. Halit Seyfettin ATLI 
5.    Proje Yürütücüleri              : Selim ARPACI,  Kürşat Alp 
ASLAN,  Hatice GÖZEL, Kamil SARPKAYA,   Sibel AKTUĞ 
TAHTACI 
6.    İşbirliği Yapılan Kuruluş       :   
7.    Başlama ve Bitiş Tarihi         : 1985 - 2010     
 
8.    Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 
 

Bitki Genetik Kaynakları Çalışma Grubu 2001 yılında Enstitümüzü ceviz çeşitlerinin koruma 
merkezi olarak görevlendirmiştir. 

Bu projede genel amaç, ıslah ve diğer araştırma programlarınca kullanılacak materyalin 
toplanması ve korunmasıdır. 
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9. Materyal ve Metod : 

Projenin materyalini ülkemizde yetişen veya ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen ceviz  
tür, çeşit ve anaçları oluşturmaktadır.  

 Gen kaynaklarına alınan ceviz çeşitlerinin fenolojik gözem ve pomolojik değerlendirmeleri 
yapılmaktadır. Bu kaynaklar yapılacak çalışmalara veri tabanı oluşturacaktır. 

 

10. Bulgular ve Tartışma : 
Bu güne kadar yapılan çalışmalarla cevizin 7  çeşidi korumaya alınmış, gen kaynakları 

parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). Verime yatan çeşitlerin ve türlerin fenolojik gözlemleri ve 
pomolojik değerlendirmeleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. 

 
Tablo1. Genetik Kaynakları Projesinde Muhafazaya Alınan Ceviz Çeşitleri 

Meyve Türü Kaynak Kodu Çeşit  ismi 
Ceviz Yerli Yok Yalova 1  
Ceviz Yerli Yok Yalova 4  
Ceviz Yerli Yok Şen 1 
Ceviz Yerli Yok Tokat 1  
Ceviz Yerli Yok Bilecik  
Ceviz Yerli Yok Kaplan 86  
Ceviz Yerli Yok Maraş 18  
                                                                    TOPLAM 7  Çeşit 
 

Gen kaynakları içerisindeki ceviz çeşitlerinin dişi çiçeklerin çiçeklenme başlangıçları 1 
Nisan – 15 Nisan tarihleri arasında, çiçeklenme sonları ise 7 Nisan – 21 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleşmiştir. 

Erkek çiçeklerin toz verme başlangıçları 3 Nisan – 18 Nisan tarihleri arasında, toz verme 
sonları ise 6 Nisan – 24 Nisan tarileri arasında gözlenmiştir. Yalova 4 çeşidinde Homogami, Şen 1, 
Tokat 1, Bilecik çeşitlerinde Protogyny, diğer çeşitlerde ise Protandry çiçeklenme durumu 
saptanmıştır (Tablo 2). 
 
Tablo 2. Ceviz Çeşitlerinin Fenolojik Gözlemleri 
 
 
Çeşitler 

Dişi Çiçek 
Toz 

Kapsülü 
Başlangıcı 

Dişi 
Çiçek 
lenme  
Sonu 

Erkek 
Çiçek Toz 

Verme 
Başlangıcı 

Erkek 
Çiçek Toz 

Verme 
Sonu 

Çiçeklen 
me Durumu 

Yalova- 1 10 Nisan 21 Nisan 5 Nisan 10 Nisan Protandry 
Yalova- 4 4 Nisan 17 Nisan 3 Nisan 6 Nisan Homogamy 
Şen-1 1 Nisan 7 Nisan 10 Nisan 15 Nisan Protogyny 
Tokat-1 2 Nisan 9 Nisan 14 Nsan 19 Nisan Protogyny 
Bilecik 8 Nisan 18 Nisan 18 Nisan 24 Nisan Protogyny 
Kaplan-86 7 Nisan 14 Nisan 5 Nisan 7 Nisan Protandry 
Maraş-18 15 Nisan 21 Nisan 9 Nisan 15 Nisan Protandry 

 

Gen kaynakları içerisindeki ceviz çeşitlerinin kabuklu meyve ağırlıkları 8.40 g ile 19.56 gram 
arasında değişmiştir. İç meyve randımanlarının da %28.15 ile %54.26 arasında olduğu saptanmıştır 
(Tablo 3). 
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Tablo 3. Ceviz Çeşitlerinin Pomolojik Değerlendirmeleri 

 

Çeşitler Kabuklu 
Meyve 

Ağırlığı (g) 

Meyve Eni 
(mm) 

Meyve 
Boyu (mm) 

Randıman 
(%) 

Yalova-1 14,34  32,74 41,84 41,03 
Yalova- 4 8.40  32,36 44,40 47,26 
Şen-1 14.15  34,45 36,22 54,52 
Tokat-1 8.58  26,50 32,62 53,54 
Bilecik 8.40  30,82 36,99 45,10 
Kaplan-86 19,56  43,82 48,27 28,15 
Maraş-18 12.64  35,12 43,34 47,12 

 
 

 
11. Özet : 
 
 

Bu güne kadar yapılan çalışmalarla cevizin 7  çeşidi korumaya alınmış, gen kaynakları 
parsellerine aşılanmıştır (Tablo 1). Verime yatan çeşitlerin fenolojik gözlemleri ve pomolojik 
değerlendirmeleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda gen kaynaklarımız 
zenginleştirilmeye çalışılacaktır. 

 
 
4. Projenin Adı              : 
                Alt Proje 4             : 

 MEYVE GENETİK  
KAYNAKLARI PROJESİ  
ZEYTİN GENETİK 
KAYNAKLARI(ARA SONUÇ 
RAPORU) 
 
Genetic Resources Conservation of 
 Fruits (Genetic Resources of Olive) 
 

2.    Proje No                              : TAGEM/IY/96/17/02/013 
3.    Proje Yürütücüsü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
4.    Proje Lideri                          :  Dr. Halit Seyfettin ATLI 
5.    Proje Yürütücüleri              : Selim ARPACI,  Kürşat Alp 
ASLAN, 
                                                       Hatice GÖZEL, Kamil SAPKAYA,  
                                                       Sibel AKTUĞ TAHTACI 
6.    İşbirliği Yapılan Kuruluş       :   
7.    Başlama ve Bitiş Tarihi         : 1985 - 2010     
 
8.    Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 
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Bitki Genetik Kaynakları Çalışma Grubu 2001 yılında Enstitümüzü zeytin çeşitlerinin koruma 
merkezi olarak görevlendirmiştir. 

Bu projede genel amaç, ıslah ve diğer araştırma programlarınca kullanılacak materyalin 
toplanması ve korunmasıdır. 
 
9. Materyal ve Metod : 

Projenin materyalini Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetişen veya ıslah çalışmaları 
sonucunda elde edilen zeytin çeşit ve tipleri oluşturmaktadır.  

 Gen kaynaklarına alınan zeytin çeşitlerinin fenolojik gözem ve pomolojik değerlendirmeleri 
yapılmaktadır. Bu kaynaklar yapılacak çalışmalara veri tabanı oluşturacaktır. 

10. Bulgular ve Tartışma : 
Bu güne kadar yapılan çalışmalarla bölgesel 2 zeytin  çeşidi (Nizip Yağlık ve Kilis Yağlık) 

korumaya alınmış, gen kaynakları parsellerine aşılanmıştır. Zeytin çeşitlerinin fenolojik gözlemleri 
ve pomolojik değerlendirmeleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Nizip yağlık zeytin çeşidinde çiçeklenme dönemi   8 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında, 
Kilis yağlık zeytin çeşidinde ise 20 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 

Nizip yağlık zeytin çeşidinde 100 meyve ağırlığı 218 g, Kilis yağlık zeytin çeşidinde 177 g 
olmuştur. 

Nizip yağlık zeytin çeşidinde meyve eti oranı %81.3, Kilis yağlık zeytin çeşidinde ise %82.3 
olarak saptanmıştır. 

Nizip yağlık zeytin çeşidinde yağ oranı %27.4, Kilis yağlık zeytin çeşidinde ise %31.8 
olarak belirlenmiştir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Zeytin Çeşitlerinin Fenolojik Gözlem ve Pomolojik  
               Değerlendirmeleri 

Çeşitler Çiçeklenme 
Dönemi 

100 Meyve 
Ağırlığı (g) 

Et Oranı 
(%) 

Yağ Oranı 
(%) 

Nizip 
Yağlık 

18 Mayıs 
1 Haziran 218 81.3 27.4 

Kilis  
Yağlık 

20 Mayıs  
4 Haziran 177 82.3 31.8 

 

 

11. Özet : 
 
 

Bu güne kadar yapılan çalışmalarla zeytinin 2  çeşidi korumaya alınmış, gen kaynakları 
parsellerine aşılanmıştır. Zeytin çeşitlerinin fenolojik gözlemleri ve pomolojik değerlendirmeleri 
Tablo 1’de verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda gen kaynaklarımız bölgesel çeşitler ile 
zenginleştirilmeye çalışılacaktır. 

 

 
 

PROJE ADI : SOĞAN (ALLİUM CEPA L.) GENETİK KAYNAKLARI MUHAFAZA     
                         VE DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA PROJESİ 
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Projenin İngilizce Adı: Onion Genetics Source Protection and  Evaluation 
Proje No :-  
Yürütücü Kuruluş :  Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü /Yalova  
Proje Lideri :  Dr. Gülay BEŞİRLİ 
Proje Yürütücüleri :   Uz. İbrahim SÖNMEZ, Uz. Mehmet ŞİMŞEK 
İşbirliği Yapılan Kuruluş  : - 
Başlama-Bitiş Tarihi :  Ocak 2012- Aralık 2016 
Araştırmanın Amaç ve Gerekçesi: Diğer sebze türlerinde olduğu gibi soğan türünde de hibrit 
çeşitlerin devreye girmesi ile yöresel çeşitler kaybolmaya yüz tutmaktadır. Oysa küresel iklim 
değişimi ile beraber gelen tehlikelere karşı (kuraklık, tuzluluk vb.) toleranslı çeşitlerin 
geliştirilebilmesi için genetik varyasyonun muhafaza edilmesi çok önemlidir. Bu çalışmanın en 
önemli amacı ülkemiz yerel soğan çeşitleri ve bu amaç ile kullanılan doğal soğan populasyonlarının 
gen havuzunun oluşturulmasıdır. Bu hedefe yönelik olarak, 81 ilin tarım il müdürlüklerinden bir 
form ile birlikte illerinde mevcut olan yerel soğan tiplerinden tohum ve baş istenmiştir. İllerden 
gelen ve projenin ilk iki yılında, soğanın doğal yayılış alanları esas alınarak yapılacak materyal 
toplama çalışmaları ile toplanan materyaller Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü’nde çoğaltılacaktır. Üretim aşamasında materyallerin UPOV kriterlerine göre 
karakterizasyonları yapılarak Enstitü’de ve iki Ulusal Gen Bankasında Muhafaza edilmek üzere 
tohumlar korumaya alınacaktır. Yenilebilir soğan alt türlerinin bir kısmı vejetatif olarak 
üretilebilmektedir. Bunlar için Enstitü bahçesinde Koleksiyon parseli oluşturulacaktır.  
 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde ülkesel çapta bir soğan veri tabanı 
oluşturmak çalışmanın başka bir amacıdır. Ülke çapında soğan konusunda çalışan ve daha sonra 
çalışacak olanlar bu veri tabanından faydalanabilecektir. 
 Çalışmanın son aşamasında da ıslah programlarında kullanılmak üzere saf hatların 
oluşturulabilmesi için kendileme yapılması amaçlanmıştır. Soğanın büyük alanlarda yetiştiriliyor 
olması, depolanabilme özelliğinin bulunması, taze tüketiminin yanında değişik şekillerde de 
kullanılabilmesi, son yıllarda önemi artan tıbbi bitki olarak da kullanımının yaygınlaşması, sadece 
ülke çapında değil dünya ölçeğinde de önemli bir yere sahip olması, ülkemizde geniş çaplı soğan gen 
havuzunun günümüze kadar oluşturulmamış olması gerekçelerimizi oluşturmaktadır. Ayrıca 
Marmara bölgesinin soğan üretiminde önemli bir yere sahip olması, Atatürk Bahçe Kültürleri 
Merkez Araştırma Enstitüsü’nün soğan konusunda yıllardır çalışıyor olması, bu konudaki bilgi 
birikimi ve deneyimi bu çalışmanın hazırlanmasındaki önemli gerekçelerdendir. 
 

Materyal ve Metot:  
Materyal 
Çalışma Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yürütülecektir.  
Çalışmanın bitkisel materyalini, Ülkemizde mevcut olan yerel, açık tozlanan ve hibrit 

çeşitler, gen bankalarındaki materyaller, Enstitü soğan çalışmalarında bulunan materyaller 
oluşturacaktır. 

Çalışmada kendileme için izolasyon kabinleri, tek bitki izolasyonu için özel plastik torbalar 
kullanılacaktır. 

Metot 
Toplama işlemi İl Tarım Müdürlüklerine gönderilen formlar (Ek 1) yardımıyla 

yapılacaktır. Ayrıca yoğun soğan üretimi yapılan alanlar, ticari üretimin yaygınlaşmadığı kısmen 
de olsa korunabilmiş bölgeler ziyaret edilerek oradaki materyallerin toplanmasında da aynı form 
kullanılacaktır. Ticari F1 çeşitler kendileme ve/veya serbest tozlama yapmak suretiyle açılacaktır. 
Ekteki (Ek 2) UPOV kriterleri çerçevesinde morfolojik tanımlama yapılacak ve NTSYS paket 
programı ile cluster analizi yapılacaktır. 

Toplanan materyallerde saf hatların oluşturulmasında Fenotipik Tekrarlamalı Teksel 
Seleksiyon Metodu Kullanılacaktır (Demir, 1975). Soğan iki yıllık bir bitkidir. İlk yıl tohum ekimi 
ile yeşil aksam ve baş oluşumu gerçekleşir. İkinci yıl başların dikimi ile tohum elde edilir. Soğan 
çiçek yapısı yönünden hermofrodit yapıya sahiptir. Ancak erkek organ ile dişi organın olgunlaşma 
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zamanı farklıdır. Şemsiye şeklinde oluşan çiçek tablasında çok sayıda çiçek mevcut olup sayıları 
350-1500 arasında değişim gösterebilir. Çiçek tablasında yer alan çiçeklerin hepsi aynı zamanda 
olgunlaşma göstermeyip çiçeklenme 25-28 günde tamamlanır. Yabancı döllenme oranı %100 olup 
döllenme böcekler yardımı ile gerçekleşir. Bitkide kendileme depresyonu yüksek olduğundan saf 
hat elde etme çalışmalarında bir yıl tek bitki izolasyonu yapılır iken 2. yıl hat içerisinde serbest 
tozlama yapmak gerektiğinden söz konusu seleksiyon metodu esas alınmıştır. 

 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı:  
Beklenen çıktılar şu şekilde özetleyebiliriz: Ülkemiz için önemli bir ürün olan soğanda gen 

havuzunun oluşturulması, elde edilen materyallerin morfolojik olarak tanımlanması, ıslah 
çalışmalarında kullanılacak olan saf hatların elde edilmesi (5 yılı aşacaktır). Oluşan gen 
havuzundan soğan ıslahında çalışacak olan araştırıcılar ile kamu özel tüm kurumlar 
faydalanabilecektir. Çalışma sonunda ümitvar olarak görülen hatlardan açık tozlanan çeşit adayları 
çıkabileceği gibi hibrit çalışmalarında kullanılacak ebeveyn hatlar da ortaya çıkabilecektir. 
Çalışmanın ilk iki yıllında materyal toplama işlemleri gerçekleştirilecektir. Akabinde gen 
bankalarına materyaller gönderilecektir. İkinci yıldan itibaren toplanan materyallerde tanımlama 
yapılacaktır. Üçüncü yıldan veya daha erken de olabilir başlamak kaydıyla kendileme işlemleri 
devam ettirilecektir.  

 
Çalışma Takvimi:  

Yapılacak Faaliyetler Sorumlu Kişiler Zaman 
Materyal Toplama 
(Ağırlıklı olarak ilk yıl) 

Dr. Gülay BEŞİRLİ,  
Uz. İbrahim SÖNMEZ,  
Uz. Mehmet ŞİMŞEK 

 
2012-2016 

Bitkisel üretim, ölçüm 
ve gözlemler 

Dr. Gülay BEŞİRLİ,  
Uz. İbrahim SÖNMEZ,  
Uz. Mehmet ŞİMŞEK 

2012 – 2016  

Sonuçların 
değerlendirilmesi 

Dr. Gülay BEŞİRLİ,  
Uz. İbrahim SÖNMEZ 

Aralık 2014 ve 
Aralık 2016 

Hastalık ve zararlı takibi Uz. Gürsel ÇETİN 
Uz. Zühtü POLAT 

2012 – 2016  

Kendileme ve 
seleksiyon çalışmaları 

Dr. Gülay BEŞİRLİ,  
Uz. İbrahim SÖNMEZ,  
Uz. Mehmet ŞİMŞEK 

 
2014 – 2016 

 
 
Bütçe: Toplam: 135. 000 TL 
 
 

 
PROJE ADI : MAKRO MANTAR GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA 

PROJESİ (THE RESEARCH PROJECT OF MACRO-
MUSHROOMS GENETİC RESOURCES) 

 
Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri : Dr. Ayfer TAN  
Proje Yürütücüleri : Dr. Alev KIR, Uzm. Lerzan Gül AYKAS, Dr. Necla TAŞ, Doç. Dr. 

Tuncer TAŞKIN, Uzm. İsmail. KARA 
İşbirliği Yapılan Kuruluş             : Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakülrtesi  

Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN 
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

 Uzm. İsmail. KARA 
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Başlama ve Bitiş Tarihi : Sürekli proje (5 yıllık dilim, 2012-2016 dilimi) 

Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Türkiye makro fungus florasının belirlenmesi;  

-Önceki proje faaliyetlerinde survey/toplama çalışması yapılmamış Ege, Güney Marmara ve Batı 

Akdeniz , ve bu yörelere komşu  geçit bölgeleri Bölgesi öncelikli olmak üzere tüm Türkiye 

makro fungus örneklerinin survey/toplama çalışmasının yapılması; 

-Halen kurulmuş bulunan “ETAE-Kuru Makro Mantar Fungaryumu”unda fungaryum 

koleksiyonlarının muhafazası; 

-Spor koleksiyonlarının muhafazası; 

-Bölgelere göre yenebilir ve zehirli doğa mantarlarının dökümantasyonu veri tabanı yönetimi 

çalışmalarının sürdürülmesidir. 

Bu amaca yönelik faaliyetler ile, spor muhafazası yapılacak ve makro fungus nesilleri koruma altına 
alınacaktır. Spordan üretilemeyen türlerde ise yerinde (in situ) muhafaza için gerekli tedbirlerin 
alınmasına çalışılacaktır. Böylece, lezzet ve aroma yönünden aranan ve yüksek dış pazar değerine 
sahip bir çok doğa mantarının yok olma tehlikesine karşı, bu mantarlar muhafaza altına alınmış 
olacaktır. 

Materyal ve Metot: 

Materyal 
 Proje materyali, doğadan toplanan, ülkemiz genetik kaynakları doğal mantarları olan 
“Türkiye Makro Mantar” örnekleridir. 

Metot 

• Anket çalışmaları 
• Sürvey/toplama 
• Teşhis ve sınıflandırma 
• Muhafazası 
• Herbaryum / Fungaryum 
• Veri tabanı (Veri tabanı yönetimi, foto album) 
• Eğitim 

Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı: 
Bu çalışmada, Türkiye’deki yenen ve yenmeyen tüm makro mantarların sporlarının genetik 
materyal olarak muhafazası ile birlikte, lezzet ve aroma yönünden aranan ve yüksek dış pazar 
değerine sahip olan doğa mantarlarının bilinçsiz toplamalar nedeniyle yakın bir gelecekteki 
tükenme tehlikesini ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda gen kaynaklarının muhafazası 
çalışmaları önem taşımaktadır. Yeryüzünde yenilebilir durumda yaklaşık 5000 tür mantar 
bulunmakta, bunlardan yaklaşık 30 türün ticari ve endüstriyel olarak üretimleri yapılmakta olup, 
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yaklaşık 100-120 tür üzerinde ise ekonomik anlamda üretim için çalışmaların sürdürüldüğü 
bilinmektedir. Ülkemiz doğasında da lezzet ve aroma yönünden üstün özellikli çok sayıda mantar 
türü mevcuttur. Hatta, bilinçsizce doğadan toplanarak yurt dışına ihraç edilen bir çok tür vardır. 
Bilinçsizce toplamalar nedeniyle bir çok türün neslinin yok olma tehlikesi söz konusudur. Bu 
türlerin başında Morchella spp., Cantharellus spp., Tuber spp., Boletus spp. ve Hericium spp. gibi 
bir çok tür gelmektedir. 
Bu çalışma ile, ülkemiz doğasında bulunan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bu tür makro 
mantar sporlarının muhafaza edilmesi genetik kaynakların muhafazası açısından büyük önem 
taşımaktadır. Muhafaza altına alınan makro fungus sporlardan yurt içi ve yurt dışındaki 
araştırıcıların bilimsel amaçlı kullanımları sağlanmış olacaktır. 
Talep Edilen Bütçe: Yatırım Tutarının Dağılımı (TL) 

03 - MAL VE 
HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1. Yıl  2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

03.1-Üretime yönelik 
mal ve malzeme 
alımları 

     

03.2-Tüketime yönelik 
mal ve malzeme 
alımları 

23200 23200 16700 14700 14700 
 

03.3-Yolluklar   6700 5650 4650 4650 4650 

03.4-Görev giderleri      

03.5-Hizmet alımları 11200 11200   9700 7200 7200 

03.6-Temsil ve tanıtma 
giderleri 

     

03.7-Menkul mal, 
gayrimaddi hak alım, 
bakım ve onarım 
giderleri 

1000   1000 1000 - - 

03.8-Gayrimenkul mal 
bakım ve onarım 
giderleri 

2000 2000 1000 1000 1000 

03.9-Tedavi ve cenaze 
giderleri 

     

Toplam 44100 43050 33050 27550 27550 

03 - MAL VE 
HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 
TOPLAMI 

 
175 300 

06 - SERMAYE 
GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1. Yıl  2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
06.1-Mamul mal 
alımları 

35750 25000 20000 2000 1000 

06.2-Menkul sermaye      
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üretim giderleri 
06.3-Gayrimaddi hak 
alımları 

     

06.4-Gayrimenkul 
alımları ve 
kamulaştırılması 

     

06.5-Gayrimenkul 
sermaye üretim 
giderleri 

     

06.6-Menkul malların 
büyük onarım giderleri 

     

06.7-Gayrimenkul 
büyük onarım giderleri 

     

06.8-Stok alımları 
(savunma dışında) 

     

06.9-Diğer sermaye 
giderleri 

     

Toplam 35750 25000 20000 2000 1000 

06 - SERMAYE 
GİDERLERİ 

83750 

GENEL TOPLAM 79850 68050 53050 29550 28550 

PROJE BÜTÇESİ 259050 

 

Çalışma Takvimi: 

 
 

Proje 
Faaliyetleri 

 

 
Sorumlu Kişiler 

 

 
Gerçekleşme Tarihi 

 

1
. 

Anket 
düzenleme ve 
değerlendirme 
çalışmaları 

Dr. Ayfer Tan,  
Uzm. Lerzan Aykas,  
Dr. Alev Kır,  
Dr. Necla Taş 

Mart, Nisan, Mayıs (2012-
2016) 

2
. 

Arazi 
çalışmaları 
(survey, 
toplama) 

Dr. Ayfer Tan,  
Uzm. Lerzan Aykas, 
Dr. Alev Kır,  
Dr. Necla Taş 
Uzm. İsmail Kara 
Doç. Dr. Tuncer 
Taşkın 

Nisan, Mayıs, Haziran , 
Eylül, Ekim, Kasım 
(2012-2016) 

3
. 

Toplanan 
örneklerin 
teşhisi 

Doç. Dr. Tuncer 
TAŞKIN 
 Dr. Ayfer Tan 

Nisan, Mayıs, Haziran , 
Eylül, Ekim, Kasım (2012-
2016) 

4
. 

Toplanan 
örneklerin 
fungaryumlarını
n hazırlanması 
ve muhafazası 

Dr. Ayfer Tan,  
Uzm. Lerzan Aykas,  
Dr. Alev Kır,  
Dr. Necla Taş 

2012-2016 

5 Eğitim çalışması Dr. Ayfer Tan,  
Doç. Dr. Tuncer 

2012-2016 
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. TAŞKIN 
Uzm. Lerzan Aykas,  
Dr. Alev Kır,  
Dr. Necla Taş 

6
. 

Veri tabanı 
çalışması 

Dr. Ayfer Tan,  
Uzm. Lerzan Aykas,  
Dr. Alev Kır,  
Dr. Necla Taş 

2012-2016 

7
. 

Türkiye Doğa 
Mantarları 
Envanterinin 
hazırlanması 

Dr. Ayfer Tan,  
Uzm. Lerzan Aykas,  
Dr. Alev Kır,  
Dr. Necla Taş 

2012-2016 

8
. 

Ara sonuç 
raporunun 
hazırlanması 

Dr. Ayfer Tan,  
Doç. Dr. Tuncer 
TAŞKIN 
Uzm. Lerzan Aykas,  
Dr. Alev Kır,  
Dr. Necla Taş 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proje Adı : MAKRO MANTAR GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA 

PROJESİ (THE RESEARCH PROJECT OF MACRO-
MUSHROOMS GENETİC RESOURCES) (ARA SONUÇ 
RAPORU) 

Proje No : - 
Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri : Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN 
Proje Yürütücüleri : Dr.  Ayfer TAN,  Dr.  Şeref AKSU,  Uzm.  E.   Emel AK,     Dr.  Alev  

KIR, Uzm. Lerzan Gül AYKAS, Uzm. İsmail KARA, Tekin GEZER 
(Hidrobiyolog), Uzm. Abdullah İNAL 

İşbirliği Yapılan Kuruluş : Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Tekin GEZER (Hidrobiyolog),  
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

 Uzm. İsmail KARA 
Başlama ve Bitiş Tarihi : Sürekli proje (5 yıllık dilim, 2006-2010 dönemi, 2010 yılı) 

Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Bu araştırmada, lezzet ve aroma yönünden aranan ve yüksek dış pazar değerine sahip yenebilir 

bir çok doğa mantarının yok olmasının önlenmesine katkıda bulunmak için, ülkemizde yayılış 

gösteren doğa mantarlarının muhafaza altına alınması amaçlanmıştır. 
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Materyal ve Metot: 

Materyal 
 Proje materyali, doğadan toplanan, ülkemiz genetik kaynakları doğal mantarları olan 
“Türkiye Makro Mantar” örnekleridir. 

Metot 

• Anket çalışmaları 
• Sürvey/toplama 
• Teşhis ve sınıflandırma 
• Muhafazası 
• Herbaryum / Fungaryum 
• Veri tabanı (Veri tabanı yönetimi, foto album) 
• Eğitim 

 

Bulgular ve Tartışma: 

2006 Yılı Çalışmaları : 

-Survey çalışmalarında kullanmak üzere ve standart veri derlemek amacı ile sürvey ve toplama 

formatı hazırlanmıştır. 

-Yapılan ön çalışmalar doğrultusunda çoğunlukla doğa mantarlarının bol olarak bulunduğu 

bahar ve güz mevsimlerinde İzmir ve yakın çevresinde  surveyler düzenlenmiştir. Toplamalar 

yapılmıştır. 2006 yılında 93 örnek toplanmıştır. Çalışmalar bahar ve güz dönemlerinde 

yapılmıştır.  

 

 Menemen-Koyundere (ETAE arazisi),  
 Emiralem - Eskiköy,  
 Kemalpaşa Nif dağı,  
 Manisa - Spil dağı,  
 Bergama - Kozak yaylası 
 Bölge pazarları (Güzelyalı, Menemen ve Üçkuyular, Bodrum)  
 Çanakkale Çan’da bulunan Söğütalan köyünde Russula delica ve Lactarius delicious 

türleri toplanmıştır.  
 

 

-Toplanan türler kurutularak fungaryum örnekleri oluşturulmuş sporları  toplanmıştır.  
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-Bölge pazarlarında Lactarius delicious (kanlıca, çıntar ) ve Russula delica (çam mantarı), 

Pleurotus eryngii türleri tespit edilerek herbaryum örnekleri alınmış ve toplama bilgileri kayıt 

edilmiştir.  

 

-Toplanan türler arasında Pleurotus eryngii, Morchella sp. Gyromitra esculenta, Geastrum sp., 

Lycoperdon sp., Agaricus augustus, Pleurotus ostreatus, Rhizopogon roseolus, Marasmius sp., 

Boletus sp., Coprinus sp gibi bazı türlerin teşhisleri yapılmıştır.  

 

-Mantarların doğal ortamı ve morfolojik özellikleri ile ilgili bilgiler kaydedilerek, gerekli 

ölçümler yapılmış ve fotoğrafları çekilerek foto-herbaryum oluşturulmuştur. Mantarların 

bulundukları alanın yüksekliği, bitki örtüsü, iklim özellikleri belirlenerek kaydedilmiştir. 

 

-2005-2006 yıllarında Türkiye genelinde yapılan anket çalışmaları gerçekleştirilmiş ve 59 ilden 

gelen bilgiler derlenerek veri tabanına yüklenmek üzere bir dosya oluşturulmaya başlanmıştır. 

2007 Yılı Çalışmaları  

-Çalışmalar bahar, yaz ve güz dönemlerinde yürütülmüştür.  

-2007 bahar döneminde; 

 Balçova  
 Urla  
 Aliağa 
 Uşak 

yörelerinden mantar örnekleri toplanmıştır.  

-2007 Yaz döneminde; 

 Denizli ili ve Honaz Dağı çevresinde toplama çalışması yapılmıştır.Burada yazın 
ormanda toprak altında çıkan yenen ve değerli bir mantar türü olan fakat yöre halkı 
tarafından bilinmeyen   
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 Tuber aestivum   

 Rhizopogon sp  (Dolman mantarı) toplanmıştır.  

 Bergama yöresinden yenen bir tür olan Russula delica türü toplanmıştır. 
 

-2007 Güz döneminde; 

 Tire ve çevresinde, 
 Çiğli çevresinde,  
 Karaburun,  
 Foça  
 Urla 
 İstanbul – Belgrad Ormanlarında  ve 
 ETAE  kampüsü ve Koyundere çevresinde toplamalar yapılmıştır.  

     -2007 yılında 182 örnek toplanmıştır.  

-Bu dönemde bölgemizde yaşanan kurak iklim koşulları nedeniyle, yağışların yetersiz 

olmasından dolayı mantar çıkışlarını  olumsuz etkilenmiştir.  

-Toplanan türler kurutularak Fungaryum örnekleri ve foto herbaryum oluşturulmuş, sporları  

toplanmıştır. 

2008 Yılı Çalışmaları  

-2008 yılında bahar aylarında yeterli yağış olmaması sebebiyle toplama yapılamamıştır.  

-2008 güz döneminde  

  İzmir Koyundere de ve Menemen pazarında bazı toplamalar gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplamalarda tespit edilen türler  

 Agaricus bitorquis,  
 Suillus luteus,  
 Lepista nuda,  
 Rhizopogon luteolus,  
 Agaricus sp.  
 Volvariella speciosa dır.  

-2008 yılında 11 mantar örneği toplanmıştır. 
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-Bir yayın yapılmış ve kongrede sunulmuştur. (Ak, E., T. Gezer ve T. Taşkın “ Ege Bölgesinde 

Tespit Edilen Bazı Doğal Makro Mantarlar” Türkiye VIII. Yemeklik Mantar Kongresi, 15-17 

Ekim 2008, Kocaeli ) 

2009 Yılı Çalışmaları  

-Bahar ve güz aylarında toplam 162 mantar örneği toplanmıştır. 

-Toplama çalışmalarında  

 İzmir,  
 Aydın,  
 Balıkesir,  
 Çanakkale,  
 Trakya bölgesinde  

• Tekirdağ,  
• Kırklareli  

yörelerinden mantar toplamaları gerçekleştirilmiştir.  

 Toplanan mantarlar fungaryum örneği haline getirilmiş, sporları alınmış ve teşhisleri 
yapılmaya çalışılarak kayıt altına alınmıştır. 

2010 Yılı Çalışmaları  

-Toplama çalışmaları, güz aylarında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 

 Çanakkale-Yenice ve Bayramiç ilçeleri (Küçük Agonya, Kazdağları);  
 Uşak-Eşme ilçesi;  
 Kütahya ili Simav ve Gediz ilçeleri ve çevreleri (Akdağ, Murat Dağı);  
 İzmir-Menemen pazarı ile  
 Koyundere (ETAE kampüs)  mantar toplamaları gerçekleştirilmiştir.  
 Toplanan mantarların herbaryum materyali halinde hazırlanması, sporlarının 

alınması ve teşhis çalışmaları yürütülmüştür.  
 2010 yılında 205 adet mantar örneği toplanmıştır. 
 Teşhis çalışmaları devam etmektedir.  

Sonuç olarak; 

 

-Projenin başlangıcından itibaren toplanan türler itibariyle toplam mantar miktarları ile 

alındıkları yöreler Mantar Genetik Kaynakları Veri Tabanına yüklenmiştir.  

-ETAE Mantar Fungaryumu’nda 2010  yılı itibariyle toplam 653 makro mantar örneği 

saklamaya alınmıştır.  
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-Söz konusu örneklerden 104 adet türe ait farklı yörelerden toplanmış 178 adet örnek teşhis 

edilmiştir. Örneklerin teşhisi devam etmektedir. 

-Projenin anket çalışmasında, 59 ile ait anket bilgileri Mantar Genetik Kaynakları Veri Tabanına 

yüklenmiştir. 

-Projede toplanan mantarlara ait oluşturulan “foto herbaryum” 653 makro mantar örneği için 

kayıt altına alınmıştır.  

Özet: 

Ülkemiz; ekolojik şartlarının uygunluğu nedeniyle, doğa mantarları yönünden tür ve çeşit 
zenginliğine sahiptir. Türkiye’de tanımlanmış 2400 mantar türü bulunmakta, bunlardan 100 tanesi 
zehirli, 10 adedi ise ölümcül olarak belirlenmiştir. Lezzet ve aroma yönünden arzulanan ve halkımız 
tarafından doğadan toplanarak yenen bu mantarlar, yüksek pazar değerine sahip olmaları nedeniyle, 
her yıl, belirli zamanlarda ve genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında bilinçsizce toplanarak bazı 
Avrupa ülkelerine satılmaktadır. Bu şekilde dış satımı yapılan birçok doğa mantarı, bilinçsiz olarak 
toplanmaları nedeniyle, yakın bir gelecekte tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu zengin 
mevcut zenginliğin muhafaza altına alınması önem taşımaktadır. Bu araştırmada, lezzet ve aroma 
yönünden aranan ve yüksek dış pazar değerine sahip yenebilir bir çok doğa mantarının yok 
olmasının önlenmesine katkıda bulunmak için, ülkemizde yayılış gösteren doğa mantarlarının 
muhafaza altına alınması amaçlanmıştır. Bu amaçla kurulan ETAE – Kuru Makro Mantar 
Fungaryumu, doğa mantarlarının kayıt altına alınarak muhafazasını sağlanmaktadır. Bu amaca 
yönelik olarak, yapılan survey, toplama ve muhafaza çalışmaları sonucunda, başta Ege ve Güney 
Marmara Bölgeleri olmak üzere ülkemizin çeşitli yörelerinden 653 makro mantar örneği toplanarak 
kurutulmuş ve steril petri kaplarında sporları usulüne uygun olarak muhafaza edilmiştir. Söz konusu 
örneklerden 104 adet türe ait farklı yörelerden toplanmış 178 adet örnek teşhis edilmiştir. 

 

 
PROJE ADI : BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ ULTRA SOĞUK 

KOŞULLARDA DONDURULARAK MUHAFAZA EDİLMESİ 
(CRYOPRESERVATİON OF PLANT GENETİC RESOURCES) 

 
Proje No : - 
Yürütücü Kuruluş  : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) 
Proje Lideri : Dr. Alev KIR 
Proje Yürütücüleri : Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN, Dr. Ayfer TAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş            : Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
  Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN 

Başlama ve Bitiş Tarihi : Sürekli proje (5 yıllık dilim, 2012-2016 dönemi, 2010 yılı) 

Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Tohumlarında  
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▫ çimlenme problemi olan, 
▫  inatçı tohumlara sahip ve 
▫  vejetatif olarak muhafaza edilmelerinde zorluklar yaşanan kültür bitkilerinin 

dondurularak muhafaza edilme imkanları araştırılacaktır.  
• Türkiye nane (Mentha sp.) ve sarımsak (Allium sativum L.) genetik kaynaklarının 

kryoprezervasyon ile muhafaza altına alınarak kryobankada saklanması öncelikli olarak 
hedeflenmiştir. 

 

Materyal ve Metot: 

Materyal: 

Türkiye nane (Mentha sp.) ve sarımsak (Allium sativum L.) genetik kaynaklarıdır. 

Metot: 

1- Steril koşullarda meristemlerin izolasyonu ve ön kültürü (meristemler, in    vitro üretilen steril 

materyalden yada doğal olarak yetişen bitkiden sterilize edilerek) 

2- Kryoprotektant (soğuktan koruyucu) kimyasallarının uygulanması 

3- Materyalin Kademeli dondurma yöntemine göre dondurulması; 

 Kuru dondurma 
 Damla halinde dondurma 
 Hızlı dondurma 

yöntemlerinden biri kullanılır.      

4-Dondurulmuş materyalin sıvı azot içerisinde depolanması 

5- Dondurulmuş materyalin buzunun çözülmesi 

6- Kryoprotektantların ortamdan uzaklaştırılması ve kültürün yıkanması 

7- Canlılık testlerinin yapılması  

8- Materyalin yeniden kültürü  

Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı:  
Çalışmada; tohumlarında çimlenme problemi olan, inatçı tohumlara sahip ve vejetatif olarak 
muhafaza edilmelerinde zorluklar yaşanan kültür bitkilerinin dondurularak muhafaza edilme 
imkanları araştırılacaktır. Türkiye nane (Mentha sp.) ve sarımsak (Allium sativum L.) genetik 
kaynaklarının kryoprezervasyon ile muhafaza altına alınarak kryobankada saklanması öncelikli 
olarak hedeflenmiştir. Uzun süreli muhafaza edilecek bu türlere ait, ülkemizdeki genetik çeşitliliğin 
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kaybolması önlenecektir. Böylece, kültür bitkilerinin gelecekte çıkabilecek hastalık ve zararlılara 
dayanıklılık konularındaki sorunların giderilmesinde, yüksek verimli çeşitlerin geliştirilebilmesinde 
gen kaynağı niteliğinde olan materyalin elden çıkması önlenecektir. Ayrıca, kryobankaların yönetim 
ve işletme giderleri, klasik soğuk kabinlere göre daha düşüktür. Bunların yanında, Ulusal gen 
bankasındaki materyalin emniyet dublikasyonları söz konusu olduğundan, ileride bazı kritik genetik 
kaynaklar koleksiyonlarının, emniyet dublikasyonları da kryobanka da muhafaza edilebilecektir. 
Önerilen çalışma ülkemizde ultra soğuk şartlarda dondurularak muhafaza çalışmalarına yönelik 
olarak genetik kaynaklarımızın muhafazası alanında ilk araştırma projesini yapılacaktır.  
 

Talep Edilen Bütçe: Yatırım Tutarının Dağılımı (TL) 

03 - MAL VE 
HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1. Yıl  2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

03.1-Üretime yönelik 
mal ve malzeme 
alımları 

     

03.2-Tüketime yönelik 
mal ve malzeme 
alımları 

51500 6500 6500 6500 6500 

03.3-Yolluklar    
3500 

  3500   3500   3500   3500 

03.4-Görev giderleri      

03.5-Hizmet alımları 12500 11500   
10500 

9500 9500 

03.6-Temsil ve tanıtma 
giderleri 

     

03.7-Menkul mal, 
gayrimaddi hak alım, 
bakım ve onarım 
giderleri 

1000   1000 1000 500 500 

03.8-Gayrimenkul mal 
bakım ve onarım 
giderleri 

20000 - - - - 

03.9-Tedavi ve cenaze 
giderleri 

     

Toplam 88500 22500 21500 20000 20000 

03 - MAL VE 
HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 
TOPLAMI 

172500 

06 - SERMAYE 
GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1. Yıl  2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
06.1-Mamul mal 
alımları 

70 000 5 000 3500 3500 3500 
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06.2-Menkul sermaye 
üretim giderleri 

     

06.3-Gayrimaddi hak 
alımları 

     

06.4-Gayrimenkul 
alımları ve 
kamulaştırılması 

     

06.5-Gayrimenkul 
sermaye üretim 
giderleri 

     

06.6-Menkul malların 
büyük onarım giderleri 

     

06.7-Gayrimenkul 
büyük onarım giderleri 

     

06.8-Stok alımları 
(savunma dışında) 

     

06.9-Diğer sermaye 
giderleri 

     

Toplam 70 000 5 000 3500 3500 3500 

06 - SERMAYE 
GİDERLERİ 

85500 

GENEL TOPLAM 158500 27500 25000 23500 23500 

PROJE BÜTÇESİ 258000 

Çalışma Takvimi: 

 

Yılla
r 2012 

A
yl

ar
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

A    + +        
B     + +       
C      + + + + + +  
D             
E             
F             

Yıllar 2013 

A
yl

ar
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

A   + +         
B     + +       
C             
D      + + + + +   
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E        + + + +  
F         + + + + 

Yıllar 2014 

A
yl

ar
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

A   + +         
B     + +       
C             
D      + + + + +   
E        + + + +  
F         + + + + 

Yıllar 2015 

A
yl

ar
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

A   + +         
B     + +       
C      + + + + + +  
D       + + + +   
E         + + +  
F         + + + + 

Yıllar 2016 

A
yl

ar
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

A   + +         
B     + +       
C             
D       + + + +   
E         + + +  
F         + + + + 

 
A: Stok Çözeltilerin Temel ortamların hazırlanması 
B: Materyal temini ve sterilizasyonu 
C: Meristemlerin  in vitro kültüre alınması (sürgün ve kök oluşturulması) 
D: İn vitro meristemlerin dondurulma araştırmaları (ön kültür, yükleme, sıvı azota aktarma canlılık 
testleri 
E: Yeniden rejenerasyon 
F: Dış ortama transfer ve adaptasyon 
 
 
 
 
Proje Adı : BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ ULTRA SOĞUK 

KOŞULLARDA DONDURULARAK MUHAFAZA EDİLMESİ 
(CRYOPRESERVATİON OF PLANT GENETİC RESOURCES) 
(ARA SONUÇ RAPORU) 
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Proje No : - 
Yürütücü Kuruluş  : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) 
Proje Lideri : Dr. Alev KIR 
Proje Yürütücüleri : Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN, Dr. Ayfer TAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş             : Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
  Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN 

Başlama ve Bitiş Tarihi : Sürekli proje (5 yıllık dilim, 2006-2010 dönemi, 2010 yılı) 

Dönem Bulguları ve Tartışma 

2010 yılı çalışmalarında 2009 yılında oluşturulan in vitro Gömeç ve Genotip 74 nolu materyalin alt 
kültürlerine devam edilmiş ve kültürlerin devamlılığı sağlanmıştır. Gelişmeyi yavaşlatmak ve alt 
kültüre alma çalışmaları sıklığını azaltmak amacıyla 2009 yılında oluşturulan in vitro Gömeç ve 
Genotip 74 nolu materyalin alt kültürlerinden yarısı, 15 °C sıcaklık ve 16 / 8 saat fotoperiyot 
koşullarını içeren kabinlerde saklanmıştır. Alt kültüre alınan materyal ise, 25 °C sıcaklık ve 16 / 8 
saat fotoperiyot koşullarını içeren ortamlarda saklanmıştır.  

2010 Eylül ayında sarımsak (Allium sativum L.) materyalini kültüre almak için gerekli 
hazırlıklara başlanmış olup, bu amaçla ön çalışma yapmak üzere İzmir Karşıyaka Yamanlar köyü 
yerel sarımsak materyali temin edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Öncelikle BAP ve NAA 
içeren Murashige ve Skoog besin ortamları hazırlanmıştır. Daha sonra sarımsak materyalini in 
vitro kültüre almak için çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalar sırasında sarımsak dişleri 
öncelikle dış kabuklarından ayrılarak yüzey sterilizasyonu işlemine tabi tutulmuştur. Bu işlemler 
sırasında öncelikle çeşme suyu altında yıkanarak temizlenen materyal daha sonra steril kabin 
ortamında  % 80 lik etil alkolde 5 dk. ardından % 20 lik Sodyum hipoklorit içerisinde 20 dakika 
bekletilmiş, daha sonra 3 kez 5 er dakika olmak üzere steril saf su ile iyice durulanmışlardır. 
Sterilize edilmiş olan materyalden steril kurutma kağıtları üzerinde pens ve bistüri kullanarak iki 
ayrı eksplant kesimi uygulanmıştır. Sarımsak dişinin taban kısmından ana meristem bölgesini 
içeren 1-2 mm3 lük eksplantların izole edilmesinin yanında, ayrıca taban kısmının tamamından 
ince bir tabakanın izole edilmesi  şeklinde eksplantları izole edilerek deney tüplerindeki BAP ve 
NAA içeren MS kültür ortamına yerleştirilmiştir. Her bir eksplant tipi için 40 tüp materyal 
ekilmiştir. Daha sonra tüpler ağızları kapatılmış olarak 16/8 saat aydınlık/karanlık fotoperyot ve 
23-25 °C sıcaklık bulunan kültür odasına yerleştirilmişlerdir. 

Kültüre alındıktan yaklaşık 2 hafta sonra sürgün büyümesi gerçekleşmiş olup 3 hafta içerisinde 
de kök oluşumları meydana gelmiştir. Bu şekilde bitkicikler mikro çoğaltım işlemleri ile aylık 
peryotlarla alt kültüre alınarak çoğaltılmış ve in vitro steril stok kültürler oluşturulmuştur.  
Bunun için tüplerden çıkarılarak çeşme suyunda jeloz artıklarından temizlenen komple fideler, 
içerisinde torf bulunan plastik saksılar içerisine yerleştirilerek üzerleri şeffaf naylon torbalarla 
örtülmüş sera ortamına transfer edilmişlerdir. Tüplerden dış ortama aktarılan bitkilerden ana 
meristem bölgesini içeren 1-2 mm3 lük eksplantların izole edildiği bitkilerde adaptasyonlar % 
100 başarılı olmuştur. 

Projede Önerilen Değişiklikler:  
 a.Materyal ve Metot: - 
 b. Proje Faaliyet Takvimi: - 

c. Personel: - 
 d. Bütçe: - 
 
 

PROJE ADI: KAHRAMANMARAŞ DOĞAL FLORASINDA BULUNAN YUMUŞAK 
ÇEKİRDEKLİ YABANİ MEYVE TÜRLERİNİN TESPİTİ, KARAKTERİZASYONU VE 
MUHAFAZASI.  
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Characterization and Evaluation Of  Some madicinal plants  (Salvia spp., Melisa spp., Sideritis 
spp.,) Species Commonly Found In Flora Of East Mediterranian. 
 
Proje No: - 
Yürütücü Kuruluş: Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri: Osman ÖZATAR 
Proje Yürütücüleri: Remzi UĞUR,Özkan ALTUN,Ahmet SABANCI  
Mehmet POLAT ,Muzaffer ÖZDEMİR 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Genetik Kaynakları 
Şubesi  
Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Başlama Bitiş Tarihleri: 2012–2016 
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
Bölgemiz yabancı meyve popülâsyonları bakımından önemli bir varlığa sahiptir. Ekolojik küresel 
değişimlerin, bilinçsiz toplama ve orman alanlarındaki tahribatların zaman içerisinde, doğal bitki 
kaynaklarını yok etmeye varan sonuçlar doğuracağı endişesiyle bu durumdaki bitki genetik 
kaynakların toplanma ve muhafazası çalışmalarının yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Elde 
edilen kaynak materyal içerisinde ileriki aşamada yapılacak olan yabani yumuşak çekirdekli meyve 
türlerin modern meyvecilikte kullanım imkânlarının araştırılması bu araştırmanın bir diğer çıktısı 
olacaktır. Değişik botanik çalışmalarda materyal olarak kullanımının temin edilmesi, zaman, işgücü, 
enerji ve para yönünden tasarruf edilmesini sağlayacaktır. Materyallerin doğal ortamlarının tespiti 
ve bu materyallerin Enstitü koşullarında muhafazalarının temini ile yapılacak diğer çalışmalara 
referans olması beklenmektedir.  
 
Materyal Metot: 
Materyal: Kahramanmaraş doğal florasında, survey çalışmaları sonucunda elde edilecek olan 
yumuşak çekirdekli yabani meyve tür ve alt türleri ana materyalimizi oluşturacaktır. 
. 
Metot: Proje, 2012–2016 yılları arasında Kahramanmaraş ilindeki doğal olarak bulunan yumuşak 
çekirdekli yabani meyve türlerinin, tür ve alt tür bazında tür teşhislerinin yapılması ve türlere ait 
morfolojik özelliklerinin (karakterizasyon) incelenmesi ve sonuçta bu türlerin muhafaza altına 
alınması amacıyla Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde oluşturulacak Meyve Genetik 
Kaynak koleksiyon bahçesine dikimleri yapılacaktır.  
 
1.Survey çalışmaları: projede ilk üç yıl surveylere çıkılacak, surveyler esnasında; İlçe tarım 
müdürlükleri ve yöre çiftçileri ile görüşülerek yumuşak çekirdekli yabani meyve türleri 
popülâsyonları hakkında ön bilgi edinilmeye çalışılacaktır. Bu bitkilerin bulunduğu bölgeler tespit 
edilip GPS cihazıyla koordinatları ve bulundukları yerin yüksekliği belirlenecektir. Bitkilerden 
alınacak örneklerle morfolojik olarak karakterizasayonları yapılacak, il içinde bulundukları 
alanların yoğunluk haritalaması yapılacaktır. 
 
Tür teşhisi: Yapraklı çiçekli ve meyveli herbaryum örnekleri hazırlanacak, tür teşhisi örnekler 
üzerinden Doç. Dr. Ahmet İLÇİM tarafından yapılacaktır. Herbaryumların birer örneği Ege 
Tarımsal Araştırma Ens. Bitki Genetik kaynakları bölümüne gönderilecektir. 
 
Karakterizasyon: Türlere ait karakterizasyon formları bitkilerin çiçeklenme döneminde bitki 
habitusu, yaprak yapısı, çiçek ve meyve yapısı,  gibi özelliklerine göre doldurulacaktır. 
 
2.Muhafaza bahçelerinin oluşturulması: Muhafaza bahçeleri 4. ve 5. yıllarda oluşturulacak ve 
gerekli muhafaza işlemleri yürütülecektir. 
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I.Fidan Elde Etme Aşaması:  

Kahramanmaraş doğal florasında, survey çalışmaları sonucunda elde edilecek olan yumuşak 
çekirdekli yabani meyve tür ve alt türlerinin genetik yapısının muhafazası için tür ve alt türlerden 
alınan çelikler köklendirilerek muhafaza altına alınacak, köklendirme başarılı olmazsa aşı ile, aşı 
uyuşmazlığı durumunda ise tohum örneklerinin alınarak çimlendirilmesi ve elde edilen bitkilerin 
muhafaza şeklinde çalışmalar yürütülecektir. 

Araştırma Enstitüsü’nde tesis edilecek dikim alanlarından toprak örnekleri alınacak ve 
toprak analizi yapılacaktır. Daha önceden tespit edilen türler ve alt türlerden çelik ve tohumlar 
muhafaza parsellerine ekim/dikim yapılacak, Enstitü’de bu materyallerin çoğaltma imkânları 
üzerinde durulacaktır.  

 
 
Beklenen Yaralar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı 

Ülkemiz bulunduğu coğrafyanın verdiği imkânlar nedeniyle meyvecilik potansiyeli olan bir 
ülkedir. Kurulan meyve bahçelerinin anaç problemleri ithalat yapılarak çözümlenmeye çalışılmıştır. 
Son yıllarda ülkemizde bulunan yabani türlerin kültür bitkilerine anaç olabilme imkânlarının 
araştırılmasına önem verilmeye başlanmıştır. Çünkü böyle zengin bir doğal kaynak göz ardı 
edilemez diye düşünmekteyiz.  
 Ülkemiz meyveciliği açısından yerel yabani türlerin muhafaza edilmesi hem meyve 
yetiştiriciliği ve hem de meyvecilik araştırmalarına kaynak materyal olabileceğini düşünmekteyiz. 
Böylece yıllarca dışarıdan alınan yabancı fidanlara ödenen dövizin önemli bir kısmı ülkemizde 
kalacaktır. 
 Araştırmacılar anaç çalışmalarında kullanılacak alt yapı (anaç) konusunda materyal 
bulmakta sıkıntı çekmeyecekler, uygun fiyata kaliteli anaçlar bulabileceklerdir. Bu çalışmanın 
ikinci aşaması, elde edilecek çıktılara göre oluşturulacaktır. 
 
Talep Edilen Bütçe  
 
Yıllar 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl GENEL 

TOPLAM 
Yıllara Ait 
Toplam 

25.000 25.000 25.000 15.000 10.000 100.000 

 
 
03 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIMI 
1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. Yıl 

03.1-Üretime Yönelik 
Mal ve Malzeme 
Alımları 

- - - - - 

03.2-Tüketime Yönelik 
Mal ve Malzeme 
Alımları 

10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 

03.3-Yolluklar 5.000 5.000 5.000 - - 
03.4-Görev Giderleri 5.000 5.000 5.000 5.000 2.000 
03.5-Hizmet Alımları - - - - - 
03.6-Temsil ve 
Tanıtma Giderleri - - - - - 

03.7-Menkul Mal, 
Gayri Maddi Hak 
Alım, Bakım ve 
Onarım Giderleri 

- - - - - 
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03.8-Gayri Menkul 
Mal Bakım ve Onarım 
Giderleri 

- - - - - 

03.9 Tedavi ve Cenaze 
Giderleri 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

TOPLAM 22.000 22.000 22.000 12.000 9.000 
 

06 SERMAYE 
GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIMI 
1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. Yıl 

06.1-Mamul Mal 
Alımları 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

06.2-Menkul 
Sermaye Üretim 
Giderleri 

- - - - - 

06.3-Gayri Maddi 
Hak Alımları - - - - - 

06.4-Gayri Menkul 
Alımlar ve 
Kamulaştırma 

- - - - - 

06.5-Gayri Menkul 
Sermaye Üretim 
Giderleri 

- - - - - 

06.6-Menkul 
Malların Büyük 
Onarım Giderleri 

- - - - - 

06.7-Gayrimenkul 
Büyük Onarım 
Giderleri 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

06.8-Stok Alımları - - - - - 
06.9-Diğer Sermaye 
Giderleri 1.000 1.000 1.000 - - 

TOPLAM 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 
ARA TOPLAM 25.000 25.000 25.000 14.000 11.000 

GENEL TOPLAM 100.000 TL 
 

Proje Faaliyetleri Ayrıntılı Bilgi Zamanlama 

Bitki toplama, tür 
teşhisi ve 
karakterizasyon 
çalışmaları 

Surveyler esnasında elde edilecek olan 
bitki örneklerinin herbaryum örnekleri 
üzerinden tür teşhisleri ve yerinde 
çiçekli durumda 
karakterizasayonlarının yapılması 
gerçekleştirilecektir. 

2012–2014 
yılları arası 

Koleksiyon fidanlık 
tesisi  

Survey alanlarından toplanacak olan 
çelik, köklü fidan, tohum vb. 
materyallerin, Enstitü arazisinde 
önceden hazırlanan Genetik kaynaklar 
parsellerine ekim/dikimlerinin 
yapılması 

2012–2016 
yılları arası 
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Çeşitlerin meyve 
özelliklerinin 
belirlenmesi 

Bulunan materyallerin 
Karakterizasyon çalışmaları 2012–2016 

yılları arası 

Muhafaza Bitki genetik kaynakları parselinde 
bakım ve muhafaza çalışmalarının 
yürütülmesi 

2012–2016 
yılları arası 

Gelişme raporlarının 
yazılması  

Yıllık gelişme raporları yazılacak 
sonuç raporu 2017 yılında gurup 
toplantılarında sunulacaktır. 

2012–2017 
yılları arası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFA ADI: Meyve-Bağ 
PROGRAM ADI: Subtropik Meyveler 
 

Proje No: TAGEM tarafından doldurulacaktır. 
Proje Başlığı AVOKADO GENETİK KAYNAKLARININ MUHAFAZASI, 

MOLEKÜLER VE MORFOLOJİK KARAKTERİZASYONU 
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

- 

Proje Yürütücüsü Güçer KAFA 
Yardımcı Araştırmacılar Übeyit SEDAY, Hasan PINAR, Onur UYSAL, Sefa POLATÖZ 
Başlama- Bitiş Tarihleri 2012-2017 

Projenin yıllara Göre 
Bütçesi 

2012: 10.000 TL 2013: 15.000TL.   2014: 15.000TL 
2015: 15.000TL 2016: 10.000 TL  2017: 10.000 TL 

Proje Özeti (200 kelimeyi geçmeyecek şekilde) 
 
TAGEM bünyesinde Avokado genetik kaynakları bağlamında BATEM’in yanı sıra ikinci derecede 
sorumlu enstitü olan Alata BKAE’de Avokado genetik kaynaklarının BATEM ile paralel hale 
getirilmesi maksadı ile 49 çeşidin muhafaza altına alınması öngörülmektedir. Bu bağlamda her bir 
çeşitten 3 bitki olacak şekilde 4x6 m aralıklar ile genetik kaynak parselinin kurulumu 
gerçekleştirilecektir.  
           Kurulumu gerçekleştirilen parseldeki materyalin morfolojik ve moleküler Karakterizasyonu 
yapılacaktır. IPGRI tarafından yayınlanan tanımlama kılavuzu temel alınarak BATEM tarafından 
çeşit tescilinde kullanılmak üzere hazırlanan çeşit özellik belgesi morfolojik karakterizasyon 
çalışmalarında kullanılacaktır. Moleküler tanımlamada ise SRAP markır sistemi kullanılacaktır. 
 
 
Anahtar Kelimeler:Avokado, Genetik Kaynaklar, Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyon, 
SRAP 
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Proje No: TAGEM tarafından doldurulacaktır. 
Proje Başlığı BADEM GENETİK KAYNAKLARININ MUHAFAZASI, 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 
 

Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

 

Proje Yürütücüsü Hasan PINAR 
Yardımcı Araştırmacılar Mustafa ÜNLÜ 

Mustafa BİRCAN 
Dr.Davut KELEŞ 
Yrd. Doç. Aydın UZUN 
Dr. Halit Seyfettin ATLI 

Başlama- Bitiş Tarihleri Aralık 2011 - Aralık 2014  

Projenin yıllara Göre 
Bütçesi 

2011:5000.TL   2012: 10.000.TL   2013:10.000 TL. 2014:5000 TL 

Proje Özeti (200 kelimeyi geçmeyecek şekilde) 
 
Özellikle son yıllarda artan badem fidanı talepleri söz konusu tür için yeni çeşitlerin kullanımını 
gündeme taşımaktadır. Artan taleplere daha iyi cevap verebilmek için bölgelere adapte olabilecek, 
hastalık ve zararlılara dayanıklı, ayrıca verim ve kalite yönünden üstün genotiplerin belirlenmesi 
yada bu amaca yönelik olarak ıslah programlarının oluşturulması önem arzetmektedir. Bunun ilk 
basamağı ise mevcut çeşit ve genotiplerin tanımlanması ve muhafaza altına alınmasıdır. Alata 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde önceki yıllarda bazı badem çeşitleri ile seleksiyon sonucu 
elde edilen ve tanımlanması yapılmamış badem genotiplerinden oluşan badem parseli 
bulunmaktadır. Ayrıca Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü bünyesinde seleksiyon sonucu elde edilmiş 
badem genotipleri ve çeşitleri mevcuttur. Bu çalışmada Alata bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
ve Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde yer alan badem çeşit ve genotiplerinin Alata Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsünde kurulacak yeni parselde fenolojik, pomolojik, morfolojik ve 
moleküler karakterizasyonun yapılması ve muhafazası amaçlanmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Badem, Genetik Kaynaklar, Karakterizasyon 

 
 
 
 
Proje No:  
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Proje Başlığı ANTALYA DOĞAL FLORASINDA YAYILIŞ 
GÖSTEREN MERSİN (MYRTUS COMMUNİS L.)’İN 
TOPLANMASI VE KARAKTERİZASYONU 

Projeyi Yürüten Kuruluş BATEM 
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 
Proje Yürütücüsü Arzu BAYIR 
Yardımcı Araştırmacılar Saadet TUĞRUL AY, Ahu ÇINAR, Haluk TOKGÖZ, Muharrem 

GÖLÜKÇÜ, Ramazan TOKER 
Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2013 
Projenin yıllara Göre Bütçesi 2011: ….. TL   2012: 24 000 TL   2013: 6 000 TL   2014:……….TL 
Proje Özeti 
Myrtaceae familyasından olan mersin (Myrtus communis L.) Akdeniz ülkelerinin büyük 
çoğunluğunda doğal olarak yetişen herdem yeşil bir bitkidir. Türkiye’de Mersin bitkisi çam 
ormanında ve nehir kenarlarında, özellikle deniz seviyesinden 500-600 metre yükseklikte Toros 
dağlarında yetişmektedir. Mersin halk hekimliğinde antiseptik ve dezenfektan ilaç olarak 
kullanılmaktadır. İçerdiği fenolik maddeler ve uçucu yağlardan dolayı doğal bir antioksidandır. 
Bu çalışmada Antalya’da ve ilçelerinin doğal florasında yetişen mersin bitkisinin fenolik madde ve 
uçucu yağ içeriklerinin belirlenmesi ve ümitvar tiplerin seçilmesi amaçlanmıştır. Tespit edilecek 
ümitvar tiplerin yetiştirilmesi daha sonra yapılacak çalışmalara materyal sağlanması bakımından 
önem taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Myrtus communis L. fenolik madde, uçucu yağlar, antioksidan 
  
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Son yıllarda yapılan çalışmalarla tıbbi ve aromatik bitkilerin içerdiği biyoaktif bileşenlerin 
sağlık açısından önemli olduğunun vurgulanması bu bitkilerin tüketimini ve değerini arttırmıştır. 
Önceleri bitkiler tarafından sentezlenen ve hiçbir işlevi olmayan atık madde olarak değerlendirilen 
biyoaktif bileşenlerin veya diğer bir ifadeyle ikincil metobolitlerin, nasıl ve ne şekilde meydana 
geldikleri konusunda kesin bilgilere henüz ulaşılamamakla birlikte sayı ve yapı itibari ile çok büyük 
çeşitlilik gösterdiği bildirilmektedir. 

Terpen ve terpenoidler; flavonoidleri içeren fenolikler ve alkoloidler biyoaktif bileşenlerin 
başlıcaları olarak sıralanırken, fenolik maddeler özellikle de flavonoidler son dönemde üzerinde 
çalışmaların yoğunlaştığı biyoaktif bileşenlerin başında gelmektedir. Biyoaktif bileşenlerce zengin 
tıbbi ve aromatik bitkiler günümüzde ilaç, gıda, kozmetik, zirai mücadele gibi birçok sektörde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Mersin, flavonoidler bakımından zengin bir meyvedir. Son yıllarda 
flavonoidler serbest radikal yakalayıcısı olmaları, enzim aktivitelerini düzenlemeleri, hücre 
çoğalmasını inhibe etmeleri, antibiyotik, antiallerjen, antidiyareik, antiülser ve anti-inflamatuvar 
ilaç gibi hareket etmeleri dolayısı ile araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Serbest radikallerin lipid, 
protein ve nükleik asitlere oksidatif olarak zarar verdiği ve bu nedenle katarakt, kanser ve damar 
sertliği gibi hastalıkların oluşumuna sebep olduğu belirtilmektedir. Antioksidan maddeler serbest 
radikalleri etkisiz hale getirerek bunların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmakta ve hastalıkların 
oluşumunu önlemektedir. 

Flavonoidler insan vücudu tarafından sentezlenemezler. Bu nedenle günlük besinlerle 
alınması gerekmektedir. Bu bileşikler meyve ve sebzeler ile çay, kakao ve şarap gibi bitkisel orijinli 
içeceklerde yaygın olarak bulunmaktadır. 

Akdeniz Bölgesi’nin doğal bitki örtüsünde bulunan mersinin meyveleri mavimtırak, 
morumsu siyah ve beyaz bir renge sahiptir, çok tohumludur. Meyvelerin hoş, baharatlı bir tadı ve 
aromatik kokusu vardır. Son zamanlarda yüksek antioksidan özelliğinden dolayı diğer siyah renkli 
meyvelerde olduğu gibi siyah meyveli mersine olan talep de artmıştır. Mersin bitkisinin tanen 
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içeriği fazladır. Mersin yaprağının bileşiminde %14-19 tanen, %0.3-0.5 uçucu yağ ve acı maddeler 
bulunur. Meyvesi ise yine tanen, uçucu yağ ve şekerler ile organik asitler (malik ve sitrik asit) 
taşımaktadır. Yaprak ve meyveler kabız yapıcı, mikrop öldürücü, iştah açıcı ve kan dindirici gibi 
etkileri nedeniyle kullanılmaktadır. Yapraktan ekstre edilen mirisetinin romatizma, kalp damar 
hastalıkları, bronşit, soğuk algınlığı gibi çok geniş yelpazedeki sağlık problemlerinin çözümünde 
katkı sağladığı ifade edilmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada yapraklardan elde edilen 
mirisetinin deney hayvanlarında böbrek fonksiyon bozukluların düzeltilmesinde etkin rol 
oynadığını saptanmıştır. Mirisetinin güçlü antioksidan, antikarsinojenik ve antiagregan özelliklerini 
içeren çeşitli terapötik etkilerinin araştırıldığı birçok çalışma bulunmaktadır. 

Meyveleri taze olarak tüketilmesi yanında kurutularak tüketimi veya likör yapımında 
kullanılması da mümkündür. 

Çok çeşitli alanlarda kendisine kullanım alanı bulmuş olan mersin bitkisi bunu içeriğinin 
zenginliğine borçludur. Mersin bitkisi hakkında yapılan çalışmaların çoğu özellikle yapraklarında 
bulunan uçucu yağların tespiti ile ilgilidir. Yaprakların ve özellikle meyvelerin fenolik madde 
içerikleri ve bunların etkileri üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. Akdeniz bölgesinin doğal 
bitkisi olan mersinin değerlendirilmesi açısından bu maddelerce zengin tiplerin belirlenmesi 
önemlidir. Bu çalışma ile doğal floradan toplanacak olan mersin bitkisinin hem fenolik madde ve 
uçucu yağ oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ümitvar tiplerin belirlenmesi ve muhafazası daha 
sonra yapılacak çalışmalara materyal sağlanması açısından önemlidir. 
  
 
 
 
Materyal ve Metot: 
  

Materyal 
Çalışmada materyal olarak Antalya ve çevresinde yetişen mersin bitkisinin yaprakları ve meyveleri 
kullanılacaktır. 
  
Metot 
  
Mersin tiplerinin belirlenmesi 
  

Araştırmanın ilk yılında mersin bitkisinin Antalya ve çevresinde yetiştiği lokasyonlar 
belirlenecek, meyve ve yaprak örnekleri alınacaktır. Mersin meyveleri toplanırken, bol ve gösterişli 
meyveli, tatlı ve iyi bir vejetatif gelişme gösteren biyotipler üzerinde durulacaktır. Verimleri 
nispeten düşük ve meyveleri küçük olan bitkilerden örnek alınmayacaktır. Ölçüm ve 
değerlendirmeler yapmak üzere mersin bitkilerinin farklı yön ve dallarından alınan meyve ve 
yaprak örnekleri laboratuara buz kutusunda soğuk zinciri ile en kısa süre içerisinde taşınacaktır. 
Bitkinin çoğaltımı için alınacak çelikler sisleme serasında köklendirilecektir. 
  
  
Seçilen Tiplerin Tanıtılmasında Belirlenen Özellikler 
  
Pomolojik Özelliklerin Belirlenmesi: Meyvelerin suda çözünebilen kuru madde miktarı (SÇKM) % 
olarak refraktometre ile, % toplam asit değerleri titrasyon yöntemiyle ölçülerek malik asit cinsinden 
hesaplanacaktır. Meyve ağırlığı (g) hassas terazi ile, pH değeri pHmetre ile, meyve eni (mm), 
meyve boyu (mm), yaprak eni (mm), yaprak boyu (mm) değerleri kumpas yardımıyla ölçülecektir. 
Ekstraksiyon: 1 g meyve ve yaprak örnekleri oda sıcaklığında 10 ml’lik %70’lik metanolle 3’er defa 
ultra turrax (11.000 rpm, 1dk) yardımı ile homojenize edilecektir. Bulamaç 4000 rpm’de 15 dk 
santrifüj edilecek, üst faz biriktirilecektir. Üst faz rotary evaporatör yardımı ile (45°C) uçurulacak, 
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kalan kısım 25 ml metanolle çözülecektir. Ekstrakt filtre kağıdı kullanılarak filtre edilecek, analiz 
zamanına kadar -18°C’da muhafaza edilecektir (Karadeniz vd. 2005). Ekstraksiyon ve bütün 
analizler 3’er defa tekrarlanacaktır. 
Toplam Fenolik Madde Analizi: Toplam fenolik bileşiklerin kolorimetrik olarak tayininde Spanos 
ve Wrolstad (1990) tarafından tanımlanan spektrofotometrik yöntem kullanılacaktır. Bu amaçla 
örneklerden bir tüpe 100 µl alınarak üzerine 900 µl destile su eklenecektir. Daha sonra 5 ml 0.2 N 
Folin-Ciocalteau çözeltisi ve 4 ml doymuş sodyum karbonat çözeltisi (75 g/l) ilave edilerek, tüpler 
vorteks ile iyice karıştırıldıktan sonra 2 saat karanlıkta bekletilecektir. Spektrofotometrede 765 nm 
dalga boyunda okunacak absorbans değerinden ve gallik asit ile hazırlanmış kurveden 
yararlanılarak toplam fenolik madde miktarı hesaplanacaktır 
Toplam Flavonoid Miktarının Tayini: Toplam flavonoid miktarının alüminyum klorid ile 
kolorimetrik olarak tayininde Karadeniz vd. (2005) tarafından tanımlanan spektrofotometrik yöntem 
kullanılacaktır. 1 ml örnek 10 ml’lik cam şişe içine konulacak, üzerine 4 ml distille su ve 0.3 ml 
%5’lik NaNO2 ilave edilecek ve karıştırılacaktır. 5 dk sonra 0.6 ml %10’luk AlCl3.6H2O eklenecek, 
5 dk sonra da 2 ml 1 mol/L’lik NaOH ilave edilecek ve toplam hacim distille suyla 10 ml’ye 
tamamlanacaktır. Karışım iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra spektrofotometrede 510 nm dalga 
boyunda okunacak absorbans değerinden ve kateşin ile hazırlanmış kurveden yararlanılarak toplam 
flavonoid miktarı gram meyvede mg kateşine eşdeğer olacak şekilde hesaplanacaktır. 
Antioksidan Kapasitesinin Ölçülmesi: 

DPPH Yöntemi ile:

                       % inhibisyon   =                                  x 100 
                                                             Akontrol 
Akontrol: 0.1 ml metanol + 3.9 ml DPPH çözeltisinin metanole karşı okunan absorbans değeri 

Aörnek: Örneklerin 30 dk sonunda metanole karşı okunan absorbans değeri 

Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan örneklerden elde edilen % inhibisyon değerleri ile 
konsantrasyon değerleri grafiğe geçirilerek her bir örnek için DPPH'ın etkisini %50 azaltan etkili 
konsantrasyon (EC50) hesaplanacaktır. 

 Ölçümlerde stabil radikal DPPH solusyonu kullanılacaktır. Ekstrelerin 2,2-
difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) üzerindeki serbest radikalleri temizleyici etkileri Lafka ve ark. 
(2007) tarafından modifiye edilmiş metot kullanılarak ölçülecektir. Metanol kullanılarak farklı 
konsantrasyonlarda hazırlanmış örnek çözeltisinin 0.1 ml’si üzerine yine metanolde hazırlanmış (25 
mg/L) DPPH çözeltisinden 3.9 ml ilave edilecek ve vortekste 30 saniye karıştırılarak oda 
sıcaklığında ve karanlıkta 30 dakika bekletilecektir. Karanlıkta inkübasyon sonrasında, örneklerin 
absorbansı UV spektrofotometre kullanılarak 515 nm’de metanole karşı ölçülecektir. Örneklerin 
serbest radikalleri temizleyici etkileri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. 

                                                        Akontrol - Aörnek 

TEAC Yöntemi ile: TEAC analizi için 7 mM ABTS (2,2'-Azino-bis 3-ethylbenzothiazoline-6-
sulfonic acid) 2,45 mM potasyumbisülfat ile karıştırılarak karanlık ortamda 12-16 saat bekletilecek, 
daha sonra bu solusyon sodyum asetat (pH 4,5) tampon çözeltisi ile spektrofotometrede 734 nm 
dalga boyunda 0,700±0,01 absorbans olacak şekilde sadeleştirilecektir. Son olarak 20 µL meyve 
ekstraktına 2,98 mL hazırlanan tampon çözeltisi karıştırılarak absorbans 10 dakika sonra 
spektrofotometrede 734 nm dalga boyunda ölçülecektir. Elde edilen absorbans değerleri Troloks 
(10–100 µmol/L) standart eğim çizelgesi ile hesaplanarak µmol Troloks eşdeğeri/g yaş meyve 
olarak verilecektir (Özgen ve ark., 2006). 
Fenolik Bileşiklerin Ekstraksiyonu: Hertog ve ark. (1992) tarafından geliştirilen yöntem 
kullanılacaktır. Tartılan 1 gram meyve örneklerine 2 g/l TBHQ (Tersiyer butil hidrokinon) içeren 40 
ml sulandırılmış metanol (%62.5) ile birlikte 6M’lık 10 ml HCl ilave edilecektir. Örnekler 90ºC’de 
2 saat boyunca karıştırıcı üzerinde bekletilecek, 2 saat sonunda örnekler soğumaya bırakılacaktır. 
Örnek hacmi metanolle 100 ml’ye tamamlanarak 5 dk boyunca karıştırılacaktır. Örnekler daha 
sonra filtre kağıdı kullanılarak süzülecek ve HPLC’de analiz edilinceye kadar -20ºC’de 
saklanacaktır. 
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Fenolik Maddelerin HPLC ile Analizi:   Fenolik maddelerin HPLC ile analizinde Dopico-Garcia ve 
ark. (2007) tarafından geliştirilen yöntem kullanılacaktır. Bu amaçla solvent A olarak formik asit:su 
(19:1), solvent B olarak metanol kullanılarak, elusyon periyodu 3 dk 15% B,  13 dk 25% B, 25 dk 
30%B, 35 dk 35% B, 39 dk 45% B, 42 dk 45% B, 44 dk 50% B, 47 dk 55% B, 50 dk 70% B, 56 dk 
75% B ve 60 dk 100% B olacak şekilde ayarlanacaktır. Analiz 280 ve 365 nm’de LiChroCART RP-
18 kolon (250x4 mm, 5 µm partikül çapı) kullanılarak oda sıcaklığında yapılacak ve akış hızı 0.9 
ml/dk olarak ayarlanacaktır. Miktar tayini eksternal yöntemle belirlenecektir. 
Uçucu Yağların Distilasyonu: Mersin örneklerinden 100 gr öğütülmüş meyve ve yapraklar 
klavenger aleti ile ayrı ayrı su distilasyonuna tabi tutulacaktır. Elde edilen uçucu yağlar sodyum 
sülfat ile kurutulup, analize kadar koyu renk steril şişelerde -18°C’da muhafaza edilecektir. 
Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi: Klavenger düzeneğinde su destilasyonuyla elde edilen 
uçucu yağ örneklerinin bileşimi Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi (GC-MS) cihazıyla 
belirlenecektir. Sistemin çalışma koşulları şu şekilde düzenlenecektir (Mimica- Dukic vd., 2010) 
  
Enjeksiyon Bloğu : 250 ºC 
Akış Hızı : 1 ml/dk 
Enjeksiyon hacmi : 0,2 µl (split 50:1) 
Dedektör : 70 eV 
İyonlaştırma Türü : El 
Kullanılan Gaz : Helyum 
Kullanılan Kolon : Agilent tech. HP-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm 
Sıcaklık Programı : 1 dk 50°C, 5°C/dk - 100°C/dk, 9°C/dk - 200°C’ye 7.89 dk 
  
İstatistiksel Analiz

  

: Elde edilen sonuçlar SAS paket programı kullanılarak varyans analizine tabi 
tutulacaktır. 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
  
     Araştırma ile Antalya çevresinde yetişen mersin bitkisinin karakteristik (fiziksel, kimyasal) 

özellikleri ortaya konmuş olacaktır. 
     Doğal floradan toplanacak olan mersin bitkisinin fenolik madde, uçucu yağ oranları ve 

antioksidan aktiviteleri tespit edilecektir.  Yüksek içeriğe sahip biyotipler belirlenerek bunların 
çoğaltılması ve muhafazası sağlanacaktır. Bu tipler ileride yapılacak çalışmalar için kaynak 
teşkil edecektir. 

  
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve Yıllara Göre): 
  

YILLARA GÖRE DAĞILIM 
  1.YIL 2.YIL 3.YIL 
GENEL BÜTÇE       
06.SERMAYE 
GİDERLERİ 

      

Akaryakıt ve Yağ Alımları 4.000 1.000   
Sarf Malzemesi Alımları 20.000 5.000   
TOPLAM 24.000 6.000   
GENEL TOPLAM 30.000 
   
 
Çalışma Takvimi: 
  
Proje Faaliyetleri Sorumlu Kişi Gerçekleşme Açıklama 
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Tarihi 
Proje ön hazırlık 
işlemlerinin 
tamamlanması ve 
Survey Gezileri 

Arzu BAYIR 
Saadet Tuğrul Ay 

Ahu Çınar 

Ocak 2012-
Haziran  2013   

Proje ön hazırlık işlemlerinin 
tamamlanması  (proje 
bütçesinden alımı yapılacak 
malzemelerin temini), Survey 
Gezileri (Doğal yayılış 
alanlarındaki mersin bitkilerinin 
yerlerinin belirlenmesi, 
örneklerin ve çoğaltım 
materyalinin toplanması, dikimi 
ve bakımı) 

  
Laboratuvar 
Çalışmaları 

Arzu BAYIR 
Haluk TOKGÖZ 

MuharremGÖLÜKÇÜ 
Ramazan TOKER 

Haziran 2013-
Haziran 2014 

Laboratuar Çalışmaları (Farklı 
lokasyonlardan alınan mersin 
örneklerinde pomolojik 
analizlerin, ekstraksiyon 
işlemlerinin, fenolik madde, 
uçucu yağ, antioksidan aktivite 
analizlerinin yapılması) 

Sonuç Raporunun 
Yazılması 

  
Arzu BAYIR 

Haziran 2014-
Ocak 2015 

Verilerin değerlendirilmesi ve 
sonuç raporunun hazırlanması 

 
 
 
PROJENİN ADI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ MEYVE GENETİK 

KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 
 
Projenin İngilizce Adı: A Research Project on Southeast Anatolia Region Fruit Germplasm  
 
Alt Proje 1: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNCİR (FİCUS CARİCA L.) GENETİK 
KAYNAKLARI MUHAFAZA VE DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA PROJESİ 
 
Projenin İngilizce Adı: Research Project on Conservation and Evaluation of Figs (Ficus carica L.) 
Genetic Resources in Southeast Anatolia Region  
 
Proje No: TAGEM/TA 
 
Yürütücü Kuruluş : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır 
 
Proje Lideri: Mehmet ÇİÇEK 
 
Proje Yürütücüleri: Mehmet ÇİÇEK, Murat KAYA, Kenan ÇELİK , Songül ACAR, Prof.Dr. 
Ayzin B. KÜDEN,  Hilmi KOCATAŞ, Yrd.Doç.Dr. Hakan YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr. Zafer 
AKTÜRK 
 
İşbirliği Yapılan kuruluş : Ç.Ü. Zir. Fak., Dicle Ü.Zir. Fak., Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü 
 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2006- 
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Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: İncir, ülke ekonomisinde önemli yeri olan meyve 
türlerimizden biridir. Hoş lezzeti  ve besin değeri açısından ülkemizde sofralık ve kurutmalık olarak 
geniş çaplı bir tüketime sahiptir. Son yıllarda Orta Avrupa ülkelerinde tat ve aroma olarak 
alışılagelen meyvelerden farklı olarak nitelendirilen egzotik meyvelere ilginin artmasına paralel 
olarak Akdeniz ülkelerinde de sofralık incir yetiştiriciliğine olan talep hızla artmaktadır. 
         Günümüzde, tüm dünyada bitki genetik kaynağı materyalinin planlanması, muhafazası ve 
değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Çünkü genetik materyalinin kaybolması genetik 
çeşitliliğin de kaybolmasına neden olmaktadır. Dünya üzerinde gen merkezi olarak adlandırılan 
alanlarda yoğun bir çeşitlilik ve varyasyon gösteren bitki türleri bulunmaktadır. Bu yörelerde 
bitkisel çeşitliliğin günümüzden geleceğe aktarılması, korunması ve saklanmasıyla mümkün 
olacaktır. Ülkemizdeki bitki genetik zenginliği gelecek nesillere bırakmak en büyük miras olacaktır.  
 Meyve gibi vegetatif olarak üretilen bitkilerde genetik kaynakları muhafaza etmek tohumla 
üretilenlerdeki gibi kolay olmamakta, koleksiyon bahçelerinde koruma zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır.  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde doğal koşullarda yetişen incir potansiyeli önemli bir düzeyde 
olup, bunlar üzerinde günümüze kadar ancak sınırlı bir çalışma yapılmıştır. Doğal koşullarda 
yetişen incir tiplerinden umutlu görülenleri seçmek ve bunlarla yapılacak çoğaltma, bu araştırmanın 
en önemli gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. 

Vegetatif materyalin farklı ekolojileri temsil edecek  yörelerde, kurulacak yeterli sayıda 
koleksiyon bahçelerinde muhafazasının sağlanması ve materyalin emniyeti açısından her örneğin en 
az iki ayrı koleksiyon bahçesinde muhafaza edilmesinin gereği 15 Ağustos 1992 tarih 21316 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan “Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve 
Kullanılması” hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesinin f bendinde belirtilmiş olup, 18-19 Haziran 
2002 tarihinde Ege Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen “Bitki Genetik 
Kaynakları Toplantısı”nda karara bağlanmıştır. Aynı toplantıda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi  
Meyve – Bağ Genetik Kaynaklarının Muhafazası için Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nce proje hazırlanması konusunda tavsiye kararı alınması, söz konusu Enstitümüzün ilgili 
türlerde çalışan araştırma enstitüleri ile ortak çalışarak toplama programlarını gerçekleştirmesi 
kararı alınmıştır.   

Bu gerekçeler doğrultusunda başta Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü olmak üzere bazı 
Üniversite ve Araştırma Kuruluşları ile işbirliği yaparak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi İncir (Ficus 
carica) Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesinin yapılmasına karar 
verilmiştir.  

Bu projede; belirlenen tiplerin tanımlanması, koruma altına alınması, ıslah çalışmalarında 
kullanılmak üzere muhafazası ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile bölge ve ülke tarımı ile 
ekonomisine katkının arttırılması amaçlanmıştır. 
 
Materyal ve Metot: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan il, ilçe ve tüm köylerde 
bulunabilecek farklı incir tip veya çeşitleri materyali oluşturmaktadır. IPGR (2003) metodumuzu 
oluşturmaktadır.  
Beklenen Yararlar/ Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı: 
Bitki genetik kaynaklarının toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesiyle ilgili yapılacak bu 
çalışma, araştırma enstitüleri ve üniversiteler tarafından hastalık ve zararlılara, baskı faktörlerine 
dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesinde, mevcut çeşitlerin kalite kriterlerinin iyileştirilmesinde ve 
ıslah sistemleri konularında yapılacak olan çalışmalara kaynak oluşturması bakımından önemlidir. 
Kaliteli ve verimli olan çeşitler saptanarak bunlardan yararlanma yoluna gidilecektir. Elde edilecek 
tiplerin adaptasyon çalışmaları yapılacak ve diğer bölgelerde yetiştirilen ve aynı zamanda standart 
olan çeşitlerle karşılaştırma yapılacaktır.  Bunlardan iyi bulunanların çoğaltımları yapılarak yöre 
halkının incir fidanı ihtiyacına bir nebze de olsa cevap verilecektir.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Meyve – Bağ genetik kaynaklarının  toplanıp muhafazası, görevi Enstitümüze verilmiştir. Seçilecek 
tiplerden oluşturulan  üç setten birini  Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsüne,  bir setini Alata Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsüne ve bir setini de Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Bahçe 
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Bitkileri Bölümüne verilecektir. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
tarafından  Genetik kaynak olarak elde edilen Güneydoğu Anadolu kökenli 29 incir tipi’nin bir seti 
de Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü koleksiyon bahçesine dahil edilecektir.  Bu 
şekilde materyalin emniyeti sağlanmış ve kaybolma riski azaltılmış olacaktır.     
 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve yıllara göre) 
 
                                      Yıllara Göre Dağılım 
 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 
 10.000 9.000 9.000 8.000 
 
 
Genel Toplam: 36.000 TL  
 
 
Proje Faaliyet Takvimi: Olgunlaşma periyodunda (Ağustos-Eylül) incirin yoğun olduğu yerler 
taranarak meyve örnekleri alınacaktır. Çelik alma döneminde (Kasım-Şubat) uygun görülen tip veya 
çeşitlerden alınacaktır ve daha sonra bunların serada köklenmeleri sağlanacaktır. Çelikler 
köklendikten sonra incir genetik kaynakları arazi parsellerine dikilecektir. 
 
 
 
 
 
PROJENİN ADI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ MEYVE GENETİK      
                               KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 
 
Projenin İngilizce Adı: A Research Project on Southeast Anatolia Region Fruit Germplasm  
 
Alt Proje 1: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNCİR (FİCUS CARİCA L.) GENETİK 
KAYNAKLARI MUHAFAZA VE DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA PROJESİ  (ARA 
SONUÇ RAPORU) 
 
Projenin İngilizce Adı: Research Project on Conservation and Evaluation of Figs (Ficus carica L.) 
Genetic Resources in Southeast Anatolia Region  
 
Proje No: TAGEM/TA 
 
Yürütücü Kuruluş : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır 
 
Proje Lideri: Mehmet ÇİÇEK 
 
Proje Yürütücüleri: Mehmet ÇİÇEK, Murat KAYA, Kenan ÇELİK Prof.Dr. Ayzin B. KÜDEN,  
Hilmi KOCATAŞ, Yrd.Doç.Dr. Hakan YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr. Zafer AKTÜRK 
 
İşbirliği Yapılan kuruluş : Ç.Ü. Zir. Fak., Dicle Ü.Zir. Fak., Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü 
 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2006- 
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: İncir, ülke ekonomisinde önemli yeri olan meyve 
türlerimizden biridir. Hoş lezzeti  ve besin değeri açısından ülkemizde sofralık ve kurutmalık olarak 
geniş çaplı bir tüketime sahiptir. Son yıllarda Orta Avrupa ülkelerinde tat ve aroma olarak 
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alışılagelen meyvelerden farklı olarak nitelendirilen egzotik meyvelere ilginin artmasına paralel 
olarak Akdeniz ülkelerinde de sofralık incir yetiştiriciliğine olan talep hızla artmaktadır. 
         Günümüzde, tüm dünyada bitki genetik kaynağı materyalinin planlanması, muhafazası ve 
değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Çünkü genetik materyalinin kaybolması genetik 
çeşitliliğin de kaybolmasına neden olmaktadır. Dünya üzerinde gen merkezi olarak adlandırılan 
alanlarda yoğun bir çeşitlilik ve varyasyon gösteren bitki türleri bulunmaktadır. Bu yörelerde 
bitkisel çeşitliliğin günümüzden geleceğe aktarılması, korunması ve saklanmasıyla mümkün 
olacaktır. Ülkemizdeki bitki genetik zenginliği gelecek nesillere bırakmak en büyük miras olacaktır.  
 Meyve gibi vegetatif olarak üretilen bitkilerde genetik kaynakları muhafaza etmek tohumla 
üretilenlerdeki gibi kolay olmamakta, koleksiyon bahçelerinde koruma zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır.  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde doğal koşullarda yetişen incir potansiyeli önemli bir düzeyde 
olup, bunlar üzerinde günümüze kadar ancak sınırlı bir çalışma yapılmıştır. Doğal koşullarda 
yetişen incir tiplerinden umutlu görülenleri seçmek ve bunlarla yapılacak çoğaltma, bu araştırmanın 
en önemli gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. 

Vegetatif materyalin farklı ekolojileri temsil edecek  yörelerde, kurulacak yeterli sayıda 
koleksiyon bahçelerinde muhafazasının sağlanması ve materyalin emniyeti açısından her örneğin en 
az iki ayrı koleksiyon bahçesinde muhafaza edilmesinin gereği 15 Ağustos 1992 tarih 21316 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan “Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve 
Kullanılması” hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesinin f bendinde belirtilmiş olup, 18-19 Haziran 
2002 tarihinde Ege Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen “Bitki Genetik 
Kaynakları Toplantısı”nda karara bağlanmıştır. Aynı toplantıda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi  
Meyve – Bağ Genetik Kaynaklarının Muhafazası için Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nce proje hazırlanması konusunda tavsiye kararı alınması, söz konusu Enstitümüzün ilgili 
türlerde çalışan araştırma enstitüleri ile ortak çalışarak toplama programlarını gerçekleştirmesi 
kararı alınmıştır.   

Bu gerekçeler doğrultusunda başta Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü olmak üzere bazı 
Üniversite ve Araştırma Kuruluşları ile işbirliği yaparak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi İncir (Ficus 
carica) Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesinin yapılmasına karar 
verilmiştir.  

Bu projede; belirlenen tiplerin tanımlanması, koruma altına alınması, ıslah çalışmalarında 
kullanılmak üzere muhafazası ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile bölge ve ülke tarımı ile 
ekonomisine katkının arttırılması amaçlanmıştır. 
 
 Materyal ve Metot:  
 

Materyal: Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 9 ilde (Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Mardin, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman ve Şırnak) incir yetiştiriciliğinin yoğun olduğu alanlar ile 
yabani formlarının bulunduğu alanlarda elde ettiğimiz 25 dişi incir tip ya da çeşitleri materyalimizi 
oluşmaktadır.   
 

 Metot: Bölgede incir yetiştirilen alanlar önceden belirlenerek, bu yörelere düzenli olarak 
arazi çıkışları yapılmıştır. Tespit edilen tip veya çeşitlerden projeye dahil edilmek istenen tip veya 
çeşitlerin her birinden yaprak ve meyve örnekleri alınmıştır,  bunların yerleri tespit edilerek, 
fotoğraflamaları yapılmış ve bunlardan  10’ar adet çelik alınmıştır. Bu tiplerin, İPGR (2003)’de 
yayınlanan descriptor dikkate alınarak ve bu özellikler arasında İncir konusunda koordinatör 
kuruluş olan Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü tarafından tavsiye edilen karekterler seçilerek 
tanımlamaları yapılmıştır. Uygun görülenlerden çelikler alınarak tüplü fidan olmaları sağlanmıştır. 
Daha sonra bu fidanlar  8m x 8m mesafeli  ve her birinden 3’er adet olacak şekilde  koleksiyon 
bahçesinde dikimleri yapılmıştır.   
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Bulgular ve Tartışma: 2006-2010 yılları arsında 02-TT-30, 02-TT-32, 02-TT-34, 21-05-026, 21-
05-027, 27-OĞ-51, 47-MKZT-5, 47-MDR-18, 47-MYRD-27, 47-02-002, 47-02-010, 47-02-011, 
47-02-014,  56-KU-13, 56-KU-14, 56-AY-18, 63-07-135, 63-07-138, 63-07-139, 63-07-140, 72-
HA-20, 73-CZ-7, 73-CZ-8, 79-PLT-60, 79-PLT-63 tipleri tespit edilmiştir. Bunlardan numuneler 
alınarak bazı önemli özellikleri tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. 
 
ÖZET 
 
            Bu çalışma, 2006-2010 yılları arasında GAP bölgesinde (Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Mardin, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman ve Şırnak) yürütülmüştür. Bu çalışma sonucunda, mahalli 
isimlerle anılan 25 adet dişi incir tipi elde edilmiştir.  Bazı morfolojik ve pomolojik meyve 
karakteristikleri incelenmiştir.  
            Bu proje ile, bölgede mevcut incir genetik varyasyonunun kaybolmasını engellemek ve 
önemli bir ıslah potansiyeline sahip bu materyali korumak üzere, bu incir tiplerinin her birinden 10 
adet çelik alınmıştır. Çelikler tüplerde köklendirilmeye alınmış ve daha sonra köklenen bu çeliklerin 
her birinden üçer adet alınarak, Enstitümüzün koleksiyon bahçesine dikimleri gerçekleştirilmiştir. 
Elde ettiğimiz bu tiplerden çelikler alınarak Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’ne gönderilecektir. 
Gelecek yıllarda da koordinatör kuruluşumuzun önerileri doğrultusunda çalışmalarımız devam 
edecektir. 
 
 
 
 
 
 
PROJENİN ADI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ MEYVE GENETİK  
                                KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 
 
Projenin İngilizce Adı: A Research Project on Southeast Anatolia Region Fruit Germplasm  
 
Alt Proje 2: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.) Genetik Kaynakları 
Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi 
 
Projenin İngilizce Adı : Research Project on Conservation and Evaluation of  Almond (Amygdalus 
communis L.) Genetic Resources in Southeast Anatolia Region 
h 
Proje No : TAGEM/ 
 
Yürütücü Kuruluş : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır 
 
Proje Lideri: Mehmet ÇİÇEK 
 
İşbirliği Yapılan kuruluş: Ç.Ü. Zir. Fak., Dicle Ü.Zir. Fak., Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 
 
Proje Yürütücüleri: Mehmet ÇİÇEK, Murat KAYA, Kenan ÇELİK,  Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN, 
Hilmi KOCATAŞ, Yrd.Doç.Dr. Hakan YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr. Zafer AKTÜRK, Dr. Halit 
Seyfettin Atlı 
 
Başlama ve Bitiş Tarihi: 2007- 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: Günümüzde, tüm dünyada bitki genetik kaynağı materyalinin 
planlanması, muhafazası ve değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Çünkü germplasm 
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materyalinin kaybolması genetik çeşitliliğin de kaybolmasına neden olmaktadır. Dünya üzerinde 
gen merkezi olarak adlandırılan alanlarda yoğun bir çeşitlilik ve varyasyon gösteren bitki türleri 
bulunmaktadır. Bu yörelerde bitkisel çeşitliliğin günümüzden geleceğe aktarılması, bunların 
korunması ve saklanmasıyla mümkün olacaktır. Ülkemizdeki bitki genetik zenginliği gelecek 
nesillere bırakılacak en büyük miras olacaktır.  
 Meyve gibi vegetatif olarak üretilen bitkilerde genetik kaynakları muhafaza etmek tohumla 
üretilenlerdeki gibi kolay olmamakta, koleksiyon bahçelerinde koruma zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır.  
 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde genetik zenginlik sağlayan badem potansiyeli önemli bir 
düzeyde olup, bunlar üzerinde günümüze kadar ancak sınırlı bir çalışma yapılmıştır. Tohumdan 
yetiştirilen badem tiplerinden umutlu görülenleri seçmek ve bunlarla yapılacak çoğaltma, bu 
araştırmanın en önemli gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. 

Vegetatif materyalin farklı ekolojileri temsil edecek  yörelerde, kurulacak yeterli sayıda 
koleksiyon bahçelerinde muhafazasının sağlanması ve materyalin emniyeti açısından her örneğin en 
az iki ayrı koleksiyon bahçesinde muhafaza edilmesinin gereği 15 Ağustos 1992 tarih 21316 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan “Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve 
Kullanılması” hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesinin f bendinde belirtilmiş olup, 18-19 Haziran 
2002 tarihinde Ege Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen “Bitki Genetik 
Kaynakları Toplantısı”nda karara bağlanmıştır. Aynı toplantıda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi  
Meyve – Bağ Genetik Kaynaklarının Muhafazası için Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nce proje hazırlanması konusunda tavsiye kararı alınması, söz konusu Enstitümüzün ilgili 
türlerde çalışan araştırma enstitüleri ile ortak çalışarak toplama programlarını gerçekleştirmesi 
kararı alınmıştır.   

Bu gerekçeler doğrultusunda başta Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü ve Dicle Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü olmak üzere bazı Üniversite ve Araştırma Kuruluşları ile 
işbirliği yaparak, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.) Genetik 
Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi”nin yapılmasına karar verilmiştir.  
Bu projede; belirlenen tiplerin tanımlanması, koruma altına alınması, ıslah çalışmalarında 
kullanılmak üzere muhafazası ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile bölge ve ülke tarımı ile 
ekonomisine katkının arttırılması amaçlanmıştır 
 
Materyal ve Metot: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan il, ilçe ve tüm köylerde 
bulunabilecek farklı badem tip veya çeşitleri materyali oluşturmaktadır. IPGR (1985) metodumuzu 
oluşturmaktadır.  
 
Beklenen Yararlar/ Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı: Bitki genetik kaynaklarının 
toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesiyle ilgili yapılacak bu çalışma, araştırma enstitüleri ve 
üniversiteler tarafından hastalık ve zararlılara, baskı faktörlerine dayanıklı yeni çeşitlerin 
geliştirilmesinde, mevcut çeşitlerin kalite kriterlerinin iyileştirilmesinde ve ıslah sistemleri 
konularında yapılacak olan çalışmalara kaynak oluşturması bakımından önemlidir. Kaliteli ve 
verimli olan çeşitler saptanarak bunlardan yararlanma yoluna gidilecektir. Elde edilecek tiplerin 
adaptasyon çalışmaları yapılacak ve diğer bölgelerde yetiştirilen ve aynı zamanda standart olan 
çeşitlerle karşılaştırma yapılacaktır.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Meyve – Bağ genetik 
kaynaklarının toplanıp muhafazası, Enstitümüz tarafından yürütülecek ve elde edilecek badem 
tiplerinin bir seti badem genetik çeşitliliğin korunmasından birinci derecede sorumlu olan Ege 
Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait koleksiyon bahçesine dahil edilmesiyle materyalin emniyeti 
sağlanmış ve kaybolma riski azaltılmış olacaktır.     
 
 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve yıllara göre) 
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                                      Yıllara Göre Dağılım 
 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 
 10.000 10.000 9.000 9.000 
 
Genel Toplam: 38.000 TL  
 
Proje Faaliyet Takvimi: Olgunlaşma periyodunda (Ağustos-Eylül) bademin yoğun olduğu yerler 
taranarak meyve alınacaktır. Daha sonra seçilen meyveler ekilerek çöğürleri aşılanacak 
 

 
 

Projenin Adı: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ MEYVE GENETİK 
                        KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 
 
Projenin İngilizce Adı: A Research Project on Southeast Anatolia Region Fruit Germplasm  
 
Alt Proje 2: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BADEM (AMYGDALUS  

 COMMUNİS L.) GENETİK KAYNAKLARI MUHAFAZA VE 
DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA PROJESİ (ARA SONUÇ RAPORU ) 

 
Projenin İngilizce Adı : Research Project on Conservation and Evaluation of  Almond (Amygdalus 
communis L.) Genetic Resources in Southeast Anatolia Region 
Proje No : TAGEM/ 
Yürütücü Kuruluş : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır 
Proje Lideri: Mehmet ÇİÇEK 
İşbirliği Yapılan kuruluş: Ç.Ü. Zir. Fak., Dicle Ü.Zir. Fak., Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 
Proje Yürütücüleri: Mehmet ÇİÇEK, Murat KAYA, Kenan ÇELİK,  Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN, 
Hilmi KOCATAŞ, Yrd.Doç.Dr. Hakan YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr. Zafer AKTÜRK 
Başlama ve Bitiş Tarihi: 2007- 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: Günümüzde, tüm dünyada bitki genetik kaynağı materyalinin 
planlanması, muhafazası ve değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Çünkü germplasm 
materyalinin kaybolması genetik çeşitliliğin de kaybolmasına neden olmaktadır. Dünya üzerinde 
gen merkezi olarak adlandırılan alanlarda yoğun bir çeşitlilik ve varyasyon gösteren bitki türleri 
bulunmaktadır. Bu yörelerde bitkisel çeşitliliğin günümüzden geleceğe aktarılması, bunların 
korunması ve saklanmasıyla mümkün olacaktır. Ülkemizdeki bitki genetik zenginliği gelecek 
nesillere bırakılacak en büyük miras olacaktır.  
 Meyve gibi vegetatif olarak üretilen bitkilerde genetik kaynakları muhafaza etmek tohumla 
üretilenlerdeki gibi kolay olmamakta, koleksiyon bahçelerinde koruma zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır.  
 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde genetik zenginlik sağlayan badem potansiyeli önemli bir 
düzeyde olup, bunlar üzerinde günümüze kadar ancak sınırlı bir çalışma yapılmıştır. Tohumdan 
yetiştirilen badem tiplerinden umutlu görülenleri seçmek ve bunlarla yapılacak çoğaltma, bu 
araştırmanın en önemli gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. 

Vegetatif materyalin farklı ekolojileri temsil edecek  yörelerde, kurulacak yeterli sayıda 
koleksiyon bahçelerinde muhafazasının sağlanması ve materyalin emniyeti açısından her örneğin en 
az iki ayrı koleksiyon bahçesinde muhafaza edilmesinin gereği 15 Ağustos 1992 tarih 21316 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan “Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve 
Kullanılması” hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesinin f bendinde belirtilmiş olup, 18-19 Haziran 
2002 tarihinde Ege Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen “Bitki Genetik 
Kaynakları Toplantısı”nda karara bağlanmıştır. Aynı toplantıda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi  
Meyve – Bağ Genetik Kaynaklarının Muhafazası için Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nce proje hazırlanması konusunda tavsiye kararı alınması, söz konusu Enstitümüzün ilgili 
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türlerde çalışan araştırma enstitüleri ile ortak çalışarak toplama programlarını gerçekleştirmesi 
kararı alınmıştır.   

Bu gerekçeler doğrultusunda başta Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü ve Dicle Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü olmak üzere bazı Üniversite ve Araştırma Kuruluşları ile 
işbirliği yaparak, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.) Genetik 
Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi”nin yapılmasına karar verilmiştir.  
Bu projede; belirlenen tiplerin tanımlanması, koruma altına alınması, ıslah çalışmalarında 
kullanılmak üzere muhafazası ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile bölge ve ülke tarımı ile 
ekonomisine katkının arttırılması amaçlanmıştır 
 
Materyal ve Metot:  
 

Materyal: Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 9 ilde (Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Mardin, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman ve Şırnak) badem yetiştiriciliğinin yoğun olduğu alanlar ile 
yabani formlarının bulunduğu alanlarda elde ettiğimiz 21 badem  tip ya da çeşitleri materyalimizi 
oluşmaktadır.   
 

Metot: Bölgede badem yetiştirilen alanlar önceden belirlenerek, bu yörelere düzenli olarak 
arazi çıkışları yapılmıştır. Projeye dahil edilmek istenen tip ve çeşitlerin yerleri tespit edilerek, 
fotoğraflamaları yapılmıştır. Tespit edilen tip veya çeşitlerden meyve örnekleri alınmıştır, alınan 
meyve örneklerinin morfolojik ve pomolojik karakteristikleri incelenmiştir.  Bu tiplerin, İPGR 
(1985)’de yayınlanan descriptor dikkate alınarak ve bu özellikler arasında badem konusunda 
koordinatör kuruluş olan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tavsiye edilen karakterler 
seçilerek tanımlamaları yapılmıştır. Uygun görülen tiplerden aşı kalemi alınarak çöğür üzerine 
aşılanmıştır. Daha sonra aşılanan bu fidanlar 5m x 5m mesafeli ve her birinden 3’er adet olacak 
şekilde koleksiyon bahçesinde dikimleri yapılacaktır.   
 
Bulgular ve Tartışma: 2006-2010 yılları arsında; 02-BSN-15, 02-BSN-18, 02-TT-20, 02-BSN-40, 
02-BSN-41, 21-EG-152, 21-KH-114, 21-DC-429, 27-OĞ-53, 27-OĞ-54, 47-MNS-21, 47-MM-22, 
47-MM-41, 47-MB-96, 56-KU-12, 56-AY-15, 56-AY-16, 56-KU-17, 63-HBV-52, 73-Sİ-11, 79-
PO-65 tipleri tespit edilmiştir. Bunlardan numuneler alınarak bazı önemli özellikleri tespit edilerek 
kayıt altına alınmıştır. 
 
ÖZET 
    Bu çalışma, 2007-2010 yılları arasında GAP bölgesinde (Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Mardin, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman ve Şırnak) yürütülmüştür. Bu çalışma sonucunda, mahalli 
isimlerle anılan 21 adet badem tipi elde edilmiştir.  Bazı morfolojik ve pomolojik meyve 
karakteristikleri incelenmiştir.  
            Bu proje ile, bölgede mevcut bedem genetik varyasyonunun kaybolmasını engellemek ve 
önemli bir ıslah potansiyeline sahip bu materyali korumak üzere, bu badem tiplerinden aşı kalemleri 
alınmıştır. Alınan aşı kalemleri badem çöğürleri üzerine aşılanmıştır. Ve daha sonra aşılanan bu 
fidanların her birinden üçer adet alınarak, Enstitümüzün koleksiyon bahçesine dikimleri 
gerçekleştirilecektir. Ayrıca elde ettiğimiz bu tiplerin bir setini de koordinatör kuruluş olan Ege 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne gönderilecektir. Gelecek yıllarda da koordinatör kuruluşun 
önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
 

 
PROGRAM: BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI 

 
DEVAM EDEN PROJELER 

 



 105 

PROJE ADI                     : TÜRKİYE FLORASINDA YAYILIŞ GÖSTEREN 
DOĞAL CYCLAMEN TÜRLERİNİN 
TOPLANMASI,MUHAFAZASI,KARAKTERİZASYON
U VE DEĞERLENDİRME OLANAKLARI (THE 
COLLECTİON, CONSERVATİON, 
CHARACTERİZATİON OF WİLD CYCLAMEN 
SPECİES İN TURKEY FLORA AND UTİLİZATİON 
POSSİBİLİTY OF THEM)   

Proje No   : TAGEM/TA/…/…/…/… 
Yürütücü Kuruluş  : Ege Tarımsal Araştırma                   
Enstitüsü, Menemen - İZMİR 
Proje Lideri   : Uzm. Ayhan KESİCİ 
Sunan    : Uzm. Ayhan KESİCİ 
Proje Yürütücüleri  : Uzm. Gülden HASPOLAT 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar:  
Destekleyen Kuruluş : YASEMİN TARIM A.Ş.                     
Kemal YASEMİN 
Başlama ve Bitiş Tarihi       : 2011 – 2015 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: Bu proje ile Primulaceae familyasının Cyclamen L. 
cinsine ait olan ve Türkiye Florasında doğal olarak yayılış gösteren Cyclamen türlerinin 
toplanması, muhafazası, karakterizasyonu ve değerlendirme olanaklarının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Projede, hedeflenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için öncelikle proje çalışma 
materyali olan Cyclamen türlerine ilişkin survey-toplama programları gerçekleştirilecek ve 
ex-situ muhafaza amaçlı vejetatif materyal, tohum, herbaryum ve toprak örnekleri 
toplanarak, türler koruma altına alınacaktır. Muhafaza altındaki materyalin türleri teşhis 
edilecek ve materyal çoğaltılacaktır. Ayrıca, çalışma materyaline ilişkin UPOV ve 
IPGRI’de bir tanımlama listesi olmadığından, süs bitkileri açısından önemli olan vejetatif, 
çiçek, yumru ve tohum özelliklerini kapsayan bir tanımlama listesi oluşturularak, 
morfolojik karakterizasyon çalışması, tesadüfi 10 bitki üzerinden yürütülecektir. Daha 
sonra, tür teşhisi yapılmış muhafaza altındaki materyalin değerlendirme olanakları 
belirlenmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda, muhafaza altındaki türler içinden süs bitkisi 
olarak değerlendirilebilecek (saksılı süs bitkisi ve dış mekan bitkisi olarak) türler; öncelikle 
adaptasyon kabiliyetleri ve çoğaltılabilme olanakları dikkate alınarak ve karakterizasyon 
verileri de kullanılarak belirlenecektir. Süs bitkisi olarak seçilen türlerin yumrularının 
çoğaltılmalarına ilişkin uygun çoğaltma yöntemleri saptanarak kültüre alınacaktır. Bunların 
yanında, ön seleksiyonla süs bitkisi olarak seçilmiş türlere ait popülasyonlarda “Klonal 
Seleksiyon” çalışması yapılacaktır. Bu amaçla, popülasyon içinden süs bitkisi olabilecek 
tipler (tek bitki), seleksiyon kriterleri dikkate alınarak seçilecek, klonlar oluşturulacak ve 
çoğaltılıp büyütülecektir. Bu çalışma sonunda da çeşit geliştirmeye yönelik olarak önemli 
bir aşama kaydedilmiş olacaktır.  

Proje kapsamındaki çalışmalar 2011 yılı itibariyle başlayacaktır. Ancak, projeye 
yönelik olarak gerek Enstitümüz imkanları ile gerekse Çukurova Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Neslihan Yeşim 
MENDİ’nin koordinatörlüğünde yürütülen ve ortağı olduğumuz 1001-TÜBİTAK / 
110O102 no’lu projenin desteği ile 2010 yılında projeye yönelik olarak; bibliyografik 
çalışma, survey-toplama, çoğaltma ve tanımlama listesi oluşturma çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 
 2010 yılında, projeye yönelik olarak iyi bir literatür ve herbaryum taraması 
yapılmıştır. Bu kapsamda; önceki yapılan çalışmalar, Flora of Turkey, Hacettepe 
Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Ankara Üniversitesi 
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Eczacılık Fakültesi herbaryumları taranarak, konu uzmanı hocalarla yapılan görüşmeler 
sonucunda nokta adresler belirlenmiş ve survey- toplama programları planlanmıştır.  

2010 yılı Nisan, Kasım ve Aralık aylarında; Antalya, Aydın, İzmir, Muğla illeri ve 
çevresinde survey-toplama programları gerçekleştirilmiş; toprak, herbaryum ve vejetatif 
materyal örnekleri alınarak Enstitüye getirilmiş ve muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca, 
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından Aralık ayında 
Isparta ve Adana illerinde gerçekleştirilen toplamalar sonucunda Cyclamen türlerinden 2 
adet vejetatif materyal örneği alınarak Süs Bitkileri Şubesi’ne teslim edilmiş ve muhafaza 
altına alınmıştır. Bunlara ilaveten Cyclamen hederafolium, Cyclamen coum ve Cyclamen 
cilicicum türlerine ilişkin vejetatif materyal örnekleri YASEMİN TARIM’dan alınarak Süs 
Bitkileri Şubesi’ne ait muhafaza yastıklarına dikilmiştir (Çizelge 1). Sonuç olarak, projeye 
yönelik olarak 7 Cyclamen türü muhafaza altına alınarak güzel bir koleksiyon oluşturulmuş 
ve proje açısından önemli bir aşama kaydedilmiştir. Toplamalar sırasında alınan herbaryum 
örnekleri, tür teşhisi çalışması tamamlandıktan sonra BGK Bölümü’ne teslim edilecektir. 
Toplamalardan getirilen toprak örnekleri de Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü’ne verimlilik analizi yapılmak üzere gönderilmiştir. 

Bu yıl aynı zamanda proje kapsamında Cyclamen hederafolium, Cyclamen coum ve 
Cyclamen cilicicum türlerinde çoğaltma çalışmaları yürütülmüştür. Bu bağlamda vejetatif 
çoğaltma yöntemleri (Bazal kesim ve Dörde Dilimleme) uygulanarak 4 tekerürlü ve her 
tekerürde 10 yumru olacak şekilde bir deneme kurulmuştur. Ayrıca, çalışma materyaline 
ilişkin UPOV ve IPGRI’de bir tanımlama listesi olmadığından, süs bitkileri açısından 
önemli olan vejetatif, çiçek, yumru ve tohum özelliklerini kapsayan bir tanımlama listesi 
oluşturulmaya başlanmıştır. 

 

Çizelge 1. 2010 yılında toplanan materyal listesi 
Toplama 

No 
Botanik İsmi Örnek 

Tipi 
İli 

0204100101 Cyclamen ssp. V,T İzmir 
0204100301 C. persicum V,T,H İzmir 
0204100601 C.hederafolium V,T İzmir 
1612100101 C. mirabile V Isparta 
2012100101 C.graecum V Adana 
--- C.hederafolium V Yasemin Tarım  
--- C. coum V Yasemin Tarım  
--- C. cilicicum V Yasemin Tarım  
0310100101 C.mirabile V,T,H Muğla 
0412100101 C.mirabile V,T Muğla 
0512100101 C.graecum V,T,H Antalya 
0612100101 C. graecum V,T,H Antalya 
0712100101 C.hederafolium V,T,H Aydın 
2012100101 C.hederafolium V,T,H Aydın 
2112100101 C. mirabile  Aydın 
2212100101 C.hederafolium V,T,H Aydın 
2212100201 C.inteminatum V,T İzmir 
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2011 yılında öncelikle Türkiye Florasında yayılış gösteren doğal Cyclamen 
türlerinin (öncelikle toplanmamış türler) toplanması amacıyla yoğun bir survey-toplama 
programı gerçekleştirilecektir. Bu amaçla; Giresun, Trabzon, Rize, Artvin,  Adana, Hatay, 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Denizli, Muğla, Antalya illeri ve çevresinde survey-toplama 
programları gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Ayrıca, 2011 yılında Cyclamen türlerinin çoğaltma çalışmalarına devam edilecek ve 
karakterizasyon çalışmalarına da başlanması hedeflenmektedir.  

 

 

1-Proje Adı: ORTA KARADENİZ BÖLGESİ’NDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN VE 
SEBZE OLARAK TÜKETİLEN MADIMAK (POLYGONUM COGNATUM 
MEİSSN.), KALDIRAYAK (TRACHYSTEMON ORİENTALİS (L.) G. DON.) 
VE EBEGÜMECİ (MALVA NEGLECTA WALLR.) TÜRLERİNİN 
TOPLANMASI, MUHAFAZASI, KARAKTERİZASYONU VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Collection, Conservation, Characterization and Evaluation of Knot-grass (Polygonum cognatum 
Meissn.), Eastern Borage (Trachystemon orientalis (L.) G. Don.) and Mallow (Malva neglecta 
Wallr.) Species Grow Naturally and Consumed as Vegetable in the Middle Black Sea Region  
2-Proje No:  
3-Yürütücü Kuruluş: Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, SAMSUN 
4- Proje Lideri: Dr. Beyhan KİBAR 
5-Proje Yürütücüleri:Hayati KAR, Onur KARAAĞAÇ, Aydın APAYDIN                   
6-İşbirliği Yapılan Kuruluş:  
8-Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.01.2011-01.01.2014 
9-Dönem Bulguları ve Tartışma:  

Bu projede Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat il sınırları 
içinde doğal florada bulunan, halk tarafından sevilerek tüketilen, tıbbi ve aromatik değeri olan 
madımak, kaldırayak ve ebegümeci türlerinin toplanması, muhafazası, karakterizasyonu, 
değerlendirilmesi ve besinsel içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Genetik 
kaynaklarımızdan olan bu bitki türlerinin toplanan tohumları Ulusal Gen Bankasına gönderilerek 
muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarımı da sağlanacaktır. Çalışmalar sırasında ayrıca yöre halkı 
ile görüşülerek Orta Karadeniz Bölgesi’nde sebze olarak kullanılan tüm yabani bitki türlerinin bir 
envanteri çıkarılacaktır. 

Proje 01.01.2011 tarihinde başlamıştır. Şu ana kadar arazi programları oluşturulmuştur. 
Çalışmada yer alan madımak, kaldırayak ve ebegümeci türlerinin bitki örneklerinin toplanmasına 
ilkbahar döneminde başlanacaktır.  
 
10. Projede Önerilen Değişiklikler: 

a. Materyal ve Metod:  
 b. Proje Faaliyet Takvimi: 

c. Personel:  
d. Bütçe: 
 

 
PROJE ADI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SEBZE OLARAK KULLANILAN YABANİ 

BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ. 
 
The Determination Of Wild Plant Species Consumed As Vegetables İn Eastern Anatolia 
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Proje No:TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş: Bahçe Kültürler Araştırma Enstitüsü – Erzincan 
Proje Lideri: Zakine KADIOĞLU 
Proje Yürütücüleri: Kemal ÇUKADAR, Meral ASLAY, N. Nazan KALKAN, Hüseyin 
VURGUN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: İl Tarım ve İlçe Müdürlükleri 
Başlama Ve Bitiş Tarihi : 2011-2013 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma 
 Proje 2010 yılı program değerlendirme toplantısına yeni teklif olarak sunulmuş, prosüdür 
gereği 2011 yılında başlanacağından 2010 yılında proje ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 
 
 Projede Önerilen Değişiklikler 

a- Materyal Metod 
b- Proje Faliyet Takvimi 
c- Personel 
d- Bütçe 
e-  

 
 
 
 
 
 
PROJE ADI : BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ GENERATİF (EX SITU, 

TOHUM) MUHAFAZASI (EX SİTU CONSERVATİON OF 
PLANT GENETİC RESOURCES) 

 
Proje No : TAGEM/IY/96/17/02/007 
Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri : Dr. Ayfer TAN 
Proje Yürütücüleri : Uzm. Lerzan AYKAS, Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN, Dr. Alev KIR, Dr. 

Necla TAŞ 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : - 

Başlama ve Bitiş Tarihi : Sürekli proje (5 yıllık dilim, 2008-2012 dönemi) 

 

Dönem Bulguları ve Tartışma 
Türkiye bitki genetik kaynakları ve biyolojik çeşitlilik yönünden oldukça zengin olup bu kaynakların 
kaybolmadan saklanması ve uzun süreli muhafazası gerekmektedir. Biyolojik çeşitliliğin muhafazası 
saklanacak örneklerin döllenme ve muhafaza biyolojileri bağlı olarak ex situ veya in situ muhafaza 
stratejilerinin uygun  metotlarından  biri seçilerek planlanmalıdır. Bu proje çerçevesinde tohumlu 
bitkilerin yabani ve kültür formlarının ortodoks yapıdaki tohumlarını muhafazaya imkan verecek olan Ex 
situ muhafaza stratejisi yöntemi seçilerek, tohumla üreyen bitkilerin genetik çeşitliliğini genetik yapısını 
bozmadan, günümüz ve gelecekteki araştırmalarda kullanılmak üzere tohum gen bankalarında uzun 
süreli muhafazası amaçlanmıştır. 
Her yıl toplanan örnekler iki set halinde aktif ve baz koleksiyonlar olarak 0oC ve  -18oC muhafazaya 
alınmaktadır. Muhafaza öncesi tohumlar kurutularak canlılık ve rutubet testleri yapılmaktadır. 
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Muhafazaya alınan materyalde de periyodik olarak canlılık testleri yapılarak muhafazadaki materyal test 
edilmektedir. Muhafazadaki materyal talepler doğrultusunda araştırmalarda kullanılmak üzere 
dağıtılmaktadır. Muhafazaya alınan materyalin herbaryum örnekleri de Herbaryumda saklanmaktadır. 
Canlılık test yöntemleri bilinmeyen türler için yöntem araştırmaları yürütülmektedir. 
 2011 yılında, toplam 2175 adet materyal muhafazaya alınmıştır. Gen Bankasından yurt içi kuruluşlara 
555 adet, yurt dışı kuruluşlara 21 adet olmak üzere toplam 576 adet materyalin dağıtımı yapılmıştır. 
Yurtiçi kuruluşların materyal talepleri, yurtdışı kuruluş ve gen bankalarından yapılan 105 adet 
introdüksiyon materyali ile karşılanmıştır Ayrıca uzun süreli muhafazaya alınan 92 adet tohum örneği, 
emniyet koleksiyonuna dahil edilmek üzere hazırlanmıştır. Daha önceki yıllarda gönderilen tohum 
örnekleri ile birlikte, Türkiye Tohum Gen Bankasında emniyet yedeklemesi yapılan tohum örneği sayısı 
toplam 1506 olacaktır. 2010 yılında toplanan 613 adet bitki örneğinin herbaryumları hazırlanmış ve 
Ulusal Gen Bankası Herbaryumunda saklamaya alınmıştır. 
 

Projede Önerilen Değişiklikler:  
 a.Materyal ve Metot: - 
 b. Proje Faaliyet Takvimi: - 

c. Personel: Projede yardımcı araştırıcı olarak görev alan Doç. Dr. Tuncer Taşkın Ocak 
2010 tarihi itibari ile bir başka kuruma tayini çıktığından projeden çıkarılmıştır.  
d. Bütçe: - 

 
 
 
 
 
 

PROGRAM: GENETİK KAYNAKLAR VERİ TABANI OLUŞTURULMASI  
 
Proje Adı : BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DOKÜMANTASYONU 

(DOCUMENTATİON OF PLANT GENETİC RESOURCES) 
 
Proje No : TAGEM/IY/96/17/05/002 
Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri : Dr. Ayfer TAN 
Sunan : Uzm. Lerzan AYKAS 
Proje Yürütücüleri : Uzm. Lerzan AYKAS, Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN Dr. Alev KIR, Dr. 

Necla TAŞ 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : -  

Başlama ve Bitiş Tarihi : Sürekli proje (5 yıllık dilim, 2008-2012 dönemi) 

 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
Bitki genetik kaynakları program ve projeleri çerçevesinde yürütülen tüm çalışmalardan elde edilen 
verilerin ve bilgilerin derlenmesi, işlenmesi, saklanılması ve kullanımına yönelik olarak 
dokümantasyonunu yapmak amacıyla farklı disiplinlere ait verilerin bağlantılı olacak şekilde veri 
tabanı oluşturmaktır. Bu veri tabanı muhafaza, pasaport, karakterizasyon ve değerlendirme verileri 
için farklı kütük yapılarından oluşmaktadır.    
Proje çalışmaları çerçevesinde öncelik toplanarak gen bankasında uzun süreli muhafazaya alınmış 
ve alınmakta olan bitki genetik kaynakları materyalinin muhafaza verilerinin bilgi kütükleri 
oluşturulmaya başlanarak tamamlanmıştır. Materyal değişimi, materyal girişi muhafazadaki 
materyale ilişkin izleme test sonuçları nedeniyle değişen verilerin güncelleştirilmesi çalışma 
tamamlandığında yapılmaktadır. Pasaport verilerinin dokümantasyonu için de veri kütükleri 
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oluşturulmaya başlanmış ve büyük bir çoğunluğu tamamlanmıştır. Güncelleştirme işlemleri 
sürdürülmektedir. Veri talepleri doğrultusunda veri dökümleri yapılmaktadır.  
2011 yılında survey ve toplama programları sırasında toplanan ve üretim/yenileme programlarından 
dönen 1494 adet BGK örneği yıl içerisinde esas kayda alınmıştır. 2011 yılında introdüksiyonu 
yapılan 105 adet örneğin ise geçici kaydı yapılmıştır. Kayıtlama işlemi devam etmektedir. Yurt içi 
ve yurt dışı kuruluşlardan talep edilen ve dağıtımı yıl içinde yapılan 576 adet örneğe ait dağıtıma 
konu olan bilgilerin yine bilgisayar kullanılarak dökümü yapılmıştır. Ayrıca 1494 adet toplama 
verisinin bilgisayar ortamına aktarılması işlemi yapılmış; böylece bilgisayar ortamına aktarılan 
pasaport bilgileri toplam 74269 adede ulaşmıştır.  

Projede Önerilen Değişiklikler:  
 a.Materyal ve Metot: - 
 b. Proje Faaliyet Takvimi: - 

c. Personel: Projede yardımcı araştırıcı olarak görev alan Doç. Dr. Tuncer Taşkın Ocak 
2010 tarihi itibari ile bir başka kuruma tayini çıktığından projeden çıkarılmıştır.  
d. Bütçe: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJE ADI                         :ÇİLEK ÜÇGÜLÜ (TRİFOLİUM FRAGİFERUM L.)   DOĞAL   
POPULASYONLARININ KARAKTERİZASYONU VE ÖN 
DEĞERLENDİRMESİ/ CHARACTERİZATİON AND 
EVALUATİON İN NATURAL POPULATİON OF 
STRAWBERRY CLOVER (TRİFOLİUM FRAGİFERUM L.) 

 
Proje No                              : TAGEM/TA/11/ 
Yürütücü Kuruluş      : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri                        : Dr. Necla TAŞ 

Proje Yürütücüleri                          Bitki Genetik Kaynakları Bölüm Personeli 
İşbirliği Yapılan Kuruluş                        : - 
Başlama ve Bitiş Tarihi                          : 01.01.2011 ve 31.12.2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Projede belirtildiği gibi, çilek üçgülü çok yıllık bir baklagil yem 
bitkisi olması nedeniyle ilk yıl projenin tesis yılı olarak planlanmıştır. Ulusal gen bankasında 
mevcut olan Ege, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinden toplanmış 58 adet çilek üçgülü tohum örneği ile Avustralya Gen 
Bankası’ndan introdüksiyonu yapılan Türkiye orijinli 22 adet tohum örneği materyal olarak 
kullanılmıştır. Ayrıca denemede kullanılmak üzere standart çeşitler Avustralya gen bankasından 
temin edilmiştir. Denemede kullanılacak olan bu çeşitler Çizelge 1’de verilmiştir. 
 
 
Çizelge 1. Projede yer alan standart çeşitler. 
Standart Çeşit Adı Orijin 
Palestine İsrail 
Salina Amerika Birleşik Devletleri 
Princep Park (Lokal varyete) Avustralya 
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Denemenin tesisi sonbaharda materyalin Ulusal gen bankasından çıkarılması, ekim ve deneme 
alanının hazırlıkları ile başlamıştır. Sürülerek hazırlanan deneme alanında her tohum örneği bir sıra, 
her sırada 30 cm aralık ile 20 bitki ve her sıra arası 90 cm olacak şekilde parselasyon yapılmıştır. 
Her 10 sırada bir kontrol çeşidi yer alacaktır. Ulusal Gen Bankası çilek üçgülü tohum 
koleksiyonuna ait tohumlar 05.10.2010 tarihinde serada viyollere ekilmiştir. Ekimi yapılan tohum 
materyalinde ekim tarihinden 2 gün sonra bitki çıkışları görülmeye başlamıştır. Çilek üçgülü 
deneme materyalinde 5 adet tohum örneğinde şuana kadar çimlenme gerçekleşmemiştir. Viyollerde 
şaşırtma devresine gelen örnekler tarlaya şaşırtılmadan önce tüplere aktarılmış ve burada biraz daha 
gelişmeleri sağlanmıştır. Tarlaya şaşırtmak için yeterli gelişme gösteren 9 adet çilek üçgülü tohum 
örneği her sırada 20 bitki olacak şekilde 02.12.2010 tarihinde deneme alanına şaşırtılmıştır. Deneme 
alanına şaşırtılan bitkilerde herhangi bir kayıp söz konusu olduğunda tekrar şaşırtma yapmak için 
geriye kalan materyalin serada muhafazasına devam edilecektir.  
 
Avustralya’dan gelen Türkiye orijinli materyal ve standartların 23.11.2010 tarihinde serada 
viyollere ekimi yapılmıştır. Materyalin tamamında bitki çıkışı gerçekleşmiştir. Bitkiler tarlaya 
şaşırtmak için yeterli gelişmeye ulaşıncaya kadar serada büyümeye bırakılacaktır.  
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
a-Materyal ve Metod: ATK tarafından 25000 TL olarak belirlenen proje nihai bütçesinin 
moleküler çalışmanın yapılmasına yeterli olmaması nedeniyle projede yer alan moleküler 
karakterizasyon çalışmaları Müdürlük Makamı ve proje danışmanlarının bilgi ve onayı ile projeden 
çıkarılmıştır. Söz konusu karara ilişkin gerekçe Bakanlığa bildirilmiş ve proje bu şekilde 
değiştirilmiştir. 
b-Proje Faaliyet Takvimi: Değişikliklere göre düzenlenmiştir. 
c-Personel: Moleküler karakterizasyon çalışması ile ilgili kısım projeden çıkartıldığından ilgili 
Danışman Dr. Ali PEKSÜSLÜ projede yer almayacaktır. 
d- Bütçe: Projede yapılan değişikliklerle proje nihai bütçesi 25000 TL olarak onaylanmıştır.  
 
 

 
PROJE TÜRKÇE ADI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ BAZI TIBBİ VE 

AROMATİK BİTKİLERİN EX-SİTU MUHAFAZASI, 
KARAKTERİZASYONU VE ÖN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Proje İngilizce Adı: Ex-Situ Conservation, characterizations and pre-evaluation of some Medicinal 

and Aromatic Plants in South East Anatolia Region 
Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri: Dr. Fethullah TEKİN 
Sunan          : Dr. Fethullah TEKİN 
Proje Yürütücüleri: M. Şerif YASAK 
İşbirliği Yapılan Kuruluş:  Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 
    Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihi: Ocak 2011-Aralık 2015 
 
Dönem Bulguları 
 

Proje 2011 yılında başlayacağı için 2010 yılında sadece projenin alt yapısını oluşturmaya 
yönelik olarak uçucu yağ seti alınmıştır. Serada bazı bitkilerin tohumları saksılara ekilmiştir. Serada 
ortamında çelikleri köklendirmek için kum havuzları oluşturulmuştur.  
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1. PROJE ADI    : GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ DAĞ KİRAZININ 
(PRUNUS PROSTRATA LABİLL.) TANIMLANMASI, YAYILIMININ SAPTANMASI VE 
DEĞİŞİK TİPLERİNİN KORUMAYA (EX SİTU) ALINMASI 
 
Projenin İngilizce Adı : Description, Spreading and Conservation (Ex situ) of Different Types 
Mountain Cherry (Prunus prostrata Labill.) Growing on Southeastern Anatolia Region 
2. Proje No :  
3. Yürütücü Kuruluş :  Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 
4.         Proje Lideri :             Dr. Halit Seyfettin ATLI 
             
5. Proje Yürütücüleri :  Zir Yük. Müh. Kamil SARPKAYA 
    Zir. Müh. Oğuz GÜNDOĞDU 
         
7. İşbirliği Yapılan Kuruluş : --- 
8. Başlama ve Bitiş Tarihi : 2011 - 2014 
9. Dönem Bulguları ve Tartışma : 

Ülkemizdeki doğal kaynakların önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmakta, doğal 
kaynakların kaybolmaması için yapılan çalışmalar artmaktadır.  

Prunus prostrata Labill. (Dağ kirazı), Güneydoğu Anadolu’nun birçok ilinde Antepfıstığı 
Araştırma Enstitüsü teknik elemanlarınca görülmüştür. Bu kiraz türü birçok bitkinin yetişemeyeceği 
taşlık, kayalık, kireçli topraklarda yetişebilmektedir. Yerde sürünen formları olduğu gibi 1-1.5 m 
boylananları da vardır. Çok gövdeli, ocak halinde görülmektedir. 

Ülkemizde Prunus prostrata Labill. (Dağ kirazı) ile ilgili çalışmalara rastlanılamamıştır. Bu 
meyve türümüzün tanımlanması, dağılımlarının saptanması ve korumaya alınması ile doğal 
kaynaklarımızdan birinin daha kaybolması önlenecek, bundan sonra yapılacak çalışmalara veri 
tabanı olacaktır. 

Proje 2011-2014 yıllarında yürütülecek; Dağ Kirazı (Prunus prostrata Labill.) tanımlanacak, 
yayılımları saptanacak ve değişik tipleri korumaya (Ex situ) alınacaktır.  

Proje faaliyetleri 2011’de başlayacak olmasına karşın, 2010 yılında ön çalışmalar 
yapılmıştır.  

Gaziantep ve Adıyaman’da belirlenen 11 tipten (42, 29, 16, 45, 18, 43, 44, 46, 30, 3 ve 17) 
tohumlar alınmıştır. Bu tohumlar 2011 yılında 1000 ppm GA3 konsantrasyonunda 24 saat tutularak 
105 gün +4 C’de ıslak perlit içerisinde katlanacak, çimlenme durumlarına bakılacaktır. 

Temmuz ayında, kırmızı (27PP40) ve sarı meyveli(27PP41) Dağ kirazı tiplerinin aşı 
kalemleri alınarak 0900 Ziraat sürgünlerine aşılamaları yapılmış, her iki tipinde aşılarının tuttuğu 
şimdilik uyuşmazlık olmadığı gözlenmiştir. 

Mart ayının 30’unda mahlep’te, Nisan ayının 5’inde 0900 Ziraat kiraz çeşidinde 
emaskülasyon ve melezleme yapılmıştır. Dağ kirazının kırmızı (27PP18) ve sarı meyveli(27PP01) 
tiplerinden çiçektozu alınarak melezleme yapılmıştır. 0900 Ziraat çeşidinde hiç meyve tutumu 
olmamıştır. Mahlepte ise her iki tipin çiçektozu ile meyve tutumunun çok iyi olduğu görülmüştür. 
10.      Projede Öngörülen Değişiklikler :  
  a) Materyal ve Metod  
  b) Proje Faaliyet Takvimi :  
  c) Personel  

Projeye Enstitümüz Ziraat Mühendislerinden Ertuğrul İLİKÇİOĞLU’nun dahil edilmesi 
önerilmektedir. 

  d) Bütçe 
 
2012 Yılı Bütçesi (TL) 
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Araştırma Ekipmanları 
   4.000. - 

Araştırma Sarf Malzemeleri                                          4.000. - 
Cari giderler    2.000. - 

                                   Toplam                                          10.000.- 
 
 
 
Proje Adı :KAHRAMANMARAŞ FLORASINDA BULUNAN SALEP ORKİDELERİNİN 

MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER OLARAK TANIMLANMASI 
MORPHOLOGİCAL AND MOLECULAR DETERMİNATİON OF 
SALEP ORCHİDS İN KAHRAMANMARAŞ FLORA 

 
Proje No: - 
Yürütücü Kuruluş Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Alaaddin ÖZDEMİR 
Proje Yürütücüleri: Halil ESİMEK 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Başlama- Bitiş Tarihleri: 
01.01.2011-01.01.2013 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
  

Salep Orkidelerinin yerleri tespit edilmiş arazi çıkış planları yapılmıştır. Belirlenen 
tarihlerde arazi çıkışlarına başlanıp proje için gerekli materyaller temin edilecektir. Sütçü imam 
üniversitesi ile işbirliği halinde çalışmalara başlanacaktır.  
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
 
Personel: 
 

05/01/2011 tarihli Enstitü Araştırma Komitesi Kararınca   Kurumumuzdan ayrılan Kadriye 
DALFESOĞLU projeden çıkarılmıştır. Alaaddin ÖZDEMİR Proje yürtücüsü olarak görev almıştır. 
Halil ESİMEK projeye dahil edilip yardımcı araştırıcı olarak görev almıştır. 

 
 

1. PROJE ADI :ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ASMA GENETİK KAYNAKLARI 
(TOKAT, ÇORUM VE AMASYA İLLERİNDE BULUNAN YÖRESEL 
ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE 
TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ) GRAPE 
BIODIVERSITY OF MIDDLE BLACK SEA REGION 

 
2. Proje No: 
TAGEM-TB-100601G01 
3. Yürütücü Kuruluş: 
Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – TOKAT 
4. Proje Lideri: 
Duran KILIÇ – Ziraat Yüksek Mühendisi 
 
5. Proje Yürütücüleri: 
Zir. Yük. Müh. Duran KILIÇ 

Yard. Doç. Dr. Adem YAĞCI 



 114 

Doç. Dr. Rüstem CANGİ 

Prof. Dr. Zeki KARA 

Dr. Sebahattin ÇELİK 

Zir. Müh. Caner AYMAK 

Zir. Müh. Kaya ASTAN 

Zir. Yük. Müh. İ Kürşat ÖZYURT 

Zir. Müh. Bülent BAŞARAN 

Zir. Yük. Müh. Sinan KILIÇ 

 
 
6. İşbirliği Yapılan Kuruluş: 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü KONYA 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü TOKAT 
7. Başlama ve Bitiş Tarihi: 
2011 – 2015 
8. Dönem Bulguları ve Tartışma: 
Çalışılacak Bölge 
2011 Temmuz ayında, Tokat ilinde survey çalışmalarına başlanacaktır. Daha sonraki yıllarda proje 
kapsamında olan Amasya ve Çorum illerinde survey çalışmaları yapılacaktır. 
Muhafaza Bahçeleri 
Yöresel çeşitlere ait fidanların dikilebilmesi için oluşturulacak muhafaza bahçesinin yeri belirlenmiştir. 
Muhafaza bahçesinden Ocak ayında analiz yapılmak için toprak örneği alınmıştır. Toprak analiz 
sonuçlarına göre uygun anaç belirlenecektir. 
9. Projede Önerilen Değişikler: 
2011 yılı çalışmaları için projede herhangi bir değişiklik önerilmemektedir. 

1.PROJE ADI :İÇ ANADOLU - KARADENİZ GEÇİT BÖLGESİNDEKİ BAZI MEYVE 
GENETİK KAYNAKLARININ TOPLANMASI VE MUHAFAZASI 
PROJESİ 

2. Projenin İngilizce  Adı: In Black Sea - Middle Anatolia  Gateway Region’s of Fruit Genetic 
Resources    Collection and Storage Project 

3. Proje No : TAGEM-TB-100601G02 
4. Yürütücü Kuruluş :  Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- TOKAT 
5. Proje Lideri:  İbrahim Kürşat ÖZYURT – Ziraat Yüksek Mühendisi 
6. Proje Yürütücüleri:  
          Dr. Sebahattin ÇELİK -  Ziraat Yüksek Mühendisi 
 Mualla AYDIN -  Ziraat Yüksek Mühendisi 
             Kaya ASTAN - Ziraat Mühendisi 
            Abdullah Serhat EDİZER - Ziraat Yüksek Mühendisi 
           Hüseyin TOPAL - Ziraat Mühendisi 
 Duran KILIÇ - Ziraat Yüksek Mühendisi 
           Dr.  Ayşe ÖZAYDIN YEŞİLAYER - Ziraat Yüksek Mühendisi 
              İdris MACİT - Ziraat Yüksek Mühendisi (KTAE) 
 Yard. Doç. Dr. Yemliha EDİZER - Ziraat Yüksek Mühendisi 
7. İşbirliği Yapılan Kuruluş:   
 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- SAMSUN 
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8. Başlama ve Bitiş Tarihi:   
 2011 – 2015 
9. Dönem Bulguları ve Tartışma:   
 Çalışılacak Bölge 

2011 Mayıs ayında,  Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile  işbirliği yapılarak Amasya ve 
Tokat İlleri’nde  survey çalışmalarına başlanacaktır.  

 Çalışılacak Tipler 
Bölgede daha önce yapılan çalışmalar dikkate alınarak, elma, armut ve kiraz türlerine ait 
tiplerinin toplanmasına başlanacaktır.  

 Fidan Üretiminde Kullanılacak Anaçlar 
Çalışılacak tiplere ait çöğür ve klon anaçları ( Elma için: MM106, Armut için: Çöğür anacı, 
Kiraz için:  İdris anacı) temin edilerek aşılama parsellerine dikilmiştir. 

 Muhafaza Bahçeleri  
Tiplere ait fidanların dikilebilmesi için oluşturulacak muhafaza bahçelerinin yerleri 
belirlenmiştir. 

 Toplama Formu 
 Tiplerin toplanmasında kullanılacak toplama formu oluşturulmuştur. 
10. Projede Önerilen Değişikler:   

2011 yılı çalışmaları için projede herhangi bir değişiklik önerilmemektedir. 
 
 

 
PROJE ADI:KARADENİZ-İÇ ANADOLU GEÇİT KUŞAĞI DOĞAL 

FLORASINDAKİ SEBZE OLARAK TÜKETİLEN YABANİ OTLAR 
VE KULLANIMI 

 
1. Projenin İngilizce adı: 

Ediple Wild Plants consumed as vegatables in Blacksea – Central Anatolia Gateway Region 
2. Proje No: 

TAGEM/TB/ 100601G03 
3. Yürütücü Kuruluş: 

Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü - TOKAT 
4. Proje Lideri: 

Dr.Sebahattin ÇELİK – Ziraat Yüksek Mühendisi 
5. Proje Yürütücüleri: 

Yard.Doç.Dr.Bedrettin SELVİ- Biyolog (GOP Üni. Fen Edebiyat Fak.) 
6. İşbirliği Yapılan Kuruluş: 

- TEMA Vakfı 
- Ali Nihat GÖKYİGİT Vakfı 
- GOP Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 

7. Başlama ve Bitiş Tarihi: 
2011-2012 (iki yıl) 

 
8. Dönem Bulguları ve Tartışma 

            2011 yılı Projenin ilk yılıdır. Bu yıl; 
- Tokat ve Amasya illerinde toplama durakları olarak belirlenen yerlerde survey 

çalışmalarına başlanacaktır. 
- Projenin yürütüleceği muhafaza parseli belirlenmiştir. 
- Muhafaza parseline ekim, dikim ve taşıma yapılacak 1.80x0.8x0.2mt. boyutlarındaki sac 

kasalar nizami olarak yerleştirilmiştir. 
- Survey çalışmalarında yenebilir otların bulunduğu yerler GPS ile belirlenecek, harita 

üzerinde işaretlenecektir. 
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- Doğadan bitki toplama işine başlanmıştır. Bitkilerle ilgili alınan bilgiler oluşturulan bitki 
toplama formuna işaretlenecektir. 

 
 
Form kayıtlarında aşağıdaki bilgiler yer alacaktır. 

- Toplama numarası: (toplama tarihi, durak numarası, duraktaki örnek numarası) 
- Bitkinin botanik adı-cins, tür, alttür) ve yöresel adı 
- Yöre (il, ilçe, köy) 
- Koordinatlar (enlem, boylam ve yükseklik) 
- Metaryal tipi ( Tohum, vejetatif ve durumu (yabani) 
- Popülasyon durumu 
- Topografya bilgileri (toprak ve arazinin durumu) 
- Birlikte bulunduğu türler 
- Bitki ve yöreye ait ek notlar 

- Toplanan örneklerde teşhis çalışmaları yapılacak, herbaryum oluşturmak amacıyla 
usulüne uygun şekilde kurutulacaktır. 

- Muhafaza parselinde yer alan bitkilerden tohum örnekleri alınacaktır. 
 
 

 
                       PROJE ADI: ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT İLLERİ DOĞAL FLORASINDA 

YETİŞEN GAZAL BOYNUZU TÜRLERİNİN (LOTUS SP.) TOPLANMASI, 
MORFOLOJİK, MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ(COLLECTİON, MOLECULAR, 
MORPHOLOGİCAL CHARACTERİZATİON AND EVALUATİON OF 
BİRDSFOOT TREFOİL SPECİES GROWİNG İN ERZURUM, ERZİNCAN, 
BAYBURT) 
 

Proje No   : TAGEM/TA//// 
Yürütücü Kuruluş : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Pınar UYSAL 
Proje Yürütücüleri :P.UYSAL  
İşbirliği Yapılan Kuruluş :Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi  
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2011–31.12.2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Proje 2011 yılı ocak ayında başladığı için her hangi bir dönem 
bulgusu elde edilememiştir. 
Projede Önerilen Değişiklikler:  
 
 
a)- Materyal ve Metot: : Değişiklik Yok 
b)-Proje Faliyet Takvimi: Değişiklik Yok 
c)-Personel: Değişiklik yok. 
d)-Bütçe: Değişiklik yok.2011 yılı proje harcamaları genel bütçeden karşılanacaktır. 
  
 
 
 
Proje Adı    : TAHIL GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA  
                                                PROJESİ (RESARCH PROJECT ON CEREAL  
                                                GENETİC RESOURCES)  
 
Proje No    : TAGEM / IY / 
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Yürütücü Kuruluş                 : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri                            : Dr. Hatice Geren 
Proje Yürütücüleri              : Dr. Hatice Geren, Uzm. Rıza Ünsal,  
                                                  İsmail Sevim, Aydın İmamoğlu, Nurgül  
                                                  Sarı, Dr. Meltem Ayaz, Nebi Özek   
İşbirliği Yapılan Kuruluş        : - 
Başlama ve Bitiş tarihi    : 01/01/2009 - 31/12/2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Bu projenin materyali, yurdumuzdan toplanmış ve halen Ege 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü gen bankasında saklanan, tahılların ıslah edilmemiş formları ve 
yabani akrabalarına ait örnekler oluşturmuştur. Bu materyale yurdumuzdan toplanıp, halen 
yurtdışında saklanan diğer örneklerde temin edildikçe eklenecektir. Olanaklar ve öncelikler dikkate 
alınarak belirlenecek miktarda örnek üretim/yenilemeye alınmıştır. Üretim/yenileme işlemlerinin 
çoğu tarla şartlarında yapılmış olup, tohum sayısı çok az olan örnekler ise sera ve saksılarda ön 
üretime alındıktan sora izleyen yıllarda tarla şartlarında çoğaltma yapılmıştır. Tahıl Genetik 
kaynakları üretimi için buğday, arpa çavdar ve yulaf örneklerine ait yabani ve kültür formundaki 
tohumlar, Ege bölgesi için en uygun ekim dönemi olan kasım ve aralık aylarında; mısır için ise 
nisan ayında ekilmektedir 
Bu yıl, buğday genetik kaynakları çalışmaları kapsamında ulusal gen bankasından 37 adet tohum 
örneği alınmıştır. Çıkışı sağlanan 22 adet tohum örneğinden 12 adedinde yeterli tohum elde edilmiş 
olup, uzun süreli muhafaza için Ulusal Gen Bankasına teslim edilmiştir. 2007-2008 yılı gen 
kaynakları üretim/yenileme çalışmasından kalan 2 adet tohum örneğinin üretim/yenilemesi yapılıp 
teslim edilmiştir. Kars ilinden gönderilen 6 adet Kavlıca tohum örneğinin üretimi 
gerçekleştirilmiştir.  
ETAE ulusal gen bankasından temin edilen 36 adet yulaf tohum örneğinde üretim/yenileme 
çalışması yapılarak uzun süreli muhafaza için Ulusal gen bankasına teslim edilmiştir. İl 
müdürlükleri aracılığı ile temin edilen 22 adet köy populasyonu yulaf tohum örneğinde üretim 
yapılarak ulusal gen bankasına teslim edilmiştir. 

 
Mısır Genetik Kaynakları çalışmalarında ise; Ulusal Gen Bankasından alınan 18 mısır tohum 
örneğinden 15 adedinde üretim/yenileme çalışması yapılarak uzun süreli muhafaza için ulusal gen 
bankasına teslim edilmiştir. 3 adet Zea mays tohum örneğinde çıkış olmamıştır. 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 

a- Materyal ve Metot: - 

b- Proje Faaliyet Takvimi: - 

c- Personel:  
d- Bütçe: -  

 
 
 

 
 

 
Proje Adı : ENDÜSTRİ BİTKİLERİ GENETİK KAYNAKLARI 

PROJESİ - TÜRKİYE ORİJİNLİ KETEN (LİNUM 
USİTATİSSMUM L.) GENETİK KAYNAKLARININ 
KARAKTERİZASYONU VE ÖN DEĞERLENDİRMESİ ALT 
PROJESİ 

Proje No   : -  
Yürütücü Kuruluş  : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Uz. Abdullah İnal 
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Proje Yürütücüleri  : Dr. Ali Peksüslü, İsmail Yılmaz, Hasan Kartal 
Danışman   : Dr. Şemsettin Tan 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : - 
Başlama ve Bitiş tarihi : 2008-2012 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma 
 
2010 yılında, Türkiye orijinli 70 adet keten tohum örneğinde karakterizasyon, orta ve uzun süreli 
muhafaza için üretim ve yenileme çalışması yürütülmüştür. Ayrıca, Antares ve Sandra yağlık 
standart çeşitleri ile ülkemiz orijinli yağ keteni Sarı-85 çeşidi, Hermes, Rolin ve Jitka liflik standart 
çeşitleri ile 15 adet farklı orijinli çeşitte (Amon, Jantar, Venica, Diane, Juliet, Koto, Maniston, 
Norman, Omega, Ottawa, Prompt, Summit, Rocket, Zenith, Zoltan), bazı önemli agronomik 
özelliklere ait gözlemler yapılmıştır. 
Karakterizasyon gözlemlerinde, IPGRI (Bioversity) tarafından kabul edilen Uluslararası Keten Veri 
Tabanı Tanımlama Listesi esas alınmıştır. Gözlenen karakterler şunlardır: Morfolojik 
Karakterler: bitki habitusu, tek yıllık/çok yıllık olma durumu, bitki boyu, petal genişliği, petal 
rengi, petal pigmentasyon yoğunluğu, anter rengi, filament rengi, stilus rengi, stigma rengi, kapsül 
tipi, kapsül büyüklüğü, kapsülde ortalama tohum sayısı, 1000 tane ağırlığı, tohum rengi. Fenolojik 
Karakterler: çiçeklenme başlangıcı, çiçeklenme gün sayısı, olgunlaşma gün sayısı. Agronomik 
Karakterler: tek bitki tohum verimi, bitki tipi. Ayrıca, populasyonlar arasında tohum verimi ile 
ilgili varyasyonu tahminlemek amacıyla, her bir populasyon için tek bitki tohum verimleri de 
alınmıştır.  
 
Karakterizasyonu gerçekleştirilen 70 populasyon arasındaki genetik yakınlıklar, küme (cluster) 
analizi ile elde edilen dendogramlarla ortaya konmuştur. 
Karakterizasyonu yapılan populasyonlarda, kantitatif karakterlere ilişkin gözlemlere ait bazı 
istatistiksel değerler Çizelge 1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Karakterizasyonu yapılan populasyonlara ait kantitatif gözlem verileri 

 
Bit. 
Boy. 
(cm) 

Kapsül 
Büy. 
(mm) 

Kapsülde 
Ort. Toh. 

Say.  

Bin 
Tane 
Ağ. 
(gr) 

Çiç. 
Gün. 
Say. 

Olg. 
Gün. 
Say. 

Tek 
Bitki 
Toh. 
Ver. 
(gr) 

Minimum 27,10 5,12 4,20 3,66 47,00 84,00 0,20 
Maksimum 54,90 6,75 9,50 7,51 80,00 107,00 3,80 
Ortalama 47,12 6,17 7,40 5,70 52,03 94,39 2,12 
Ort. St. 
Hat. 0,52 0,04 0,14 0,09 0,75 0,71 0,08 

S (St. 
sapma) 4,39 0,31 1,18 0,81 6,25 5,94 0,68 

S2 
(Varyans) 19,24 0,09 1,39 0,66 39,01 35,25 0,46 

 
Projenin 2010 yılı çalışma döneminde, karakterizasyon çalışmalarının yanı sıra, 2007 ve 2009 
yılındaki gözlem ve veriler ışığında ümitvar olarak belirlenen, yağlık grupta 27 materyal ve 3 
standart yağ keteni; liflik grupta ise 14 liflik materyal ve 3 standart lif keteni, 3 tekerrürlü, tesadüf 
blokları deneme desenine göre kurulan denemeler ile, bazı önemli agronomik özellikleri yönünden 
değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, çalışma materyalinin çiçeklenme gün 
sayısı, olgunlaşma gün sayısı, bitki boyu ve bin tane ağırlığı yönünden varyasyon gösterdiği 
belirlenmiştir. Denemede ele alınan bazı önemli agronomik özelliklere ait istatistiksel veriler, 
Çizelge 2 ve 3’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Yağ keteni ön değerlendirme sonuçları 

 
Çiç. 
Gün. 
Say. 

Fiz. Ol. 
Gün 
Say. 

Bit. 
Boy. 
(cm) 

Bin 
Tane 

Ağ. (gr) 

Tek 
Bitki 
Toh. 
Ver. 
(gr) 

Minimum 47,00 85,00 41,90 5,12 0,49 
Maksimum 52,00 100,00 58,60 6,76 2,32 
Ortalama 49,57  92,33  49,35  5,94  1,40  
Ort. St. 
Hat. 0,29 0,96 0,66 0,08 0,06 

S (St. 
Sapma) 1,61 5,25 3,60 0,44 0,36 

S2 
(Varyans) 2,59 27,61 12,98 0,19 0,13 

CV (0,05) 3,25 5,69 7,30 7,38 25,90 
 
 
 
Çizelge 3. Lif keteni ön değerlendirme sonuçları 

 
Çiç. 
Gün. 
Say. 

Fiz. Ol. 
Gün 
Say. 

Bit. 
Boy. 
(cm) 

Bin 
Tane 

Ağ. (gr) 

Tek 
Bitki 
Toh. 
Ver. 
(gr) 

Minimum 47,00 85,00 45,90 3,10 0,73 
Maksimum 53,00 98,00 79,70 6,75 1,91 
Ortalama 49,65 90,41 56,85 5,64 1,16 
Ort. St. 
Hat. 0,43 0,99 2,06 0,24 0,08 

S (St. 
Sapma) 1,77 4,06 8,51 0,97 0,35 

S2 
(Varyans) 3,12 16,51 72,45 0,95 0,12 

CV (0,05) 3,56 4,49 14,97 17,26 30,05 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: - 
 
 
 
 
Proje Adı: TIBBİ VE KOKULU BİTKİLER GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA 

PROJESİ 
PLANT GENETİC RESOURCES PROJECT ON MEDİCİNAL AND 
AROMATİC PLANTS 

Proje No:TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Dr. Mehmet Tutar 

Proje Yürütücüleri: Dr. Ali Osman Sarı, Aynur Bilgiç 

İşbirliği Yapılan Kuruluş: - 
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Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.01.2008-31.12.2012 (Sürekli) 

Dönem Bulguları ve Tartışma: 
2010 yılında herhangi bir toplama faaliyeti gerçekleştirilmemiştir. 17 adet Melissa 

officinalis popülasyonunda üretim yenilemesi yapmak üzere her popilasyondan 10 adet bitki 30X40 
cm ebadındaki siyah plastik torbalara dikilmiş, çiçeklenme öncesinde Enstitü içinde farklı noktalara 
yerleştirilerek kendi aralarında tozlaşmaları hedeflenmiştir. Kısmen başarı sağlansa da bitkiler torba 
içinde sıcaktan zarar görmüş, bir kısmı kurumuştur. Dolayısıyla elde edilen tohum miktarı birçok 
popülasyonda yeterli olmamıştır. 

22 adaçayı popülasyonunda karakterizasyon çalışmaları kısmen tamamlanmış, bu 
popülasyonların mesafe izolasyonu uygulanarak üretim yenilemelerini gerçekleştirmek üzere çelikle 
fidan üretimleri yapılmıştır. Çelikleri kolay köklenmeyen bazı popülasyonların fidanları da ilkbahar 
aylarında üretilecektir.  
 Kalan nane klonlarının vejetatif muhafazasına devam edilmiştir. 
Projede Önerilen Değişiklikler: 

a- Materyal ve Metod:- 
b- Proje Faaliyet Takvimi:- 
c- Personel:  Zir. Müh. Fatih Çiçek’in projeye dahil edilmesi. 

           d- Bütçe:- 

 
 
 
Proje Adı: EGE VE BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI 

ADAÇAYI (SALVİA L.)  TÜRLERİNİN TOPLANMASI VE 
KARAKTERİZASYONU 
COLLECTION AND CHARACTERIZATION OF SOME SAGE SPECIES 
DISTRIBUTED AT THE AEGEAN AND WEST MEDITERRANEAN REGIONS 
 

Proje No:TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Dr. Mehmet TUTAR 
Proje Yürütücüleri: Dr. Ali Osman Sarı, Aynur Bilgiç,  Araş.Gör. Dr. Sıdıka Ekren, Araş. Gör 
Çiğdem Sönmez 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.01.2007-31.12.2011 

Dönem Bulguları ve Tartışma: 
Tarlada buluna 22 adet popülasyonda genel bitki özellikleri, yaprak ve çiçek özellikleri ile 

verim özellikleri belirlenmiştir 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 

a- Materyal ve Metod:- 
b- Proje Faaliyet Takvimi:- 
c- Personel:  Zir. Müh. Fatih ÇİÇEK’in projeye dahil edilmesi. 

 
d- Bütçe:- 

 

 
Proje Adı   : YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER GENETİK   
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                                                 KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ  
      Food Legumes Genetic Resources   
                                                 Research Project   
Proje No   : TAGEM / IY / 96 / 17 / 02 / 004 
Yürütücü Kuruluş  : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. 
Proje Lideri   : Uzm. Sabiha VURAL 
Proje Yürütücüleri  : Uzm. Nüket ATİKYILMAZ 

  Dr. Eylem TUĞAY 
İşbirliği Yapılan Kuruluş     :  -            
Başlama ve Bitiş tarihi :1/1/2010-31/12/2010 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
1. Üretim/Yenileme (Ü/Y) Çalışmaları: 
Fasulye (Phaseolus sp.) : Tplam 94 adet fasulye genetik kaynağı materyali üretim/yenileme 
amacıyla ekilmiştir. Phaseolus coccineus örneklerinden birinde çıkış gerçekleşmemiştir. 93 örneğe 
ait tohum muhafaza amacıyla Ulusal Gen Bankasına teslim edilmiştir. 
Nohut (Cicer sp.) : Nohut karakterizasyon çalışması için 100 adet nohut örneği birer sıra olarak 
ekilmiş, 36 örnekte çıkış sağlanmamıştır. 2009 yılı toplama programından gelen 33 örnek ü/y 
amacıyla ekilmiş ve tohumları Ulusal Gen Bankasına teslim edilmiştir.  TR 54592 kayıt nolu Cicer 
pinnatifidum’un saksılarda ve tarlada tohum çoğaltımı yapılarak yeterli miktara ulaşılmış ve Gen 
Bankasına teslim edilmiştir. 
Bakla (Vicia faba) : “Ulusal Bakla (Vicia faba L.) Genetik Kaynaklarının Moleküler ve Morfolojik 
Karakterizasyonu” projesi kapsamında materyal olarak kullanmak amacıyla  75 Vicia faba 
örneğinde üretim/yenileme çalışması yapılarak, materyal 2011 karakterizasyon çalışmasına 
aktarılmıştır.   
Börülce (Vigna unguiculata) : “Türkiye Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp) Yerel Çeşitlerinin 
Morfolojik Karakterizasyonu ve Kurak Koşullara Nispi Direncinin Ön Değerlendirmesi” projesi 
kapsamında 35 örnekte ü/y yapılarak tohumlar Ulusal Gen Bankasına teslim edilmiştir. 

Mercimek (Lens sp.) : ABD’den getirtilen 9 adet Lens (Lens montbretii, Lens orientalis, Lens 
ervoides, Lens sp) örneğinin ü/y’si saksılarda yapılmış, ancak 4 örnekte çıkış gerçekleşmiş ve 3 
örnekten tohum elde edilebilmiştir. Ayrıca 4 Lens sp örneğinin de saksılarda üretim/yenilemesi 
yapılarak tohumu çoğaltılmıştır. 2009 yılında saksılarda ekili olan 8 örnekte saksılara dökülmüş 
olan tohumlarda yeniden çıkış gerçekleşmiş ve bunların da tohumları alınmıştır. Toplamda 2010 yılı 
materyalinden 7 örnek, 2009 yılı materyalinde ise 8 örnekten tohum alınmış, 9 örnekte Ulusal Gen 
Bankasında muhafaza için yeterli tohum miktarına ulaşılarak, tohumları teslim edilmiştir. 

2. Tohum Toplama Çalışmaları: 
11-15 Ekim 2010 tarihleri arasında Aydın, Muğla, Antalya ve Burdur illerine toplama 

programı düzenlenmiş ve toplam 156 tohum örneği alınmıştır. Toplama yapılan yerlerdeki 
yükseklik değerleri 50 m ile 1380 m arasında değişmiştir.  

Toplanan materyal yemeklik tane baklagillerde cinsler bazında şöyledir; 24 adet nohut 
(Cicer arietinum), 73 adet fasulye (71 adet Phaseolus vulgaris, 2 adet Phaseolus coccineus), 10 
adet bezelye (Pisum sativum),  13 adet bakla (Vicia faba), 33 adet börülce (Vigna unguiculata), 1 
adet maş fasulyesi (Vigna radiata), 1 adet mercimek (Lens culinaris). Toplanan materyal listesi Ek 
Çizelge 1’de verilmiştir.  
               2010 yılı içerisinde Bitki Genetik Kaynakları Bölümü tarafından Yenice-Çanakkale, 
Eşme-Uşak ve Kütahya’dan 1 Cicer arietinum, 3 Phaseolus vulgaris örneği, Sebze Şubesi 
tarafından Bursa, Çanakkale, Balıkesir illerinde düzenlenen toplama programında 1 adet Cicer 
arietinum, 3 adet Phaseolus vulgaris, 9 adet Vigna unguiculata, 3 adet Vicia faba ve  3 adet Pisum 
sativum  olmak üzere toplam 21 örnek toplanmıştır.   
 2010 yılı içinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde düzenlenen “Yemeklik Tane Baklagiller 
Gezici Grubu” sırasında Yeşilli-Mardin’den kuru fasulye olarak tüketilen 1 Phaseolus vulgaris 
örneği toplanmıştır. Bunun yanında  Hakkari ilinden 2 Vigna radiata, 1 Cicer arietinum, 2 Vigna 



 122 

unguiculata, 18 adet Phaseolus vulgaris, 1 adet Phaseolus coccineus, Kahramanmaraş’tan 2 Lens 
culinaris, 1 Cicer arietinum, Manyas-Balıkesir’den kuru fasulye olarak tüketilen 1 Phaseolus 
vulgaris örneği sağlanmıştır. Toplamda Gen Bankasına 2010 yılında 202 genetik kaynağı materyali 
kazandırılmıştır. 
3.Karakterizasyon Çalışmaları 
3.1. Nohut : 2008 yılında üretim/yenilemesi yapılmış olan 58 adet yerel nohut çeşidi ve 6 adet 
tescilli nohut çeşidi (Canitez87, Sarı98, Cevdetbey98, Menemen92, İzmir92 ve Aydın 92) basit latis 
deneme deseninde (8 x 8) 23 Mart 2010 tarihinde ekilmiştir. Toplam 64 materyal 28 özellik 
yönünden değerlendirilmiştir. Materyalde tüylülük, bakla çatlaması, bir çiçek sapındaki çiçek ve 
bakla sayısı özellikleri yönünden bir farklılık bulunmamıştır. Bütün materyal tüylü (5), bir çiçek 
sapındaki çiçek ve bakla sayısı 1, bakla çatlaması yok (0) olarak tespit edilmiş ve bu özellikler 
analize dahil edilmemiştir. 
 

Veriler Jump7 istatistik programında Ana Bileşen Analizine göre değerlendirilmiştir. İlk üç 
ana bileşen (ABA1, ABA2, AB3) toplam varyansın %51’ini oluşturmuş, ABA7’de %73 varyansa 
ulaşılmıştır. İlk üç ana bileşenin oluşumunda etkili özellikler ve eigen değerleri aşağıda verilmiştir. 

1. Ana Bileşende ; ikinci dal sayısı (0,33), bitkide bakla sayısı (0,34), baklada tane sayısı (0,25) 

2. Ana Bileşende ; tek bitki tane verimi (0,41), tek bitki biyolojik verim (0,33), testa yapısı 
(0,30), üçüncü dal sayısı (0,27), kanopi genişliği (0,25), çiçek rengi (0,22), tohum rengi 
(0,22), tane verimi (0,23) 

3. Ana Bileşende ; Pigmentasyon (0,40), siyah nokta (0,34), kanopi yüksekliği (0,29), kanopi 
genişliği (0,23), tek bitki biyolojik verimi (0,21) yer almıştır.  

Özellikler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde; en yüksek pozitif ilişki; ikinci dal sayısı 
ile bakla sayısı (0,84), bakla sayısı ile tek bitki tane verimi (0,72), üçüncü dal sayısı ile bakla sayısı 
(0,72), yüz tane ağırlığı ile çiçek rengi (0,68), yüz tane ağırlığı ile kanopi yüksekliği (0,66),  yüz 
tane ağılığı ile bakla büyüklüğü ve üçüncü dal sayısı ile tek bitki tane verimi (0,65) arasında tespit 
edilmiştir. En yüksek negatif ilişki; çiçek rengi ile siyah nokta (-0.89), yüz tane ağırlığı ile bakla 
sayısı (-0,64), yüz tane ağırlığı ile ikinci dal sayısı (-0,56), baklada tane sayısı ile kanopi yüksekliği  
(-0,54) arasında belirlenmiştir.  

İncelenen özelliklerin bazı basit istatistik (ortalama, minimum, maksimum, standart sapma) 
değerleri Çizelge 4’de, materyalin gözlem ve ölçüm sonuçları Ek Çizelge 4’de verilmiştir. GK8 en 
yüksek parsel verimini (952 g), GK42 en yüksek yüz tane ağırlığını (53,5 g) vermiştir. En yüksek 
kanopi yüksekliğini (77 cm) Sarı98 çeşidi, en yüksek kanopi genişliğini koyu renkli bir yerel çeşit 
olan GK42 vermiştir.  

Nohut genetik kaynakları materyali ve çeşitlerinin dağılımı Grafik 1’de verilmiştir. G1 ve 
GK31 desi tane tipiyle diğerlerinden ayrılmıştır. GK3  ve GK24 bezelyemsi özelliği ve 
erkenciğiliyle, 42 bezelyemsi tane yapısı ve yüksek tek bitki biyolojik verim özellikleriyle 
diğerlerinden ayrılmıştır.  Standartlardan Canıtez87, Sarı98, Cevdetbey98, Menemen92, GK56 ile 
birlikte aynı grubu oluşturmuş, Izmir92 ve Aydın92 diğer standartlardan ayrılmıştır. 

 
3.2. Börülce : “Türkiye Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp) Yerel Çeşitlerinin Morfolojik 
Karakterizasyonu ve Kurak Koşullara Nispi Direncinin Ön Değerlendirmesi” projesi kapsamında 35 
örnekte karakterizasyon yapılmıştır. Proje süresi bitiminde ABA analizi yapılacaktır. Söz konusu 
projede ayrıca 2009 yılında ü/y yapılan 102 yerel çeşit ve 3 standart tarla kapasitesindeki eksik 
nemin %50 oranında sulanmıştır. Öncelikli olarak erkencilik, yaprak alan indeksi ve biyomas ve 
diğer ölçüm ve gözlemler alınmıştır.  

3.3. Bakla :  “Türkiye Orijinli Bakla (Vicia faba L.) Genetik Kaynaklarının Morfolojik ve 
Moleküler Karakterizasyonu” projesi kapsamında 75 adet yerel bakla çeşidi,  6 adet tescilli çeşit 
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(Eresen87,Filiz99, Kıtık2003, Lara, Seher, Histal) ile birlikte 26 özellik yönünden morfolojik olarak 
karakterize edilmiştir.  
 a-Materyal ve Metot: - 
 b-Proje Faaliyet Takvimi: - 
 c-Personel:  Proje liderliğine Nüket ATİKYILMAZ önerilmektedir. 
 d-Bütçe:  - 

 
 

Proje Adı : TÜRKİYE ORJİNLİ BAKLA (VİCİA FABA L.) GENETİK 
KAYNAKLARININ MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER 
KARAKTERİZASYONU  

Morphologic and Molecular Characterization of Faba bean (Vicia faba L.) Genetic Resources 
Originated from Turkey 
Proje No   :TAGEM/TA/ 08/06/01/004 
Yürütücü Kuruluş  :Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. 
Proje Lideri   : Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL 
Sunan    : Uzm. Nüket ATİKYILMAZ 
Proje Yürütücüleri  : Uzm. Sabiha VURAL 
İşbirliği Yapılan Kuruluş     : -    
Başlama ve Bitiş tarihi :1/1/2010-31/12/2010 
Dönem Bulguları ve Tartışma : 75 adet örnek ve 6 standart çeşit ile “Latis Deneme Deseni”nde 2 
tekerrürlü olarak, sıra arası 45 cm, sıra üzeri 20 cm olacak şekilde deneme kurulmuştur. Her parsel 
4 m uzunluğundaki 2 sıradan oluşmuştur. Denemede yer alan standart çeşitler Eresen87, Filiz99, 
Kıtık2003, Histal, Lara ve Seher’dir. Araştırmada toplam 81 örnekte (75 adet populasyon ve 6 adet 
tescilli standart çeşit) 25 özelliğe ait gözlem verileri JUMP programında Ana Bileşen Analizi 
(ABA) ile değerlendirilmiştir. Analiz sonunda 3 ana bileşenin Öz (Eigen) değerleri 2,1 ile 3,1 
arasında bulunmuştur. Bu bileşenler toplam varyansın % 31,4’ünü oluşturmuştur. Birinci ana grupta 
yer alan materyalin temel özelliği baklada yüksek tane sayısına, maksimum ovul sayısına ve uzun 
baklaya sahip olmasıdır. Bu grupta 6 populasyon (GK 5, GK 14, GK 13, GK 23, GK 29, GK 65) ve 
Seher çeşidi yer almıştır. İkinci ana bileşenin oluşmasında, bakla şekli 0,46; baklanın matlığı ve 
parlaklığı 0,49’luk değerleri ile ağırlıklı olarak etkili olmuştur. Bir populasyon (GK 61) bakla şekli 
yönünden heterojen bir yapı göstererek ve parlak bakla rengine sahip olması ile, bir populasyon da 
(GK 46) düz bölmeli bakla şekline ve parlak baklaya sahip olması ile diğer populasyon ve 
çeşitlerden ayrılmıştır. Üçüncü ana bileşenin oluşmasında, çiçeklenme ve olgunlaşma gün sayıları 
0,51’lik değerleri ile ağırlıklı olarak etkili olmuştur. Bir populasyon (GK 21) erkenci özellik 
göstermiştir. Moleküler karakterizasyon için tüm populasyon ve çeşitlerden 5 adet tek bitki 
seçilmiştir. Baklanın kısmi yabancı döllenme özelliği nedeniyle bu tek bitkiler izole olarak 
yetiştirilmek üzere ekilmiştir. Moleküler karakterizasyon bu bitkiler ile sürdürülecektir. 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
 a-Materyal ve Metod: - 
 b-Proje Faaliyet Takvimi: - 
 c-Personel:  - 
 d-Bütçe:  - 
 
 
 
 
 
Proje Adı : YEM BİTKİLERİ GENETİK 

KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 
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Projenin İngilizce Adı : Forage Crops Genetic Resources Research 
Project 

Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitisü-İZMİR 
Proje No : TAGEM/TA/03/03/01/04 
Proje Lideri : Dr. Hüseyin ÖZPINAR 
Proje Yürütücüleri : Dr. Firdevs NİKSARLI İNAL 

Uzm. Ali Alptekin ACAR 
Uzm. Serhat AKSU 
Yusuf AYGÜN 

İşbirliği Yapılan 
Kuruluş 

: - 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2008-2013 (Sürekli) 
Proje Amacı ve 
Gerekçesi 

: Çok çeşitli nedenlerle erozyona uğrayan ve 
kaybolma tehlikesi bulunan yem bitkisi cins 
ve türlerinin toplanması, üretilmesi ve uzun 
süreli muhafaza altına alınması, buna bağlı 
olarak var olan materyalin, bitki üzerinde 
çalışan araştırıcıların hizmetine sunulması ve 
daha ileri aşamalarda gelecek kuşaklara yem 
bitkileri bakımından zengin bir genetik stok 
bırakılması, bu projenin amaçlarını 
oluşturmaktadır. 

Materyal ve Metot : Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğal floradan 
toplanan yem bitkileri projenin materyalini 
oluşturmaktadır. Toplanan materyalin ihtiyaç 
duyulanlarının çoğaltımı yapılmaktadır. Bu 
materyalin üzerinde ön karakterizasyon ve 
değerlendirme çalışmaları da yapılmaktadır. 
Ayrıca Ulusal Tohum Gen Bankasında 
mevcut olan materyalin çeşitli nedenlerle 
üretim yenileme ihtiyacı duyulanların üretim 
yenilemesi de gerçekleştirilmektedir. 

Dönem Bulguları ve 
Tartışma 

:  

  
 Yem bitkilerinin toplanması, üretilmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları 1964 yılında 
başlatılmıştır. 1978 yılından itibaren, Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Projesi kapsamında 
çalışmalar sürdürülmektedir. 1964-2001 yılları arasında yaklaşık 10070 adet farklı türlere ait yem 
bitkisi toplanmıştır.1979-2006 yılları arasında miktar bakımından uzun süreli saklama için yeterli 
olmayanlar ile, generatif muhafaza ünitesinde miktarı azalan ya da çimlenme güçleri azalan 11 
362 adet tohum örneğinde üretim yenileme çalışmaları yapılmıştır.  

 

2010 yılında üretim yenileme programına alınan materyalden tohum miktarı yeterli olan 
toplam 3 adet örnek ex-situ muhafaza için,  Ulusal Tohum Gen Bankasına verilmiştir (Çizelge 
1). Tohum üretimleri yeterli olmayan Vicia cinsine ait (V.narbonensis, V.pannonica, V.sativa, 
Vicia sp., V.sativa ssp. nigra, V.ervilia) 8 adet materyal 2009-2010 yılı üretim yenileme 
programına aktarılmıştır. Medicago cinsine ait 37 adet materyalin üretim yenilemesi yeterli 
çıkış sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

 

Çizelge 1. 2008-2009 yılı generatif muhafazaya aktarılan materyal. 
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Cins Tür/Alt tür Toplam 
Generatif 
Muhafazaya 
Aktarılan Materyal 

Medicago lupilina 1 2 
Vicia sativa 1 1 

Toplam 2 3 
  

 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
 
a-Materyal ve Metot: - 
b-Proje Faaliyet Takvimi:- 
c-Personel: Projede yardımcı araştırıcı olarak görev alan Yusuf Aygün’nün 23.08.2010 tarihi 
itibari ile, bir başka kuruma tayini çıktığından proje çalışmalarından ayrılmıştır. 
d-Bütçe: - 
 
 
 
 
Proje Adı: MEYVE GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 

 FRUİT GENETİC RESEARCH PROJECT 
Proje No:- 
Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Menemen/İZMİR 
Proje Lideri      : Dr. Erol Küçük 
Proje Yürütücüleri: Kamil Gürnil, Deniz AKSOY, Dr. Selim Tokmak, 

 Andaç Çavdar 
İşbirliği Yapılan Kuruluş (lar): İl Tarım Müdürlükleri, Ziraat Fakülteleri 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 1964 - Sürekli 
Dönem bulguları ve Tartışma : 
 

A- MEYVE GENETİK KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI 
 

Enstitümüzde kurulan vişne parseli için de Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
müdürlüğünde 2009 yılında aşı yaptırılan 88 çeşit/tipteki fidanlar  20.12.2010 tarihinde alınarak 
enstitümüze getirilmiştir.  

Şeftali ve nektarin genetik kaynaklarında muhafazası kapsamında  yenilenmesi gereken 7  
adet şeftali ve 9 adet nektarin çeşidinin aşılamak suretiyle fidanları yetiştirilmiş 4 nolu parselde 
tekrar oluşturulmuştur. 

 
B- BADEM (prunus communis L.) GENETİK KAYNAKLARI MUHAFAZA VE 

DEĞERLENDİRMESİ 
 
Denemede yer alan 175 tipde fenolojik gözlemler yapılmıştır. Tiplerin ilk çiçeklenme 

tarihleri 14 Ocak - 9 Mart; tam çiçeklenme tarihleri 18 Ocak - 15 Mart ve çiçeklenme sonu tarihleri 
ise 11 Şubat - 24 Mart arasında değişmiştir. Fenolojik gözlemler arasında önemli farklılıkların 
olduğu görülmektedir. Örneğin; 2796 nolu tipte 14 Ocak’ta ilk çiçeklenme görülür iken 2831 nolu 
tipte ise ilk çiçeklenmeye 9  Mart’ta gözlenmiştir. Tam çiçeklenme 2796 nolu tipte 18 Ocak’ta 2831 
nolu tipde 15 Mart’ta meydana gelmiştir. Aynı fenolojik döneme gelmede tipler arasında 1-2 ay 
kadar farklar görülmektedir. 

Diğer taraftan 2010 yılında toplam 156 tipte de verim alınmıştır. Ancak tiplerin tekerrürleri 
arasında kararsızlık görülmektedir. Toplam verim 147 gr. ile 50382 gr. arasında değişmiştir. 2880 
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nolu tipten 50382 gr. toplam ürün 2840 nolu tipten ise 147 gr. toplam ürün alınabilmiştir. Pomolojik 
değerlendirmeler açısından erken olmakla beraber denemede yer alan tipleri tanımaya yardımcı 
olacağı düşüncesi verim alınabilen tüm tiplerde pomolojik değerlendirmeler yapılmıştır. 

156 tipte Kabuklu ve İç badem değerlerine bakılmıştır. Tipler hakkında sadece bu yılın 
pomolojik değerlerine bakarak yorum yapmak yanlış olacağından herhangi bir yorum 
yapılmamıştır. 

Ayrıca 2010 yılında Vegetatif Genetik Kaynakları Gen Bankasındaki tür ve çeşitlerin sulama, 
çapalama, budama ve sürme gibi bakım işlemleri yapılmıştır. 

 
Projede Önerilen Değişiklikler: 

a- Materyal ve Metot :- 
b- Proje faaliyet takvimi :- 
c- Personel: - 
d- Bütçe:- 

 
 
 
 
Proje Adı : KESTANE (CASTANEA SATİVA MİLL) GENETİK 

KAYNAKLARININ TOPLANMASI, MUHAFAZASI, 
KARAKTERİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ  

 COLLECTION,CONSERVATION, CHARACTERIZATION 
AND EVALUATION OF CHESTNUT (CASTANEA SATIVA 
MILL) GENETIC RESOURCES 

Proje No :  
Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) 

Proje Lideri : Dr. Erol Küçük 
Proje Yürütücüleri : Deniz Aksoy, Andaç Çavdar, Dr. Selim Tokmak (ETAE) 
 Dr. Mükerrem Çeliker, Dilek Poyraz, Cevdet Kaplan, Barbaros 

Çetinel (BZMAE) 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü   (BZMAE) 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2006 – 31.12.2010 

Dönem Bulguları ve Tartışma 
Projede 2007 gerçekleştirilen çalışmalar; Bir sonraki dönemde toplanacak olan aşı 

kalemlerinin aşılanması için yeni çöğür yetiştiriciliği, 2007 yılı toplanarak aşılanan materyalin 
bakım işlemleri, Survey programı gerçekleştirilmiş. 
  Survey programı 13.10.2008-04.11.2008 tarihleri arasında, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Program sonucunda arazi gen 
bankasında muhafaza edilmek üzere 98 adet örnek belirlenmiştir. 
 04-06.11.2009 tarihlerinde Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile birlikte daha 
önce survey ve toplama çalışmaları gerçekleştirilen Kazdağları kestane in situ muhafaza alanlarına 
survey programı gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Survey programı kapsamında kestane hastalıkları ve 
zararlıları yönünden incelemeler yapılmıştır. 

2010 yılında bu proje altında yürütülen “Kazdağlari Kestane (Castanea sativa Mill.) Yerinde 
(in situ) Muhafaza Alanlarindaki Popülasyonlarin Mikrosatelit (SSR) Markörleri İle 
Karakterizasyonu” isimli doktora tez projesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda belirtilen 
alanlardan toplanan materyalden durgun dönemde alınan bir yıllık sürgünlerin odun gözlerinden 
DNA izolasyonu ve PCR amplifikasyonu için optimizasyonu çalışmaları tamamlanmıştır. 5 kestane 
popülasyonunun (Mıhlıdere, Sivrikatran, Sanot, Ayıgediği and Gicikdere) genetik çeşitliliğini tespit 
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etmek için gerçekleştirilmiştir. Bu 5 popülasyonun genetik çeşitliliği mikrosatelit (SSR) markörleri 
ile belirlenmiştir. Çalışmada 81 kestane genotipi, 25 SSR primeri ile karakterize edilmiştir. Bu 25 
SSR primeri toplam 102 allel ile yüksek oranda polimorfizm göstermiştir. Herlokus için ortalama 
allel sayısı 2 ile 6 arasında değişim göstermiştir(ortalama=4,1). Analiz edilen genotipleri 
gruplandimıak için Dice benzerlik katsayısına göre kümeleme analizi ve genotipler arasındaki 
korelasyon katsayılarına göre de ana bileşen analizi yapılmıştır. Tüm verilerin analizi sonucunda 
genotipler arasında 0,55 ile 0,87 arasında benzerlik katsayısı tespit edilmiştir. Analiz sonuçları 
Kazdağlan'ndaki 5 kestane popülasyonunun genetik çeşitliliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. 
2010 yılında planlanan Batı Karadeniz Bölgesi’nde; Sinop, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu 
illerine survey ve toplama çalışmaları gerçekleştirilememiştir. 

Belirlenen örneklerden önümüzdeki dönem kestane hastalık ve zararlıkarı konu uzmanları 
proje personelinin de katılımı ile aşı kalemi toplama ve aşılama çalışmaları gerçekleştirilecektir.  
 
Projede Önerilen Değişiklikler: - 
 a.Materyal ve Metot: - 
 b. Proje Faaliyet Takvimi: - 
            c. Personel:  
 d. Bütçe: -  
 
Proje Adı   : SEBZE GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA 

  PROJESİ 
  VEGETABLE GENETİC RESOURCES  RESEARCH  
  PROJECT 

Proje No   : TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş  : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü-İzmir  
Proje Lideri   : Sevgi MUTLU 
Proje Yürütücüleri  : Uzm. M. Asım HAYTAOĞLU 
      Uzm. Seyfullah BİNBİR 
      Kemal ÇUKADAR* 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : *Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma  
      Enstitüsü 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2009-2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
 
Üretim/Yenileme Çalışmaları:  
 Bu yıl çalışmaları içinde domateste 7, biberde 9, kabakta 3 ve karpuzda 1 adet materyalde 
üretim-yenileme çalışması ve mevcut sarımsak materyalinin (123 adet) muhafazası çalışmaları 
yapılmıştır. Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından 13.10.2009 ve 27.10.2009 
tarihleri arasında Erzincan ilinde topladığı 190 adet sebze materyalinin üretim/yenilemesi 
yapılmıştır. 
 
Toplama Çalışmaları: 
           Çanakkale, Balıkesir ve Bursa illerine 12.10.2010 ve 19.10.2010 tarihleri arasında yapılan 
toplama programında 291 adet sebze materyali toplanmıştır. 
 

a- Materyal ve Metod : - 

Karakterizasyon Çalışmaları: 
 Karakterizasyon çalışması 2010 yılında üretim yenileme yapılan 10 adet biber, 8 adet 
domates ve 3 adet kabak örneğinde yapılmıştır. 

 
Projede Önerilen Değişiklikler: 

b- Proje Faaliyet Takvimi : - 
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c- Personel   : - 
d- Bütçe   : - 
 

 
 
Proje Adı : TÜRKİYE BÖRÜLCE (VİGNA UNGUİCULATA (L.) WALP) 

YEREL ÇEŞİTLERİNİN MORFOLOJİK 
KARAKTERİZASYONU VE KURAK KOŞULLARA NİSPİ 
DİRENCİNİN ÖN DEĞERLENDİRMESİ  

  MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION AND 
SCREENING FOR DROUGHT TOLERANCE OF TURKEY’S 
COWPEA (VIGNA UNGUICULATA (L.) WALP) LANDRACES. 

Proje No : - 
Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) 
Proje Lideri : Dr. Alev KIR 
Proje Yürütücüleri : Dr. Ayfer Tan, 

  Uzm. Lerzan Aykas, 
  Uzm. Nuket Atikyılmaz 

İşbirliği Yapılan Kuruluş : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü  

    Doç. Dr. Eftal Düzyaman 

   Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü  

  Danışman: Prof. Dr. İsmail Türkan 

Başlama ve Bitiş Tarihi : Ocak-2010  /   Aralık-2013 

Dönem Bulguları ve Tartışma 
Araştırmada, 11-15 Ekim 2010 tarihleri arasında Aydın, Muğla, Antalya ve Burdur illerine 

düzenlenen toplama programında, toplanan 208 adet çeşitli türe ait materyal içinde 33 adet börülce 
tohum örneği toplanmıştır. 

Araştırmada bu dönem çalışmalarında; 
- Morfolojik Karekterizasyon (+Üretim/Yenileme çalışması) Denemesi ve 
- Kurak Koşullarda Populasyonların Nispi Direnç  Performanslarının Belirlenmesi 

Denemesi  
kurulmuştur.  

Morfolojik Karekterizasyon ve Üretim/Yenileme Denemesinde; 35 yerel çeşit ve 3 adet tescilli 
çeşit (Akkız-86, Karagöz-86, Poyraz) materyali kullanılmıştır. Bu materyalin 26 adedi Ulusal Gen 
Bankasından, 9 adedi ise Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerinden 2009 yılında 
toplanan. Deneme, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Menemen-İzmir) 42 nolu deneme arazisinde 
ana ürün dönemi olan 3 Mayıs-30 Eylül 2010 sezonunda tohum üretimini ve börülce morfolojik 
karekterizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla Augmented Deneme Desenine göre 3 standartla 7 
bloklu olarak kurulmuştur. Sulama miktarı su saati ile ölçülmüş, etkili kök derinliğindeki eksik 
nemin tarla kapasitesine çıkarılması oranında sulanmıştır. FAO/IBPGRI Çoklu Pasaport Tanımlama 
Listelerine (FAO/IBPGRI Descriptor for Cowpea) göre morfolojik, biyolojik ve agronomik 
karakterler (41 adet) ele alınarak yapılmıştır. Tesadüfi olarak seçilen 10 bitkide gözlemler 
yapılmıştır. Bitki boyu (cm), ilk bakla yüksekliği (cm), %50 çiçeklenme gün sayısı, %50 bakla 
tutma gün sayısı, taze bakla boyu (cm), taze bakla eni (cm) verileri de ölçümler ile kayıt edilmiştir. 
Çalışmada yer alan populasyonlara ilişkin elde edilen morfolojik verilerin değerlendirilmesinde; 
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TARIST paket program kullanılarak augmented desende analiz yapılmıştır. Bu materyalin 
tamamında üretim yenilemesi yapılarak ETAE-Ulusal Gen Bankasına teslim edilmiştir. 
Kurak Koşullarda Populasyonların Nispi Direnç  Performanslarının Belirlenmesi 
Denemesinde; 2009 yılında morfolojik karakterizasyonu ve üretim/yenilemesi yapılan   102 yerel 
çeşit oluşturmuştur. Denemede  ve 3 adet tescilli çeşit (Akkız-86, Karagöz-86, Poyraz) materyali 
kullanılmıştır. Tescilli çeşitlerden Akkız-86 ve Karagöz-86 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
tarafından kuruya yönelik; Poyraz ise özel sektör tarafından taze tüketime yönelik olarak yerel 
çeşitlerin seleksiyonu ile geliştirilmiştir. 
Deneme, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Menemen-İzmir) 42 nolu deneme arazisinde ana ürün 
dönemi olan 2 Mayıs-30 Eylül 2010 sezonunda materyalin kurak koşullara nispi direncinin 
belirlenmesi amacıyla tarla kapasitesindeki eksik nemin %50 si oranında su uygulayarak 
Augmented Deneme Desenine göre 6 bloklu olarak kurulmuştur.  
Bu denemede, daha önce morfolojik karakterizasyonu yapılan materyalin kurak koşullara nispi 
direncinin belirlenmesi amacıyla tarla kapasitesindeki eksik nemin %50 si oranında su uygulayarak 
bazı morfolojik ve agronomik karakterler incelenmiştir. İncelenen karakterler; %50 çiçeklenme gün 
sayısı, %50 bakla olum gün sayısı, bakla sayısı/bitki, tane verimi/bitki (g), 100 tane ağırlığı (g), 
hasat indeksi (%), solgunluk tespiti (0-5 skalası), toplam bitki biyoması, yaprak alan indeksidir. 
Yerel çeşitler ile su seviyeleri arasındaki interaksiyonlar için veriler, TARIST paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. 
Darboğazlar: - 
Projede Önerilen Değişiklikler:  

Materyal ve Metot: - 
Proje Faaliyet Takvimi: - 
Personel: - 
Bütçe: - 

 
 
Proje Adı                    : SÜS BİTKİLERİ GENETİK KAYNAKLARI  ARAŞTIRMA           

PROJESİ (ORNAMENTAL PLANTS GENETİC RESOURCES 
RESEARCH PROJECT) 

Proje No  : TAGEM/TA/08/06/01/015 
Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

                         Menemen - İZMİR 
Proje Lideri  : Uzm. Ayhan KESİCİ 
Sunan   : Uzm. Ayhan KESİCİ 
Proje Yürütücüleri : Uzm. Gülden HASPOLAT 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: 
Başlama ve Bitiş Tarihi: Sürekli (2009 – 2013) 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Ülkemizde biyolojik çeşitliliğin en büyük parçası olan 
doğal bitki örtüsü, özellikle süs bitkisi olarak kullanılabilen veya kullanılabilecek pek çok 
bitki türünü içermektedir. Başta soğanlı, rizomlu, yumrulu süs bitkileri olmak üzere 
yüzlerce doğal süs bitkisi  türü aynı zamanda endemik bitkilerimiz arasında yer almaktadır. 
 Ancak, günümüzde hızlı nüfus artışı ile yerleşim ve endüstri alanlarının genişlemesi, 
doğadan toplamaya yönelik ekonomik faaliyetler, erozyon ve kirlilik gibi çevre sorunları bu 
bitkilerin doğal yayılışlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Bunun sonucu olarak da pek 
çok bitki türümüzün nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta ve bazı bitki 
türlerimizin de nesli yok olmaktadır. O nedenle de bu doğal varlığın uzun vadede 
korunması, sürdürülebilir olarak yararlanılabilmesi için genetik stok olarak toplanması, 
çoğaltılması ve muhafazası gerekmektedir. Bu bağlamda projede; süs bitkisi olarak 
değerlendirilebilecek genetik varlığın saptanması, muhafazası ve ıslah çalışmalarına uygun 
genetik stok bulundurulması amaçlanmaktadır. Bunun yanında, daha sonraki ıslah ve 
yetiştirme tekniği çalışmalarında, bu doğal materyalden uygun ekolojiler için süs bitkisi 
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olarak yararlanılması hedeflenmektedir. Doğadan daha hızlı yok olma tehlikeleri nedeniyle 
geofitler projede öncelikli türler olarak ele alınmaktadır. 

Bu bağlamda, Süs Bitkileri Genetik Kaynakları çalışmaları, 1964 yılında başlamış olup, 
Türkiye’nin değişik yörelerinden, 1964-1987 yılları arasında ekonomik önemi olan soğanlı, 
yumrulu ve rizomlu süs bitkilerinin, 1987-2002 yılları arasında tohumdan üretilebilen tek 
ve çok yıllık bitkilerin ve 2003 yılından bugüne kadar da öncelikle ekonomik önemi olan 
soğanlı, yumrulu ve rizomlu süs bitkilerinin ve süs bitkisi olan veya olabilecek bitki 
türlerinin toplamasına ağırlık verilmiştir. Gerçekleştirilen toplama programları kapsamında; 
ex-situ muhafaza amaçlı; tohum, herbaryum ve vejetatif materyal örnekleri toplanarak 
muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca,  toplanan doğal materyalin süs bitkisi olarak 
değerlendirilme olanaklarının ve fungal hastalıklarının belirlenmesine yönelik olarak da 
birçok proje yürütülerek sonuçlandırılmış ve bu bağlamda çalışmalar devam etmektedir. 

2010 yılında muhafaza yastıklarında mevcut tüm vejetatif materyalin bakım, muhafaza, 
söküm (Haziran ayı), temizleme, tasnifleme ve dikim (Ekim ve Kasım aylarında)  
çalışmaları (Enstitüde ve Bozdağ’da) yürütülmüş, dikim şemaları çizilmiştir. Bugün itibari 
ile 116 örneğe ait vejetatif materyal muhafaza edilmektedir.  

2010 yılı Nisan, Kasım ve Aralık aylarında; Antalya, Aydın, İzmir, Muğla illeri ve 
çevresinde survey-toplama programları gerçekleştirilmiş; herbaryum (7 adet), vejetatif 
materyal (14 adet) ve toprak (13 adet) örnekleri alınarak Enstitüye getirilmiştir. Ayrıca, 
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından Aralık ayında 
Isparta ve Adana illerinde gerçekleştirilen toplamalar sonucunda Cyclamen türlerinden 
vejetatif materyal (2 adet) örneği alınarak Süs Bitkileri Şubesi’ne teslim edilmiş ve 
muhafaza altına alınmıştır. Bunlara ilaveten Cyclamen hederafolium, Cyclamen coum ve 
Cyclamen cilicicum türlerine ilişkin vejetatif materyal (3 adet) örnekleri YASEMİN 
TARIM’dan alınarak Süs Bitkileri Şubesi’ne ait muhafaza yastıklarına dikilmiştir. Alınan 
herbaryum örnekleri tür teşhisi çalışması tamamlandıktan sonra BGK Bölümü’ne teslim 
edilecektir. Toplamalar sırasında alınan mantar örnekleri BGK Bölümüne teslim edilmiş, 
toprak örnekleri de Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne 
verimlilik analizi yapılmak üzere gönderilmiştir. Gerçekleştirilen toplama programları 
sonucunda muhafaza altına alınan materyalin listesi Çizelge 1’de verilmiştir. Alınan 
örneklerin tür teşhisi çalışmaları devam etmektedir. 

Bu yıl aynı zamanda proje kapsamında Cyclamen hederafolium, Cyclamen coum ve 
Cyclamen cilicicum türlerinde çoğaltma,  Crocus türlerinde ise tohum çimlendirme, 
çoğaltma ve karakterizasyon çalışmaları yürütülmüştür. 

 
Çizelge 1. 2010 yılında toplanan materyal listesi 
Toplama No Botanik İsmi Örnek 

Tipi 
İli 

0204100101 Cyclamen ssp. V,T İzmir 
0204100201 Crocus ssp. V  İzmir 
0204100301 C. persicum V,T,H İzmir 
0204100401 C. pallasii ssp. pallasii V İzmir 
0204100601 C. hederafolium V,T İzmir 
3011100104 C. pallasii ssp. pallasii V,T İzmir 
1612100101 C. mirabile V Isparta 
2012100101 C. graecum V Adana 

--- C. hederafolium V Yasemin 
Tarım  

--- C. coum V Yasemin 
Tarım  

--- C. cilicicum V Yasemin 
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Tarım  
0310100101 C. mirabile V,T,H Muğla 
0412100101 C. mirabile V,T Muğla 
0512100101 C. graecum V,T,H Antalya 
0612100101 C. graecum V,T,H  Antalya 
0712100101 C. hederafolium V,T,H Aydın 
2012100101 C. hederafolium V,T,H Aydın 
2112100101 C. mirabile  Aydın 
2212100101 C. hederafolium V,T,H Aydın 
2212100201 C. inteminatum V,T İzmir 

 
2011 yılında muhafaza yastıklarında bulunan soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkilerin 

söküm, tasnifleme, listeleme, dikim ve bakım işlemleri yapılacaktır. Şubede yürütülmekte 
olan diğer projelere ait vejetatif materyal Enstitümüzdeki mevcut yastıklarda muhafaza 
edilecektir. Cyclamen ve Crocus türlerinin çoğaltma ve karakterizasyon çalışmalarına 
devam edilecektir.  

 Ayrıca, 2011 yılında Türkiye Florasında Yayılış Gösteren Doğal Cyclamen 
türlerinin toplanması amacıyla; Burdur, Denizli, Eskişehir, Muğla, Antalya illeri ve 
çevresinde   survey-toplama programları gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 

 
 
Proje Adı: MEYVE GENETİK KAYNAKLARI MUHAFAZA VE DEĞERLENDİRME                   

ARAŞTIRMA PROJESİ (FRUİT GENETİCS SOURCE PROTECTİON AND  
EVALUATİON) 

Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş: Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Recep Ali EMRE 
Proje Yürütücüleri: Ömer Faruk KARAMÜRSEL, Özlem YÜREKLİ, İsmail DEMİRTAŞ, Şerif 

ÖZONGUN, Mustafa PEKTAŞ, Ersin ATAY, Gökhan ÖZTÜRK, Erol KÖSE, Hasan 
Cumhur SARISU, Adem ATASAY, A. Nilgün ATAY 

İşbirliği Yapılan Kuruluş: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- YALOVA 
         Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Menemen/ İZMİR 
Başlama ve Bitiş Tarihi: 1998 -  
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
Proje 6 alt projeden oluşmaktadır. Projenin 2010 yılı gelişme durumu aşağıda belirtilmiştir. 6 alt 
projenin,  Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Serpil İşletmesinde bulunan 60 dekarlık 
alanda Meyve Genetik Kaynakları parsellerinin yeniden kurulması çalışmaları devam etmektedir. 
Önceden tesis edilmiş merkez parsellerde ki Meyve Genetik Kaynakları parsellerinde gerekli bakım 
muhafaza ve kültürel işlemlere 2010 yılında da devam edilmiştir. 
1. Elma Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: Mevcut parselden alınarak aşılanan 
elma çeşit/tip’lerine ait fidanlar 2009 yılı ilkbahar döneminde Serpil işletmesinde bulunan yeni 
parsele aktarılmıştır. Aktarılan çeşit/tiplerde 2010 yılında çok sayıda fert kayıpları oluşmuştur. Fert 
kayıpları oluşması nedeniyle 2011 yılında dublikasyon parselinde eksik fertlerin tamamlanması ya 
da yeniden kurulması düşünülmektedir. Merkezde mevcut olan parselde 200 adet tip çeşitte upov 
bilgi formları doldurulmuştur. Bazı çeşitlerde akrabalık seviyelerinin tespiti ile ilgili 2010 yılında 
yayın çalışmaları yapılmıştır.(Genetic analysis of Turkish apple germplasm using peroxidase gene-
based markers,O. Gulsen, Suat Kaymak, Serif Ozongun, Aydin Uzun). Mevcut parselde gerekli 
bakım işlemlerine devam edilecektir. 2011 yılında  çok geç çiçek açan çeşitlerde çeşit özellik 
belgeleri doldurulacak, fenolojik gözlemler ve pomolojik analizler yapılacaktır.  
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2. Armut Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: Mevcut parselden ve Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünden alınarak aşılanan 267 çeşit tip fidanlar 2009 yılı 
bahar döneminde Serpil işletmesinde bulunan parsele aktarılmıştır. Aktarılan çeşit/tiplerde 2010 
yılında çok sayıda fert kayıpları oluşmuştur. Fert kayıpları oluşması nedeniyle 2011 yılında 
dublikasyon parselinde eksik fertlerin tamamlanması çalışmaları yapılacaktır. 2010 yılında mevcut 
parselde gerekli bakım işlemleri yapılmıştır. 
3. Ayva Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: : Mevcut parselden ve Ege 
Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünden alınarak aşılanan 52 çeşit/tip fidanlar 2009 yılı ilkbahar 
döneminde yeni parsele aktarılmıştır. Aktarılan çeşit/tiplerde 2010 yılında çok sayıda fert kayıpları 
oluşmuştur. Fert kayıpları oluşması nedeniyle 2011 yılında dublikasyon parselinde eksik fertlerin 
tamamlanmasına devam edilecektir. Merkez parselde bulunan 15 çeşit/tip’ten 2010 yılında fenolojik 
gözlemler alınmıştır. 2011 yılında merkez parselde gerekli bakım işlemlerine devam edilecektir. 
4. Kiraz Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi:  2008 yılında dikimi yapılan 85 
adet çeşit/tip’e ait bakım işlemleri devam etmektedir. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsünden getirilen 57 çeşit/tip 2009 yılında aşılanmıştır. Aşılanan fidanlardan 45 adet çeşit/tip 
elde edilmiş olup, bu fidanlar 2011 yılı ilkbahar döneminde gen kaynakları parselindeki yerlerine 
dikilecektir. 2011 yılında merkez parselde gerekli bakım işlemlerine devam edilecektir. 
5. Vişne Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: 2010 yılına kadar 65 çeşit/tipe ait 
upov formları doldurulmuştur. Mevcut parselden alınarak aşılanan 78 çeşit tip fidanlar 2009 yılı 
sonbahar döneminde yeni parsele aktarılmıştır. 2009 yılı sonbahar döneminde Enstitümüze ait 
Serpil deki işletme arazilerine dikimi gerçekleştirilen vişne genetik kaynakları dublikasyon 
parsellerinde 2010 yılı bahar döneminde oluşan aşırı yağmurlar nedeniyle %90 oranında fert 
kayıpları gerçekleşmiştir. 2010 yılı aşı döneminde kuşkirazı anacı üzerine aşılanan çeşit ve tiplerden 
fidan elde edilerek yeni parsel kurulması çalışmaları devam edecektir. 2011 yılında merkez parselde 
gerekli bakım işlemlerine devam edilecektir. 
6. Erik Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirmesi: Mevcut parselden ve Ege Tarımsal 
Araştırmalar Enstitüsünden alınarak aşılanan 149 çeşit tip fidanlar 2010 yılı ilkbahar döneminde 
yeni parseline aktarılmıştır. Ancak Enstitümüze ait Serpil’deki işletme arazilerine dikimi 
gerçekleştirilen erik genetik kaynakları dublikasyon parsellerinde bahar döneminde oluşan aşırı 
yağmurlar nedeniyle %90 oranında fert kayıpları gerçekleşmiştir. Bu nedenle, Enstitümüzde 
bulunan çeşit ve tipler erik çöğürü üzerine tekrar aşılanarak fidan elde edilecek, yeni parsel 
kurulması çalışmalarına devam edilecektir. 2011 yılında merkez parselde gerekli bakım işlemlerine 
devam edilecektir. 
Projede Önerilen Değişiklikler: 

a- Materyal ve Metod: Materyal ve Metotta herhangi bir değişiklik yoktur. 
b- Proje Faaliyet Takvimi : Proje faaliyet takvimine uygun olarak yürütülmektedir.  
c- Personel : Enstitümüzde görevli personel Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa PEKTAŞ 

tayininin çıkması sonucu Enstitümüzden ayrılmıştır. Bu nedenle Mustafa PEKTAŞ’ın 
projeden çıkarılması teklif edilmektedir. 

d- Bütçe : 2011 yılı için 25.000 TL bütçe yeterlidir. 

Proje Adı: TARLA BİTKİLERİ GENETİK KAYNAKLARININ MUHAFAZASI    

                   PROJESİ 
Projenin İngilizce Adı: Conservation of plant genetic resources project 

Proje Numarası:TAGEM-TA-03-09-01-07 

Yürütücü Kuruluş:Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri: ZYM Kürşad Özbek 

Sunan: ZYM Kürşad Özbek 

Proje Yürütücüleri: Dr. Emin Dönmez (Birim sorumlusu), ZYM Akın Aras, Dr. Gamze Kaya, 
ZYM Alaettin Keçeli, Dr. Burcu Tarıkahya, ZYM İbrahin Karakoç, ZM Ayşegül Gök 
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İşbirliği yapılan kuruluşlar: TAGEM 

Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.01.2008 – 31.12.2012 

Dönem Bulguları ve Tartışma: 
Türkiye’de yetiştirilen tarla bitkileri genetik kaynakları  materyali (yerel 

çeşitler/köy popülasyonları, kültür bitkilerinin yabani akrabaları, doğada mevcut diğer yabani türler 
ve geçit formları), ıslah edilmiş/geliştirilmiş çeşitler ve bazı önemli karakterlere sahip ıslah hatları, 
nadir, endemik ve tehdit altındaki bitki türleri, yurt dışından introdüksiyon yoluyla yurdumuza 
getirilen araştırma materyaline ait tohumlar ve bunlara ait herbaryum örnekleri bu projenin 
materyalini oluşturmuştur. 

Projenin başlangıcından günümüze kadar düzenlenen çeşitli projeli tohum toplama 
programları, yürütülen diğer projeler aracılığıyla toplanan materyal, Çayır Mera ve Zootekni 
Araştırma Enstitüsü stoklarından intikal eden materyal, Üniversiteler ile ortak yürütülen araştırma 
projeleri yolu ile sağlanan tohumlar, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından emniyet 
yedeklemesi amacıyla gönderilen örnekler, Enstitümüzün Islah ve Genetik Bölümü ile Patoloji 
Bölümü tarafından çeşitli özellikleri bakımından saklanması isteği ile gönderilen materyal ve diğer 
kaynaklardan sağlananlar ile birlikte gen bankasındaki materyal sayısı 10.189 adete ulaşmıştır. 

Bu sayıya ilave olarak 2010 yılında değişik kurum ve kuruluşlardan gelen ve gen 
bankamızca toplanan 33 türde 749 adet materyalin (Buğday 248, pamuk 203, ayçiçeği 1, mercimek 
5, fasulye 28, nohut 8, korunga 2, fiğ 4, yonca 3, üçgül 4, domates 155, biber 11, patlıcan 2, soğan 5, 
karpuz 3, bamya 3, ıspanak 12, marul 3, kereviz 1, pırasa 1, lahana 4, yer fıstığı 5, susam 4, mısır 8, 
soya 3, kavun 2, sorgum 9, aspir3, haşhaş 4, bezelye 1, hıyar 1, turp 3) bir bölümü kurutulup uzun 
süreli depolama odasına alınmış, bir bölümünün de kurutma temizlik ve paketleme işlemleri devam 
etmektedir. 

  

2010 yılı içerisinde 3535 adet yerel arpa ve buğday çeşidinin çimlendirme testleri yapılmıştır. 
Tohum çoğaltma ve karekterizasyon amacıyla 1057 yerel arpa çeşidi TARM’ın Haymanadaki 
çiftliğine ekilmiştir. Biyoteknoloji laboratuarına cihazlarının önemli bir kısmı alınmış ve çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Materyal kaydı için bir yazılım programı kullanılacaktır. Yapım aşamasında olan yazılımın daha iyi 
hale getirilmesi için yazılım firması ilgilileri ile çalışmalar sürmektedir Yazılım programında 
otomatik stok kontrolü, yer bilgileri, resimler, toprak özellikleri , bitkinin hastalık kalite özellikleri, 
herbaryum örnekleri protein bantları gibi 60’ın üzerinde bilgi yer alacaktır. 

  

Türkiye tohum gen bankası binasının yapımı tamamlanmış olup hizmete girmiştir. 2010 yılında eski 
gen bankasında bulunan örnekler, ambalajları kontrol edilerek muhafaza odalarına alınmıştır. 
Örneklerin çimlenme testleri devam etmektedir. 

Söz konusu binada; soğuk hava depoları, tohum temizliği, kurutma ve 
paketleme üniteleri, herbaryum, tohum fizyolojisi ve biyoteknoloji laboratuarı bulunmaktadır: 

  

- 2 adet uzun süreli depolama odası (long-term): Koleksiyon materyallerinin -18oC’ de 5 yıldan uzun 
süreli saklanabileceği toplam 260m3 hacme sahip depolardır. 

- 2 adet orta süreli tohum depolama odası (mid-term): Tohumların 0 oC’ de 2-5 yıl saklanabileceği 
toplam 260m3 hacme sahip depolardır. 

- 2 adet kısa süreli tohum depolama odası (short-term): Üretim fazlası materyalin 2 yıla kadar 15oC’ 
de saklanabileceği toplam 186 m3 hacme sahip depolardır. 
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- Nem ve sıcaklık kontrollü tohum kurutma ünitesi: Tohumların soğuk ortamda depolanabileceği 
nem seviyesine getirildiği 80m3 hacminde nem ve ısı kontrollü bir odadır. 

- Tohum temizliği ve paketleme ünitesi: Depoya giren materyalin hava geçirmez şekilde 
paketlendiği odadır. 

- Herbaryum: Araziden toplandıktan sonra preslenerek kurutulmuş bitki örneklerinin, referans 
materyali amacıyla kartonlara yapıştırılarak uzun yıllar saklandığı odadır. Yaklaşık 60 bin örnek 
kapasitelidir. 

2010 yılında 5.500 herbaryum familyaları belirlenerek tespit edilmiş ve raflarına yerleştirilmiştir. Bu 
materyalden Boraginacea, Geranicaea, Lamiaceae, ve Lilecaea familyasına ait 300 örneğin tür 
düzeyinde teşhisi yapılmıştır. 

- Tohum fizyolojisi ve biyoteknoloji laboratuarı: Tohum fizyolojisi laboratuarı;depolanan örneklerin 
periyodik olarak canlılık testlerinin yürütüldüğü laboratuardır. Biyoteknoloji laboratuarında ise 
yabani türler üzerinde ve DNA bankası oluşturmaya yönelik genetik karakterizasyon çalışmaları 
yapılacaktır. 

  
Projede Önerilen Değişiklikler: Birimimize yeni katılan Dr. Emin Dönmez, ZYM. Alaettin Keçeli 
ve ZYM. Ayşegül Gök ve ZM İbrahim Karakoç’ un projede yer alması öngörülmektedir. 
 
 
 
 
 
1-Proje Adı: KARADENİZ BÖLGESİ MEYVE GENETİK KAYNAKLARI 
                      ARAŞTIRMALARI  

          INVESTİGATİONS ON FRUİT GENETİC RESOURCES İN THE   
          BLACK-SEA REGİON OF TURKEY 

2-Proje No: TAGEM/TA 070601002 
3-Yürütücü Kuruluş: Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, SAMSUN 
4- Proje Lideri: İdris MACİT 
5-Proje Yürütücüleri:  Dr. Nejdet KAPLAN (KTAE, SAMSUN) 

Bahadır ALTUN (KTAE, SAMSUN) 
Doç.Dr. Leyla DEMİRSOY (OMÜ Ziraat Fak.)  
Doç.Dr. Hüsnü DEMİRSOY (OMÜ Ziraat Fak.) 
Doç. Dr. Ümit SERDAR (OMÜ Ziraat Fak.) 
Dr. Burhan ERENOĞLU (ABKMAE, YALOVA) 
Dr. Nedim ÖZENÇ (FAE, GİRESUN) 
Selda KAYALAK (FAE, GİRESUN) 
Erol KÜÇÜK (ETAE, İZMİR) 
Kamil GÜRNİL (ETAE, İZMİR) 

6-İşbirliği Yapılan Kuruluş: OMÜ Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, YALOVA 
Fındık Araştırma Enstitüsü, GİRESUN 
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, İZMİR 

8-Başlama ve Bitiş Tarihi: 2008- 2012 
9-Dönem Bulguları ve Tartışma:  

Bu proje Ocak-2008’de başlamış olup 6 alt projeden oluşmaktadır. Bunlar Trabzon hurması, 
Kocayemiş, Kiraz-Vişne, Elma, Kestane ve Karayemiş türlerine ait alt projelerdir. Bunlardan 
Trabzon hurması ve Kocayemiş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün 1. derecede sorumlu 
olduğu projelerdir. Kiraz-Vişne, Elma ve Kestane projesi bölgesel olarak yürütülmektedir. 
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Karayemiş Fındık Araştırma Enstitüsünün 1. derecede sorumlu olduğu Karadeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü arazi gen bankasında yedek parseli bulunan alt projedir. 

Bu çalışma ile, Karadeniz bölgesi florasında var olan meyve türlerine ait farklı tiplerin 
belirlenmesinin yanı sıra ülkesel düzeyde de çalışmalar hedeflenmiştir. Bununla birlikte belirlenen 
materyalin çoğaltılarak arazi gen bankasında muhafaza altına alınması ve karakterizasyonlarının 
yapılması amaçlanmıştır. 

Meyve genetik kaynakları üzerinde yapılan bu çalışmalar sonucunda, muhafaza edilen 
özellikleri belirlenmiş materyaller değişik özellikler bakımından ıslah çalışmalarında 
kullanılabilecektir. 

  
 
 
 
 
TRABZON HURMASI 
Trabzonhurması Genetik Kaynakları Muhafazası ve Karakterizasyonu çalışması 01.01.2004 

tarihinde başlatılmıştır. Bu çalışmada Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 1. derecede, Fındık 
Araştırma Enstitüsü ise 2. derecede sorumlu enstitülerdir. 

Trabzonhurması Genetik Kaynakları Muhafazası ve Karakterizasyon çalışmasının 2010 
döneminde arazi gen bankasında bulunan materyalin budama terbiye ve diğer bakım işlemleri 
yerine getirilmiştir. 

Fındık Araştırma Enstitüsü parselinde kısmen ya da tamamen eksik olan ve talep edilen 64 
tip/çeşit ve diğer eksiklerle beraber toplam 70 tip/çeşit her birinden 8’er adet olmak üzere 
31.08.2010 tarihinde aşılanmıştır. Arazi gen bankasında bulunan tip/çeşitlerin fenolojik gözlem 
kayıtları alınmıştır. Bununla birlikte Trabzon hurması arazi gen bankasında muhafaza edilmek üzere 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden alınan 7 tip/çeşit, Artvin’den alınan 1 adet 
Diospyros lotus tipine ait fidanlar da arazi gen bankasına dikilmiştir. Bu çalışma dönemi içerisinde 
materyalin karakterizasyon çalışmalarına devam edilmiştir. 2008 yılında 23 çeşidin çeşit özellikleri 
belirlenmişti. Bu dönemde de 44 tipin yine UPOV kriterlerine göre karakteristikleri belirlenmiştir. 
Böylece arazi gen bankasında bulunan 81 tip/çeşitten 67 tip/çeşidin UPOV kriterlerine göre 
özellikleri belirlenerek kaydedilmiştir. 
  

KOCAYEMİŞ 
Kocayemiş Genetik Kaynakları Muhafazası ve Karakterizasyonu çalışmasında Karadeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü 1. derecede sorumlu enstitü olup, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Araştırma ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüleri ile OMÜ Ziraat Fakültesi işbirliği yapılan 
kuruluşlardır. Kocayemiş arazi gen bankası Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi’nden seçilen 
örneklerin çoğaltılarak arazi gen bankasına alınması ile oluşturulacaktır. Bu amaçla belirlenen 
materyalin çoğaltım çalışmaları yapılmaktadır. 

2010 yılı çalışma döneminde 31.03.2009 tarihinde köklenmiş olarak tüplere dikilen 11 tip ile 
2009 yılı Ekim ayında Karadeniz (20 tip), Marmara (20 tip) ve Ege (23 tip) bölgesinden toplanarak 
köklendirme setine dikilen çeliklerin bakım işlemleri yapılmıştır. Bununla birlikte Karadeniz 
bölgesinden 13 tipten çelik materyali alınarak köklendirmek üzere köklendirme setine dikimleri 
yapılmıştır. 

 
KİRAZ ve VİŞNE 
Kiraz ve Vişne Genetik Kaynakları çalışması Karadeniz Tarımsal araştırma Enstitüsü ve 

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü işbirliği ile yürütülmekte olan bir çalımadır. 
Çalışmanın mevcut materyali Enstitümüzün de içinde bulunduğu TÜBİTAK projesi kapsamında 
Giresun ve Amasya’dan elde edilen kiraz tiplerinden oluşmuştur. Arazi gen bankasında Mazzart 
anacı üzerine aşılı ve  5x4 mesafelerle tesis edilmiş olarak 58 tip mevcuttur.  
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Tiplerin fenolojik gözlemleri alınarak kaydedilmiştir. Ağaçlar kuvvetli anaç üzerine aşılı ve 
çok genç oldukları için çiçek sayıları çok az olmuş, bunlar da meyve bağlamamış ya da çok az 
meyve bağlamıştır.  

 
ELMA 
Bu proje ile en önemli yerli çeşidimiz olan Amasya Elması başta olmak üzere bölgede var 

olan elma genetik kaynaklarının toplanarak muhafaza altına alınması ve karakterizasyonu 
hedeflenmektedir.  

Kaplan ve Özcan (2002)* tarafından seçilen 27 Amasya Elması klonu MM 106 klon anacına 
aşılanarak her birinden 4 fidan olacak şekilde 3x5 m sıra aralık mesafesi ile 17.01.2007 tarihinde 
dikilmişlerdir.  

Bu klonlara ilaveten 29-30 Temmuz 2008 tarihinde Amasya ve Tokat illerinde belirlenen 11 
tip MM 106 anacı üzerine 31.07.2008 tarihinde aşılanarak 2010 yılı ilkbaharında arazi gen 
bankasına alınmıştır. Bu çalışma döneminde, 2009 yılında aşılanan 27 elma tipi  (Artvin’den 20, 
Karabük’den 4, Bartın’dan 6, Samsun’dan 2) Aralık-2010’da arazi gen bankasına alınmıştır. 
Böylece arazi gen bankasındaki toplam materyal sayısı 65 olmuştur.  

2010 yılı döneminde de materyal toplama çalışmaları devam etmiş, aşı kalemi alınan toplam 
47 tip aşılanmıştır. Bununla birlikte arazi gen bankasında mevcut klonların fenolojik gözlemleri 
alınmıştır.  

 
 
 
 
KESTANE 
Bu çalışma ile mevcut materyal muhafaza edilecek ve tespit edilecek olan tipler arazi gen 

bankasında toplanacaktır. Bu amaçla, OMÜ Ziraat fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından 
yürütülen çalışmalarla Samsun ve Sinop’tan elde edilen tipler ile Japonya ve Amerika kaynaklı 
tipler 14.03.2006 tarihinde, 1 çeşit (Marigoule) de 12.03.2007 tarihinde Karadeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü muhafaza parseline dikilerek muhafaza altına alınmıştır.  

2009 yılı döneminde arazi gen bankasında mevcut tiplerin yanı sıra OMÜ Ziraat Fakültesi 
tarafından tescil ettirilen çeşitler de 25 Mayıs 2009 tarihinde yapılan aşılamalar ile arazi gen 
bankasına alınmıştır.  

Bu çalışma döneminde 31.03.2010 tarihinde arazi gen bankasına Betizak çeşidi ile A-7, A-9 
ve J-19 tipleri ilave edilmiştir. Böylece arazi gen bankasındaki materyal sayısı 21 tip ve 8 çeşit 
olmak üzere toplam 29 olmuştur. Ayrıca arazi gen bankasındaki mevcut materyalin fenolojik 
dönemleri gözlemlenmiş ve kapsül sayıları belirlenmiştir. 
 

KARAYEMİŞ 
Karayemiş Genetik Kaynakları Araştırma Projesi Fındık Araştırma Enstitüsünün 1. derecede 

ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün 2. derecede sorumlu olduğu bir çalışmadır. Bu 
çalışma ile arazi gen bankasında 78 karayemiş örneği muhafaza altına alınmıştır.  

Bu çalışmanın 2010 döneminde arazi gen bankasında bulunan materyalin bakım işlemleri 
yerine getirilmiş ve fenolojik gözlemleri alınmıştır. 
 

 

 
Proje Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ MEYVE GENETİK KAYNAKLARI    

ARAŞTIRMALARI (INVESTİGATİONS ON FRUİT GENETİC RESOURCES 
İN THE  EAST BLACK-SEA REGİON) 

Proje No: TAGEM/TA/08/06/01/001 
Yürütücü Kuruluş: Fındık Araştırma Enstitüsü 
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Proje Koordinatörü : Hüseyin İrfan BALIK  
Proje Yürütücüleri: Selda KAYALAK BALIK, Çiğdem BULAM KÖSE, Erdal SIRAY, İdris 
MACİT 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Başlama ve Bitiş Tarihi: 2009-2013 
 
Alt Proje 1: Fındık Genetik Kaynakları Projesi (Hazelnut Genetic Resources Project) 
Yürütücü Kuruluş: Fındık Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Hüseyin İrfan BALIK  
Proje Yürütücüleri: Selda KAYALAK BALIK 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: - 
Başlama ve Bitiş Tarihi: 1969-Sürekli 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Çalışmanın materyalini 1969-1972 yılları arasında sürdürülen 
seleksiyon çalışması sonucu belirlenmiş ve 1989-1991 yılları arasında 79 karakter yönünden 
tanımlanmış olan 391 fındık tip yada çeşidi oluşturmaktadır.  
 2010 yılında, Enstitü arazisinde mevcut genetik materyalin duplikasyonun oluşturulması 
yönünde çalışmalara devam edilmiştir. Ana parselde bulunan fındık tiplerinden kök sürgünleri 
alınarak, sağlıklı ve yeterince kök ihtiva eden 201 tanesinin dikimi Şubat ayı içerisinde 
gerçekleştirilmiştir. 181 tipine ait kök sürgünleri ise, 2011 yılında araziye dikilmek üzere tüplere 
alınmıştır. 
 Ayrıca 2010 yılında, fındık genetik kaynakları parselinde Mart ve Haziran aylarında olmak 
üzere 2 kez azotlu gübre uygulaması, kireç uygulaması, yabancı otlara karşı herbisit uygulaması, 
kozalak akarı mücadelesi ve bitkilerde etiketleme çalışması yapılmıştır. 
 Giresun’un Merkez, Keşap, Görele, Espiye, Dereli, Eynesil ilçeleri ile Trabzon’un 
Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Vakfıkebir ilçelerinde yürütülen seleksiyon çalışmaları sırasında tespit 
edilen farklı özelliklere sahip ve ticari değeri olabilecek 23 fındık klonu tespit edilmiştir. Bu 
klonlardan hasat döneminde meyve örnekleri alınarak pomolojik özellikleri belirlenmiştir. 
İncelenen klonlarda; verim 11.28-47.83 g/cm2, iç oranı %50.08-54.07, iç ağırlığı 0.99-1.19g, meyve 
ağırlığı 1.90-2.19g, sağlam iç oranı %77-90.3, kabuk kalınlığı 0.89-1.10mm, çotanaktaki meyve 
sayısı 2.69-3.69, beyazlama oranı % 69.9-96.1, çıtlak meyve oranı % 0.33-15.3 ve göbek boşluğu 
1.70-2.79mm arasında belirlenmiştir.  
   
Projede önerilen değişiklikler : 
 a- Materyal ve Metot  : - 
 b- Proje Faaliyet Takvimi : - 
 c- Personel   : Projeye, Ziraat Mühendisi Ahmet GÖĞÜS’ün yardımcı 
araştırmacı olarak dahil edilmesi teklif edilmektedir. 
 d- Bütçe   : - 
   
 
Alt Proje 2: : KARAYEMİŞ (PRUNUS LAUROCERASUS L.) GENETİK KAYNAKLARI 

ARAŞTIRMA PROJESİ (INVESTİGATİON ON CHERRY LAUREL 
GENETİC RESOURCE PROJECT) 

Yürütücü Kuruluş: Fındık Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Selda KAYALAK BALIK 
Proje Yürütücüleri: Çiğdem BULAM KÖSE, Erdal SIRAY, İdris MACİT 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Başlama ve Bitiş Tarihi: 2002-Sürekli 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Karayemiş Genetik Kaynakları Araştırma Projesi ile Karadeniz 
Bölgesi Karayemiş Seleksiyonu projesi sonucu elde edilen 78 tip karayemiş bitkisinin uzun yıllar 
muhafazası amaçlanmaktadır.  
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Seleksiyon çalışmasıyla Karadeniz Bölgesi taranarak Artvin’den 3, Rize’den 6, Trabzon’dan 
14, Giresun’dan 13, Ordu’dan 23, Samsun’dan 7, Bolu’dan 8 ve Sakarya’dan 4 farklı tip olmak 
üzere 78 karayemiş bitkisi belirlenmiştir. Belirlenen bu bitkilerden çelikler alınarak sera ortamında 
köklendirilmiştir. Elde edilen bitkilerden her tipten 3’er adet olmak üzere Fındık Araştırma 
Enstitüsü (Giresun) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Samsun) bahçelerinde olmak üzere 
2000 yılında farklı iki ekoloji de seleksiyon parselleri kurulmuştur. Bu proje ile Giresun ve 
Samsun’daki seleksiyon parsellerindeki bitkilerin korunması düşünülerek gelecek yıllarda 
Karayemiş konusunda yapılacak çalışmalara materyal olarak sunulması amaçlanmaktadır. 

Projenin Giresun’da bulunan arazi gen bankasında, 2010 yılında kültürel uygulamalar 
düzenli olarak yapılmıştır. Eksik tiplerden çelik alınıp serada köklendirilerek tüplü fidan elde 
edilmiştir. 
 Mevcut 78 tipin 2010 yılında fenolojik gözlemleri yapılmıştır. Yapılan fenolojik gözlemler 
sonucunda ilk çiçeklenme 8 Mart-28 Mart, tam çiçeklenme 16 Mart-9 Nisan, çiçeklenme sonu 27 
Mart-22 Nisan tarihleri arasında olmuştur. 
 Samsun’da bulunan arazi gen bankasında ise, bulunan materyalin bakım işlemleri yerine 
getirilmiş ve fenolojik gözlemleri alınmıştır. Tiplerin ilk çiçeklenmeleri 24 Mart-16 Nisan, tam 
çiçeklenme 04-24 Nisan tarihleri arasında olmuştur. Çiçeklenme sonu 11-27 Nisan tarihleri arasında 
olduğu belirlenmiştir. 
 Önümüzdeki dönemde de çalışmalara planlanan şekilde devam edilecektir. 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 

a- Materyal ve Metod: Projenin materyal ve metodunda değişiklik yapılmamıştır. 
b- Proje Faaliyet Takvimi: Faaliyet takviminde bir değişiklik olmayıp planlandığı şekilde 

yürütülmüştür.  
c- Personel: Projeye Ziraat Mühendisleri Hüseyin İrfan BALIK ve Ahmet GÖĞÜS’ ün 

yardımcı araştırmacı olarak eklenmesi teklif edilmektedir. 
d- Bütçe: Proje bütçesinde değişiklik olmamıştır. 

 
 
Proje Adı: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ YEM BİTKİLERİ GENETİK KAYNAKLARI 

ARAŞTIRMA PROJESİ (EASTERN ANATOLİA REGİON FODDER CROPS  
GENETİC RESOURCES RESEARCH PROJECT) 

 
Proje No: TAGEM/.../.../.../.../...   
Yürütücü Kuruluş: Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri: Mustafa UZUN 
Proje Yürütücüleri: Mustafa UZUN, M. Merve ÖZGÖZ, Erdal AKSAKAL, S. Emre DUMLU, 
Melih OKCU, Ayten TAVLAŞ, Ayşe YAZICI, Pınar UYSAL, Kadir TERZİOĞLU 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi  
Başlama ve Bitiş Tarihi:2008-2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
 
2010 yılında proje kapsamında tohumu toplanan türler ve sayıları 

ADET TÜR ADI 
2 Coronilla sp. 
4 Dactylis glomerata 
1 Elymus sp. 
2 Festuca sp. 
1 Koeleria cristata 
9 Lotus sp 
1 Medicago sativa 
7 Medicago sp 
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4 Onobrychis sp. 
1 Phleum montanum 
2 Phleum sp. 
11 Trifolium sp 
4 Vicia sp. 

 
2010 yılında gözlem bahçesine 4 adet Phleum sp.,  2 adet Festuca ovina, 2 adet Onobrychis sp., 4 
adet Coronilla varia, 8 adet Medicago sp. ve 8 adet Trifolium sp bitkisi aktarılmıştır. 2010 yılında 
gözlem bahçesine aktarılan türlerden 2011 yılı içerisinde planlanan gözlemler alınacaktır.2009 
yılında serada viyollerde çimlendirilen ve gözlem bahçesine aktarılan türlerden bu rapor döneminde 
gözlem alınması planlanmış ancak gözlem bahçesine aktarılan bitkiler yeterli oranda gelişememiş 
ve birçoğu canlılığını kaybederek ölmüştür. Canlılığını koruyan Dactylis glomerata ve Phleum 
montanum türlerine ait gözlemler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
 
2010 yılında alınan gözlemler 
Dactylis glomerata 
 BİTKİ 

BOYU 
BOĞUM 
SAYISI 

BAŞAK 
EKSENİ 
BOYU 

BOĞUM 
ARASI 
MESAFE 

YAPRAK 
BOYU 

YAPRAK 
ENİ 

Max. 111 5 23 27 25 1 
Min. 70 3 8 15 7 0,7 
Ort. 91,43 4 12,7 20,7 16,4 0,8 
 
Phleum montanum 
 BİTKİ 

BOYU 
BOĞUM 
SAYISI 

BAŞAK 
EKSENİ 
BOYU 

BOĞUM 
ARASI 
MESAFE 

YAPRAK 
BOYU 

YAPRAK 
ENİ 

Max. 97,8 7 12 16,3 14,3 6,4 
Min. 62,4 5 9,5 9,3 9,7 2,2 
Ort. 81,7 5,7 10,4 12,6 11,6 5,8 
 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
a. Materyal ve Metot: Değişiklik yok. 
b. Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik yok.  
c. Personel:  Projeye Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bölümü personelinden Dr. Melih OKCU dahil 
edilmiştir.  
d. Bütçe: Değişiklik yok. 2010 yılı proje harcamaları genel bütçeden karşılanmıştır.  
 
 

Proje Adı: 

DUT GENETİK KAYNAKLARININ 
TOPLATILMASI, MUHAFAZASI VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
APPLICATION  PROJECT OF  
MULBERRY GENETIC RESOURCES 

Projeyi Yürüten 
Kuruluş  

Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 
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Proje Yürütücüsü Yaşar ZENGİN 

Yardımcı 
Araştırmacılar 

Abdullah ERDOĞAN, Makbule YANAR  
M.Naim DEMİRTAŞ  
Yrd.Doç.Dr. K. Uğurtan YILMAZ,   

Başlama-Bitiş 
Tarihleri 

2009-2014 

Proje Bütçesi Toplam Bütçe: 37.600 TL 

Proje Özeti  

1988 yılında başlayan ve hala devam etmekte olan seleksiyon 
çalışmalarında, Türkiye’deki birçok bölgeden 78 dut tipi tespit 
edilmiştir. Bu dut tiplerinden aşı kalemi alınarak aşılama yapılmış, elde 
edilen fidanlar Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü arazisine 
dikilerek deneme bahçesi tesis edilmiştir. 

Projede yer alan 78 dut tipinden, verim çağındaki 34 dut tipinin 
meyvelerinde; çiçeklenme tarihi, meyve ağırlığı, meyve rengi, meyvede 
albeni, meyvede çekirdek durumu, meyve sap uzunluğu, SÇKM, meyve 
asitliği, şıra randımanı ve pH gibi bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 
belirlenerek istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

2010 yılı itibariyle geriye kalan 44 dut tipi ağaçlarından meyve 
verenlerde pomolojik analizler ile fenolojik gözlemler yapılmaya 
devam edilecektir. Bu arada devam edecek olan sörvey çalışmalarından 
elde edilecek olan yeni dut tiplerinin de Dut Genetik Kaynakları 
Parseli’ne aktarılma çalışmaları sürdürülecektir.  Kaynakları Parseli’ne 
aktarılma çalışmaları sürdürülecektir. 

 
 
 
 
Proje No  TAGEM/TA 

Proje Başlığı 

KIZILCIK GENETİK KAYNAKLARININ 
TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
EVALUATİON OF THE PRESERVATİON 
AND USEFULLLNESS OF THE GENETİC 
SOURCE OF CHERRY  
(CORNUS MAS L.)   
 

Projeyi Yürüten 
Kuruluş  

Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

 

Proje Yürütücüsü Yaşar ZENGİN 
Yardımcı Makbule YANAR, Cemil ERNİM, Sezai 
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Araştırmacılar ŞAHİN 
 Yrd.Doç.Dr. K. Uğurtan YILMAZ, 

Başlama-Bitiş 
Tarihleri 

Devamlı 

Proje Bütçesi  

Proje Özeti  

Kızılcık (Corunus mas L) ülkemizin sahip olduğu önemli 
meyvelerden biridir. Ülkemizde genellikle aşısız formlarda bulunurlar 
bunun yanında aşılı formlarıda bulunmaktadır istatistiksel kayıtlara göre 
ülkemizde 1.030.000 adat meyve veren 315.000 de meyve vermeyen 
olmak üzere 1.345.000  (Anonim, 2002). Adet Kızılcık ağacı 
bulunmaktadır. Toplam meyve üretimi ise 12.000 ton dur. Kızılcık 
meyvesi özellikle içerdiği C vitamini bakımından önem taşımaktadır. 
Meyveleri reçel, marmelat, tarhana, turşu, pestil yapımında 
değerlendirilmektedir. Diğer taraftan kızılcık ağacı sert ve esnek yapısı 
nedeni ile yonga biblo baston yapımında kullanılmaktadır ağaç kabu k 
ve meyvenin farklı kısımlarında halk hekimliğinde yararlanılmaktadır. 
Bu proje ile farklı kızılcık tip ve çeşitlerini korumak ve yok olmalarını 
engellemek amacıyla survey çalışmaları yapmak, çalışmalar sonucu 
bulunan bireyleri muhafaza altına almak hedeflenmektedir. 

 
 

Proje No  TAGEM/TA 

Proje Başlığı 

MALATYA-ADIYAMAN-ELAZIĞ 
İLLERİNDEASMAGENETİK 
KAYNAKLARININTOPLANMASI 
MUHAFAZASIVEDEĞERLENDİRİLMESİ  
COLLECTİONS AND MAİNTANENCE 
OF GRAPEVİNE GENETİC RESOURCES 
OF MALATYA,ELAZIĞ AND ADIYAMAN 
PROVİNCE  

Projeyi Yürüten 
Kuruluş  

Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Hasan KOÇ 

Yardımcı 
Araştırmacılar 

Cemil ERNİM, Mehmet ÇALIŞKAN, Dr. 
Hayri SAĞLAM, SemihYAŞASIN,  
Yrd. Doç.Dr.Hüseyin KARATAŞ 

Başlama-Bitiş 
Tarihleri 

2009-2013 
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Proje Bütçesi 
2009:18.200  TL, 2010 :28.050 TL, 
2011:21.550 TL,  
2012: 20.050 TL, 2013: 17.650 TL 

Proje Özeti  

Bölgede yetiştiriciliği yapılan yerel üzüm çeşit ve tipleri toplanıp 
muhafaza altına alındıktan sonra ampleografi (tanımlama ve 
sınıflandırma) çalışmaları yapılarak, bu çeşitler içinden kaliteli pazar 
değeri yüksek çeşitler seçilerek orta ve uzun vadede çiftçiye ekonomik 
katkı sağlamak amaçlanmıştır.. 

 
 
Proje No  TAGEM/TA 

Proje Başlığı ÜLKESEL KAYISI GENETİK KAYNAKLAR PROJESİ 
APRICOT GENETIC SOURCES RESEARCH PROJECT 

Projeyi Yürüten 
Kuruluş  

Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen 
Kuruluş 

 

Proje Yürütücüsü Hasan KOÇ 
Yardımcı 
Araştırmacılar 

Yaşar ZENGİN, Cemil ERNİM 

Başlama-Bitiş 
Tarihleri 

2010-2015 

Proje Bütçesi Toplam Bütçe: 31.000 TL  

Proje Özeti  

Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan standart çeşitler, yöresel tipler, melezleme çalışmaları 
sonucu bulunan tipler, seleksiyon yoluyla elde edilen çeşitler, üniversitelerin koleksiyon 
bahçelerinde bulunan çeşitler ve ülkemize introdüksiyon (dışarıdan gelen) yoluyla girmiş 
yabancı kayısı tip ve çeşitlerini bir araya getirip muhafaza edilmelerini sağlamak ve bunlar 
içerisinden ümitvar tipleri tescile sunmak hedeflenmektedir. 

 
 
 
Proje No  TAGEM/TA 

Proje Başlığı 

ALIÇ GENETİK KAYNAKLARININ 
TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
COLLECTİNG PROTECTİON AND 
ASSESMENT OF HAWTHORN GENETİC 
RESOURCHES 

Projeyi Yürüten 
Kuruluş  

Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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Kuruluş Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Makbule YANAR 

Yardımcı 
Araştırmacılar 

Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN, Yaşar ZENGİN, Dr. 
K. Uğurtan YILMAZ, Hatice ŞAHİNER, 
Abdullah ERDOĞAN, Kadir ÖZTÜRK, 
Gökhan KIZILCI, İsmail ESMEK, Mehmet 
POLAT, Kürşat Alp ASLAN 

Başlama-Bitiş 
Tarihleri 

Devamlı  

Proje Bütçesi Toplam Bütçe: 94.900 TL, 2011: 13.850 TL 

Proje Özeti  

Son yıllarda ekonomik yönden büyük önem kazanan, sağlık, ilaç 
ve kozmetik sektörlerinde yoğun olarak kullanılmaya başlanan, ayrıca 
anaçlık değeri de yüksek olan alıçta var olan alt türleri bulup 
muhafazasını sağlamak ve araştırıcıların çalışabilecekleri materyalleri 
temin etmek amaçlanmaktadır. 

 
 
 

 
1.PROJE ADI :TÜRKİYE ASMA GENETİK KAYNAKLARININ 
 BELİRLENMESİ, TANIMLANMASI VE MUHAFAZASI 
 ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR  
 
2.Projenin İngilizce Adı: The Researches On Determination,  Description and Preservation of 
Vine Gene  Sources of Turkey gene sources of Turkey 
3.Yürütücüsü Kuruluş: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
4.Proje Yürütücüleri: Dr. Yılmaz BOZ,Tamer UYSAL,A. Semih YAŞASIN, Dr. Arzu 
GÜNDÜZ,Gürkan Güvenç AVCI,Mehmet SAĞLAM,Lerzan ÖZTÜRK,Turgay KIRAN 
5.İşbirliği Yapılan Kuruluş: Tarım İl Müdürlükleri, 
6.Başlama ve Bitiş Tarihi: 01/01/2010 ile 31/12/2010 arası 
7.Proje Amacı: Ülkemizde yetiştirilen üzüm çeşit ve tiplerinin tespit edilmesi, çeşit 
tanımlamalarının yapılıp gerçek çeşit sayısının tespiti, genetik stok olarak muhafazası ve bu genetik 
stokun yeniden kullanılmasıdır. 
8.Materyal ve Metot: Bu çalışmada Türkiye’de bulunan asma çeşit ve tipleri üzerinde çalışılacaktır. 
 Bölge ve il bazında üzüm yetişme alanları tespit edilecek toplama çalışmaları yapılacaktır. 
Bunun için ürün olgunlaşma döneminde çeşitlerin kısa özellikleri çeşit föylerine işlenecek ve kalem 
alınacak asmalar işaretlenecektir. İşaretlenen asmalardan budama zamanında aşı kalemleri alınacak 
ve aşılı fidan haline getirilip koleksiyon bağı oluşturulacaktır. 
 Koleksiyon bağındaki çeşitlerin OIV metoduna göre ampelografik özellikleri tespit edilecek 
ve bu şekilde toplam 39 karakter incelenecektir. 
 İkinci aşamada yerel çeşit ve tiplerin mikrosatelit (SSR) tekniği kullanarak DNA özellikleri 
belirlenecektir. 
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10.Gelişme Durumu: Aydın ili Sultanhisar ilçesi yerel asma çeşit/tiplerinin toplanması amacıyla 
03–06.08.2010 tarihinde survey çalışması yapılmış ve 10 çeşit/tip belirlenerek survey formları 
doldurulmuştur (Tablo 1).  
 2010 yılı içinde tespit edilen ve eksik fidanları olan çeşit/tiplerden aşı kalemleri almak 
amacıyla 19-24/12/2010 tarihlerinde Aydın/Sultanhisar ilçesine ve Muğla Merkez/ilçelerine 
gidilmiştir. 
 Milli Koleksiyon Bağı’nın dublikasyonunun Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü arazisinde oluşturulması kararı gereği 2010 yılında 108 çeşit/tipten 5’er gözlü aşı kalemi 
alınarak Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’ne gönderilmiştir.  

Asma Genetik Kaynakları Kataloğu’nda resimleri eksik olan çeşit/tiplerden yeni fotoğraflar 
alınmıştır. 2011 yılında son hali ile basımı tamamlanacaktır. 

Bağcılıkla ilgili çalışmaları bulunan diğer araştırma enstitüleri ile yazışmalar yapılarak eksik 
asma çeşit/tipleri belirlemiş ve 2011 yılında bu eksiklerin tamamlanması hedeflenmiştir. 
          Proje faaliyet takviminde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 
Tablo 1: Aydın ili Sultanhisar ilçesiden alınan çeşit/tiplere ait isim listesi  
Sıra 
No 

Çeşit Adı Sinonimi İl/İlçe  Köy Mevkii 

1 Kayırcık Öküzgözü A
ydın-Sultanhisar 

K
avaklı 

Köy meydanı 
2 Yediveren  “ 
3 Pembe salamur  Köyiçi 
4 Mevlana külahı Razakı “ 
5 Saçıran  Boztepemah. 
6 Siyah üzüm  “ 
7 Dimbit Kuşüzümü “ 

8 Pitigen (Pekmez üzümü)  “ 
9 Aysuluk  Köyiçi 
10 Gelin öldüren  “ 

 
 
 
 
 
Proje Adı : KARADENİZ BÖLGESİ FASULYE GENETİK KAYNAKLARININ  
                         TOPLANMASI VE KARAKTERİZASYONU 
 
                         Collecting and Characterisation of Bean Genetic   
                         Resources ın The Black Sea Region of Turkey 
Proje No : TAGEM/08/06/01/002/ 
Yürütücü Kuruluş :Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, SAMSUN 
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Dönem Bulguları ve Tartışama: 

Projemizin 2010 yılı çalışmalarını 3 başlık altında toplamak mümkündür. Bu çalışmalar 
sırasıyla; 

1.Materyalin toplanması, 
2.Toplanan materyalin tarla şartlarında üretimi ve karakterizasyonu, 
3.Fasulye Genetik Kaynaklarının Morfolojik Varyabilitesinin Belirlenmesi, 
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Materyalin Toplanması 
08-11.09.2009 tarihleri arasında Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya illerine gidilmiş ve 

bu illere bağlı ilçe ve köylerde yaşayan çiftçilerden yerel fasulye populasyonları toplanmıştır. 
Bunun yanında 2009 yılı Kasım ayı içinde 4 gün süreyle Samsun iline bağlı Kavak, Ladik, 
Vezirköprü ve Tekkeköy ilçe ve köylerinden de yerel fasulye populasyonları toplanarak muhafaza 
altına alınmıştır. Bu populasyonlar projenin 1.yılında toplanmış olmasına rağmen projenin 2.yılında 
toplanan populasyonlarla ekilmek üzere birleştirilmiştir. Projenin 2.yılı kapsamında 27-28.04.2010 
tarihleri arasında Ordu ve Giresun illeriyle, 23-26.11.2010 tarihlerinde Gümüşhane ve Bayburt il ve 
bu ilçelerdeki köylerden populasyonlar toplanarak projenin 2.yılındaki materyal toplama çalışmaları 
tamamlanmıştır.    

Gerek 2009 yılında gerekse 2010 yılında materyal toplama çalışmaları 22 ilçe ve 81 köyden 
gerçekleştirilmiş ve 110 populasyon toplanmıştır(Çizelge1).  
 
Çizelge 1.Populasyonların Toplanıldığı Orta ve Doğu Karadeniz 
                 Bölgesi İl, İlçe Adları.                                     

 
İL ADI 

 
İLÇE ADI 

MATERYAL SAYISI 

SAMSUN 

KAVAK 15 
LADİK 10 

VEZİRKÖPRÜ 3 
TEKKEKÖY 6 

KASTAMONU TOSYA 2 

ÇORUM 
İSKİLİP 6 

ORTAKÖY 4 
MERKEZ 5 

AMASYA MERKEZ 2 

TOKAT 

PAZAR 1 
TURHAL 3 

ZİLE 5 
ARTOVA 1 

ORDU 
AKKUŞ 7 

ULUBEY 5 
ÜNYE 4 

GİRESUN 
ÇANAKCI 3 

DOĞANKENT 8 
GÖRELE 4 

GÜMÜŞHANE MERKEZ 12 

BAYBURT MERKEZ 2 
AYDINTEPE 2 

TOPLAM  110 
 
    
 
 
Toplanan materyaller tohum tipi, tohum şekli ve rengine göre seçilip gruplandırılmıştır. 2009 yılı 
içinde Kastamonu, Amasya, Samsun, Çorum, Tokat illeri ile 2010 yılı Nisan ayı içinde Ordu ve 
Giresun illerinden toplanan 94 adet materyalden 186 adet alt örnek oluşturulmuştur. 23–26.11.2010 
tarihleri arasında Gümüşhane ve Bayburt il, ilçe ve köylerinden toplanan 16 adet populasyondan 
elde edilecek alt örnekler, projenin 3.yılında Trabzon ve Rize il, ilçe ve köylerinden toplanılacak 
populasyonlardan elde edilecek at örneklerle beraber ekilmek üzere muhafaza altına alınmıştır.  
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Toplanan 110 adet populasyonun birer seti toplama kayıt verileri ile birlikte Ege Tarımsal 
Araştırma Enstitüsünün bünyesinde bulunan Gen Bankası’na gönderilmek üzere hazırlanmıştır. 
Toplama sırasında her bir populasyona ait pasaport bilgileri ve CPS aleti ile toplandıkları köylerin 
rakımları kayıt altına alınmıştır.  
 
Toplanan Materyalin Tarla Şartlarında Üretimi ve Karakterizasyonu 

Toplanan materyallerden oluşturulan alt örneklerin tohumlarını çoğaltmak ve karakteristik 
özelliklerini Samsun şartlarında belirlemek amacıyla 6 adet standart çeşit ile (Zülbiye, Akdağ, 
Göynük-98, Şahin 90, Karacaşehir, Önceler) beraber 186 adet alt örnek 12-14.05.2010 tarihinde 
enstitü deneme alanında ekilmiştir. Projemizin 1.yılında olduğu gibi tüm alt örneklerin morfolojik 
karekterizasyonu Çizelge 2’de verilen IBPGR (International Board For Plant Genetic Resources) ve  
EU CPVO(European Union Community Plant Variety Office) talimatlarında belirlenen kriterlere 
göre yapılmıştır. 

Ekimi gerçekleştirilen 186 adet alt örnekten 87 tanesinden bakla ve dolayısıyla tohum 
alınamamıştır. Bakla ve tohum alınamayan alt örneklerin tamamı vejetatif devreden generatif 
devreye geçemeyen alt örneklerdir.  

Çiçeklenme görülmeyen genotiplerin muhtemelen kısa gün bitkisi olduğu, diğerlerinde ise 
çiçek görülmesine rağmen yüksek sıcaklıklar nedeniyle tozlanma-döllenme olmadığı ve böylece 
bakla alınamayışına neden olduğu düşünülebilir. Materyalin toplandığı rakım ve iklim şartları ile 
bölgemiz iklim farklılıkları bu sonucu yaratmış olabilir Yetiştiriciler geleneksel tecrübelerine 
dayanarak bu materyalleri değişik zamanlarda ekmek suretiyle tane elde etmeyi 
sağlayabilmektedirler. Bizde önümüzdeki ekim döneminde rezerv olarak sakladığımız yedek 
tohumları kullanarak normal ekim zamanından çok erken dönemde genotipleri ekerek fotoperyoda 
ve döllenme zamanındaki sıcaklığa tepkilerini tespit etmeye çalışacağız.  
Elde Edilen Bulgular 

Hasadı gerçekleştirilen 99 adet alt örneğin tanımlanması sonucunda bitki boyu dikkate 
alınarak yapılan sınıflama Çizelge 2’de verilmiştir.     
Çizelge 2. Karakterizasyonu gerçekleştirilen fasulye genetik kaynaklarının Tip formlarına 
göre sınıflandırılması 

BÜYÜME 
FORMLARI 

POPULASYON 
SAYISI 

YÜZDESİ(%) 

TİP 1 (Bodur) 30 30,3 
TİP 2 (Yarı Sarılıcı) 62 62,6 

TİP 3 (Sarılıcı) 7 7,1 
TOPLAM 99 100 

 
Yine tanımlanası gerçekleştirilen 99 adet alt örneğin tane renklerine göre yapılan 

gruplandırması Çizelge 3’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
Çizelge 3. Fasulye alt öreklerinin tohum renklerine göre sınıflandırılması 
Tohum Renkleri Adeti 
Beyaz Tohum  61 
Renkli Tohumlar  
Kahverengi         14 
Siyah           1                              38 
Gri         23                                
Viole          - 
Koyu Sarı          - 

 



 147 

Kırmızı          - 
TOPLAM 99 

  
Yerel Fasulye Populasyonlarında Ana Bileşen Analizi 

Analiz sonucunda incelenen özelliklerle ilgili birbirinden bağımsız 14 adet ana bileşen 
ekseni elde edilmiştir. 14 adet ana bileşen, toplam varyasyonun % 75,78’ini temsil etmektedir. İlk 
14 ana bileşeninin eigen değeri ise 1.00–4.92 arasında değişmektedir. Birinci ana bileşen ekseni, 
varyasyonun % 13.68’ini karşılarken, yedinci ana bileşen ekseni toplam varyasyonun 53.04’ünü 
karşılamaktadır.. Özelliklerin ana bileşenlerdeki ağırlık değerleri 0,3’ün üzerinde olduğu takdirde 
önemli ağırlığa sahip oldukları kabul edilmektedir (Brown 1991). Birinci ana bileşen eksenindeki 
ağırlık dereceleri incelendiğinde bakla ucu gaga uzunluğu, bakla gagasının kıvrılması, bitkide bakla 
sayısı ve bakla yüzey yapısı 0.3 sayısından büyük değer almıştır. Bunun yanında ikinci ana bileşen 
eksenindeki ağırlık değerleri incelendiğinde baklanın kıvrım şekli, tohum ana rengi, bitkide tane 
sayısı ve bitki başına verim özellikleri; üçüncü ana bileşen eksenindeki  % 50 çiçeklenme gün 
sayısı, % 50 bakla bağlama gün sayısı ve tohum şekli; dördüncü ana bileşen eksenindeki bayrak ve 
kanatçık rengi; beşinci ana bileşen eksenindeki baklada çift renk, gaganın oluşum şekli, bakla 
genişliği ve baklada tane sayısı 0,3 sayısından daha büyük değer almışlardır. Bu nedenle ilk beş ana 
bileşen ekseninde yukarıda öne çıkan özellikler temsil edilmektedir. 

Topladığımız ve tanımlamasını gerçekleştirdiğimiz alt örneklerin öz(eigen) değeri >,=1 
olduğu için Cluster (kümeleme) analizi kullanılarak dendogram oluşturulmuştur. Cluster analizi 
sonucunda oluşan dendogramda alt örnekler 16 grupta toplanmıştır. En fazla alt örneğin bulunduğu 
grup 16 alt örnek ile J grubu olmuştur. Bunu sırasıyla 15 alt örnek ile K grubu, 12 alt örnek ile G 
grubu izlemiştir. Cluster analizi sonucunda elde edilen dendogram Şekil 1’de; verilmiştir.  
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Başlama- Bitiş Tarihleri 1 Ocak 2010-31 Aralık 2012 
 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
Bu çalışma kapsamında metota bağlı olarak çalışmalar yürütülmesinin yanı sıra metot dışı 
çalışmalarda yürütülmüştür.  
 
Metoda Bağlı Olarak Yürütülen Çalışmalar: 
5.11.2009 tarihinde Knudson C besi ortamına O.morio, O. coriophora, O. anatolica, O. palustris, 
O. sancta, O laxiflora, D. iberica, D. romano türlerinin ekimleri gerçekleştirilmiştir. 7.2.2010 
tarihinde çimlenen ve protocorm oluşturan türler yeni besi ortamına aktarılmıştır. Çimlenen ve 
procorm oluşturan türlerin bir kısmı  1/1 oranında hazırlanan torf+ kum + toprak  ve torf +kum 
ortamına dikilmiştir. Toprak ortamlarına salep orkide köklerinden izole edilen Rhizoctonia repens 
fungusu inkübe edilerek topraga bulaşması sağlanmış ekimler fungus inokule edilen ortamlara 
gerçekleştirilmiştir. Çimlenen türlerin her ay besi ortamları yenilenmiştir. 7.4. 2010 tarihinde 3. 
aktarımdan sonra protocormların bir kısmı hazırlanan toprak ortamına dikilmiştir. Ancak herhangi 
bir gelişme gözetmeyerek öldükleri tespit edilmiştir.   
 
Metot dışı yürütülen çalışmalar  
2010 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar  
Ortam denemeleri 
Sıcaklık uygulamaları  
Tohum uygulamaları olarak üç başlık altında toplanmıştır.  
ORTAM DENEMELERİ 
Tesadüf parselleri deneme desenine göre 2 tekerrürlü olarak kurulmuştur.  
1.Deneme: CN ve CN +aktif karbon besi ortamında salep orkidelerinin çimlenme durumları Salep 
orkidelerinin Knudson C ve Knudson C+aktif karbonilaveli besi ortamında çimlenme durumları 
araştırılmıştır.  
En iyi çimlenen tür Knudson C besi ortamında D. romano olurken,D. İberica ve O. coriophora onu 
takip eden diğer türler olmuştur. Knudson C besi ortamında 6 tür çimlenirken, Knudson C + aktif 
karbon  besin ortamında 4 tür çimlenmiştir  
 

2. Deneme: İsveç +aktif karbon, İsveç ortamı, Cn+aktif karbon ve Cn besi ortamlarında salep 
orkide türlerinin çimlenme durumları araştırılmıştır. 

 2.1.2010 tarihinde sterilizasyonu yapılan salep orkide türlerinin tohumları dört farklı ortama 
ekilmiştir. Deneme sonucunda türler ile besi ortamları arasındaki ilişki önemsiz bulunmuştur. 
En iyi çimlendirme ortamı isveç +aktif karbon ortamı olarak belirlenmiştir. Şekil 1’de 
görüldüğü gibi bunu isveç ortamı takip ederken Knudson C besi ortamı en düşük çimlenme 
oranının görüldüğü besi ortamı olmuştur. Ayrıca kurulan denemede enfeksiyon oranları da 
dikkate alındığında en fazla enfekte oaranı knudson C besi ortamında gerçekleşmiştir. En az 



 150 

enfekte olan besi ortamı ise isveç ortamı olmuştur. 

 
Şekil 1. Besi Ortamlarının Çimlenme ve Enfeksiyon Oranları  
 
Türlerin çimlenme oranlarına bakıldığında en iyi çimlenen tür O. sancta olmuş, onu D. iberica ve 
O. anatolica izlemiştir. O. laxiflora ve D. umbrosa hiç çimlenmeyen enfekte oranı çok yüksek türler 
olarak ortaya çıkmıştır. 
SICAKLIK UYGULAMALARI  
1.Deneme: Knudson C besi ortamına ekilen salep orkide türleri ekilir ekilmez +40C de ve oda 
şartlarında tutulmuştur.  
1.09.2010 tarihinde knodson C besi ortamına ekimi yapılan salep orkide türlerinin bir kısmı oda 
koşullarında bir kısmı +40C de tutularak çimlenme durumları araştırldı.  
+4 0C derecede 2 ay süresince tutulan salep orkideleri iki ay sonunda 160C ‘de sıcaklık ta tutulan 
ortamda 1 ay sürecince tutularak çimlenmeleri gözlendi.  
Sonuçta ekildikten hemen sonra +4 0C derecede tutulan tohumlarda hiç çimlenme gerçekleşmezken 
oda koşullarında çimlenme görüldü. 
2.Deneme: Knudson C besi ortamına ekilen salep orkide türlerinden  protocorm oluşturanların 
aktarımları gerçekleştirilerek bir kısmı oda şartlarına bir kısmı ise +4 0C sıcaklıkta  2 ay süresince 
tutulmuştur. İki ay sonunda +16 0C de sıcaklıkta 2 ay süresince tutulmuştur. 22.04.2010 tarihinde  
Knudson C besi ortamına ekilen salep orkide türleri çimlendikten ve protocorm oluşturduktan sonra 
besi ortamları yenilenerek oda şartlarına ve +4 0C’de tutulmuşlardır.  +4 0C de iki ay süresince 
bekletildikten sonra +160C de 2 ay süresince bekletilmişlerdir. Çimlenen türlerden Dactylorhisa 
iberica, Orchis coriophora, O. sancta 
türleri 3.08.2010 tarihinde aktarımları yapılarak yukarda anlatılan sıcaklık uygulamasına tabii 
tutulmuşlardır. 3. 10.2010 tarihinde +16 0C derece sıcaklık uygulamasına geçilmiştir. 5 12. 2010 
tarihinde fide sayısı ve yumru büyüklüğü açısından değerlendirilmiştir. Şekil 4’de türlerin sıcaklık 
uygulamaları sonucu protocom sayıları ve yumru büyüklükleri görülmektedir. Orchis coriophora ve 
D. İberica türlerinin yumru büklüğü soğuk uygulamada oda şartlarına göre iki katı bir gelişme 
göstermiştir(Şekil 2). Ancak Orchis sancta yumru büyüklüğü oda koşullarında daha iyi olmuştur.  
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Türler Oda koşulları +4 0C sıcaklık 
 Pr. 

Sayısı 
Yumru 

büyüklüğü 
(Ort.) 

Pr. Sayısı Yumru 
büyüklüğü 

(Ort) 
D. iberica 38 2 40 4-5 

O. coriophora 20 1 15 2-3 
O. sancta 25 1-2 15 1 

Şekil 2. Türlerin Sıcaklık Uygulamalarına Göre Protopcorm Sayısı Ve Yumru Büyüklüğü 
TOHUM DENEMELERİ  
1.Deneme. Knudson C besi ortamında olgunlaşmış ve olgunlaşmamış tohumların çimlenme 
durumları araştırılmıştır. 18.06.2010 tarihinde Orchis coriophora, Dactylorhisa iberica, O. 
pyramidalis, O. coriophora ve Ophyris apifera türlerinin olgunlaşmış ve olgunlaşmamış tohumları 
aktif karbonlu Knudson C ve Knudson C besi ortamına ekimleri gerçekleştirilmiştir. O. sancta’nın 
sadece olgun tohumlar denemeye dahil edilmiştir. Olgunlaşmamış tohumlar yeşil kapsüllerinde iken 
yüzeysel sterilizasyona tabi tutulmuştur. Olgun tohumların sterilizasyonu ise kurutma kağıtlarına 
paketlenerek yapılmıştır.  
Sonuçta Orkide türlerinin olgunlaşmış ve olgunlaşmamış tohumlarının çimlenme oranları besi 
ortamlarına aktif karbon ilavesi ile farklılıklar göstermiştir. Opyris türleri aktif karbon ilave 
edilmeyen ortamda hiçbir durumda çimlenmezken aktif karbonun eklendiği Knudson C ortamına 
ekilen olgunlaşmamış tohumları %20 oranında çimlenmiştir. O. sancta türünde ise ortama aktif 
karbon ilavesi olgunlaşmamış tohumların da çimlenmesine olanak sağlamış olgun tohumların ise 
çimlenme oranını arttırmıştır. O. pyramidalis türünde ise aktif karbonunun ilave edilmediği ortamda 
olgunlaşmamış tohumlar çimlenebilmişlerdir. O. coriophora da O. pyramidalis türü gibi 
davranmıştır. Ortama aktif karbon ilave edilmesi D. İberica türünün olgunlaşmış ve olgunlaşmamış 
tohumlarının çimlenmesi üzerine olumlu etki yapmış aktif karbonun ilave edilmediği ortamda 
çimlenmeyen olgunlaşmış ve olgunlaşmamış tohumlar ilave edilen ortamda çimlenmişlerdir (Şekil 
3). Sonuç olarak olgunluk durumu türler ve besi ortamı arasında üçlü interaksiyon önemli 
bulunmuştur.  

 
Şekil 3. Salep Orkidelerinin Olgun Ve Olgunlaşmamış Tohumlarının Knudson C Ve Knudson C 

+ Aktif Karbon İlaveli Besi Ortamında Çimlenme Oranları  
Tartışma  
Çalışma kapsamında materyal metoda bağlı olarak yürütülen çalışmalar ve metot dışı kurulan 
denemeler gözlemler ve edinilen yeni bilgiler doğrultusunda materyal ve metod değişikliği 
yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çalışma kapsamında tür sayısının fazla olması 
uygulama şansını azaltmaktadır. Bu nedenle tür sayısının azaltılarak çalışmalara devam edilmesi 
uygun olacaktır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda salep orkidelerinin çimlenmesinde 
ve bitki elde edilmesinde bir problem olmadığı ancak toprağa aktarımda, bitkinin ve yumrunun 
gelişiminde sıkıntılar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Edinilen yeni bilgiler ve yapılan ön çalışma 
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sonucunda salep orkidelerinin vernelizasyon ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. Bu noktadan 
hareketle önümüzdeki dönemde tür sayısının azaltılarak vernelizasyon denemelerinin kurulması, 
vernelizasyon ihtiyacı türlere göre belirlenmelidir. Bu doğrultuda materyal metot değişikliği 
yapılacaktır.  
 
Projede Önerilen Değişiklikler:  
Materyal: 
Dactylorhisa romano  
Dactylorhisa iberica  
Orchis coriophora  
Opyhris apifera  türleri kullanılacaktır.  
Metod: 
Materyal olarak seçilen türlerin Knudson C besi ortamında ekimleri gerçekleştirilecek. 
Çimlenen ve protocorm oluşturan türler 1,2,3,4 hafta ve 2ay ve 3 ay süresince +4 0C derecede 
tutularak türlerin vernelizasyon süresi belirlenecektir. Bu deneme Nisan ve Kasım aylarında 
olmak üzere iki kez kurulacaktır. Gözlemler haftalık ve aylık olarak alınacaktır.  
 Proje faaliyet takvimi: Herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte ekimler sadece Nisan ve 
Kasım aylarında gerçekleştirilecektir.  
Personel  
Kurumumuzdan ayrına Bekir Bülent ARPACI’nın projede danışman olarak yer alacaktır.  
Kurumumuzdan ayrılan Kadriye DALFESOĞLU projeden çıkarılmış, Cafer Hakan YILMAZ 
yardımcı araştırıcı olarak projeye dahil edilmiştir.  
Bütçe:Bir değişiklik yok  

 
 
 
Proje Adı:KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE YETİŞEN BAZI ORKİDE TÜRLERİNİN 

MİKORİZALARININ İZOLASYONU VE TANIMLANMASI 
                  ISOLATİON AND İDENTİFİCATİON OF MYCORRHİZA ON SOME 
                  ORCHİDS SPECİES İN KAHRAMANMARAŞ  
 
Proje No: TAGEM/TA/10/06/01/07 
Yürütücü Kuruluş: Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Alaaddin ÖZDEMİR 
Proje Yürütücüleri: - 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Başlama- Bitiş Tarihleri: 01/01/2010 ile 31/06/2010 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
  
Projenin 2010 ilk altı aylık döneminde arazi çalışmalarına başlanmıştır. Kahramanmaraş doğal 
florasında yer alan türlerden bazıları Orchis morio, Orchis coriophora, Orchis laxiflora, 
Dactylorhisa umbrosa, Opyhris apifera  , Orchis pyramidalis, Orchis pardicum, Orchis 
dactilohirza  türlerinin yumruları toplanmıştır. Toplanan bu materyaller petri ve kavanozlarda 
korunma altına alınmıştır.  Toplanan bu materyaller mikorizaların izolasyonu ve tanımlanması 
çalışmaları için  metoda uygun olarak çalışılmıştır ve orkide türlerinden mikorizalr izole edilmiştir. 
izole edilen türler tanımlanması için Sütçü İmam Üniversitesi ile işbirliğine girilmiştir.   
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Projede Önerilen Değişiklikler: 
 
Personel:  
05/01/2011 tarihli Enstitü Araştırma Komitesi Kararınca   Kurumumuzdan ayrılan Kadriye 
DALFESOĞLU projeden çıkarılmıştır.  
 
 

Proje Adı :DOĞU AKDENİZ ASMA GEN KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ  
                  (İDENTİFİCATİON OF GRAPE GENETİC RESOURCE İN EASTERN 

MEDİTERRANEAN ) 
Proje No: - 
Yürütücü Kuruluş: Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri: Ahmet SABANCI 
Proje Yürütücüleri: Remzi UĞUR, Mehmet POLAT, Osman ÖZATAR, Özkan ALTUN, A.Semih 
YAŞASIN (Tekirdağ Bağcılık Araş. Enst. Müd.) 
Başlama-Bitiş Tarihleri: 2011–2016 
Dönem Bulguları ve tartışma:  
Projede Önerilen Değişiklikler:  

a-Materyal    Metod  
Materyal: 
Bu araştırmada koleksiyon bağı oluşturulması ve çeşitlerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 
materyal olarak Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, illerinde yapılacak survey çalışmaları 
ile belirlenecek mahalli çeşit ve tipler kullanılacaktır.  

 Metot:  
I.Survey Aşaması; 
 
Proje süresince Temmuz-Kasım ayları arasında yöredeki bağ alanlarında surveyler yapılarak 
yerel çeşit ve tipler belirlenecektir. Her durakta bağ alanları incelenerek her çeşide ait 
omcalar da örneklemeler yapılacaktır. Belirlenecek omcalar da aşağıdaki işlemler takip 
edilecektir:  
 1-Toplama formunun doldurulması 
 2-Omcaların işaretlenmesi 
 3-Aşı kalemlerinin alınması 
 4.Elde edilen çeşide ait kalemlerden birer örneği de Tekirdağ Bağcılık Araştırma 
Enstitüsüne gönderilecektir. 
II.Fidan Elde Etme Aşaması; 
Enstitüde bağ tesis edilecek alandan 0–30, 30–60 ve 60–90 cm derinliklerden toprak örnekleri 
alınacak ve toprak analizi yapılacaktır. Toprak analizine göre uygun anaç belirlenecektir. 
Daha önceden  
surveyleri yapılmış ve işaretlenmiş omcalar dan çeşitlere ait çelik ve aşı kalemleri alınacak ve 
uygun bir Amerikan asma anacı ile aşılanarak koleksiyon bağ alanına dikilecektir. 
III. Bağ Tesisi 

Koleksiyon bağı tesis edilecek alan, sonbaharda toprak işlemesi ile bağ dikimine hazır hale 
getirilecektir. Bu alanda takip edilecek gübreleme programını belirlemeye yönelik olarak 0–30, 30–
60 ve 60–90 cm toprak derinliklerinden örnekler alınarak toprak analizleri yapılacaktır. İlkbaharda 
dikim öncesi arazi işaretlenmesi, dikim çukurlarının açılması (Fidan ve direk için), taban 
gübrelemesi yapılacaktır. Bu dönemde damla sulama sisteminin döşenmesi için ön hazırlıklar 
yapılacaktır. Ayrıca koleksiyon bağı aşağıda belirtilen şekilde kurulacaktır. 

• Sıra arası ve üzeri         : 3 x 1.5 m. 



 154 

• Parseldeki omca sayısı : 5 adet  

• Terbiye sistemi             : Duvar tipi  

• Asma gövde yüksekliği: 80-100 cm.  

• Budama Şekli               : Çeşide uygun budama şekli 

• Sulama                          : Damla sulama 

 

Bütçe:  
2011: 10.00 TL.        2012:11.000 TL.     2013:6.000 TL.                2014: 7.000 TL.        2015: 
5.000TL             
TOPLAM: 39.000 TL 

b-Proje Faaliyet Takvimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

     Proje Adı : İNCİR (FİCUS CARİCA) GENETİK KAYNAKLARI 
MUHAFAZA VE  DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA 
PROJESİ 

 
Projenin İngilizce Adı   : Research Project on Conservation and Evaluation of Fig 
(Ficus carica) Genetic Resources  
Proje No      :TAGEM/TA/10/06/01/01 
Yürütücü Kuruluş    : Erbeyli İncir Araşt. Ens. Müd. 
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Proje Lideri    : Hilmi KOCATAŞ 
Proje Yürütücüleri   : İlknur KÖSOĞLU, Ferit ÇOBANOĞLU 
İşbirliği Yapılan Kuruluş  : 
Başlama ve Bitiş Tarihi   : Sürekli proje (5 yıllık 2.dilim, 2010-2014 dönemi) 
Dönem Bulguları ve Tartışma : 
Bu çalışmamızın ilk çalışma diliminde, Alata Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü 

(ABKAE)’nden, Şen ve ark. (1993) tarafından Adana, Antalya, Mersin ve Hatay bölgelerinden 
selekte edilip ABKAE’nde oluşturulmuş olan incir çeşit ya da genotiplerinden 22 adedinden çelik 
alınıp, 2003 yılında EAİE koleksiyon bahçesine fidanlarının dikimi yapılmıştır. Bu genotiplerden 
bazılarının çeşitli morfolojik ve pomolojik özellikleri incelenmiş olup, çalışmalar devam 
etmektedir.  

Güneydoğu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği çerçevesinde Diyarbakır yöresinde yapılan 
survey çalışmaları ile koleksiyona dahil edilmesine karar verilen Zapi (21-05-026) ve Kılhi (21-05-
027) çeşitlerinin çelikleri dikilmiş olup, 2009 yılında fidanlar Enstitü koleksiyon bahçesine 
dikimleri yapılmıştır.  
Yalçınkaya ve ark. (2007) tarafından yapılan Bursa Siyahı seleksiyon çalışmasında, bazı fenolojik 
ve pomolojik özellikler açısından üstünlük gösteren 8 tipin (0004, 0005, 0008, 0013, 0021, 0022, 
1003, 1006) 2008 yılında Enstitü koleksiyon bahçesine dikimleri yapılmıştır. Önümüzdeki yıllarda 
bu Bursa Siyahı klonlarının Aydın koşullarında performansları belirlenecektir.  
      Enstitümüz erkek incir kolleksiyon bahçesinde olmayan erkek incir çeşit ya da tipleri, İzmir 
ilinin Bayındır ilçesinde bulunan TARİŞ’ e ait erkek incir kolleksiyon bahçesinden getirilip, 
Enstitümüzün Umurlu’da bulunan koleksiyon bahçesine dikimi yapılmıştır. Yine erkek incir 
populasyonunun yoğun olduğu Balıkesir ili, Havran ilçesinden getirilen erkek incir tip ya da 
çeşitleri kolleksiyonumuza dahil edilmiş olup, önümüzdeki yıllarda bunların morfolojik ve 
pomolojik özellikleri belirlenecektir. 
      Projemiz dahilinde halihazırdaki dişi çeşitlerimiz, iki farklı yörede bulunan koleksiyon 
bahçelerinde muhafaza edilmektedir. Bu çeşitleri daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde muhafaza 
etmek üzere;  dişi genetik kaynaklarımızdan çelikler alınarak fidan elde edilecektir. 2011 yılında bu 
fidanlarla yeni koleksiyon bahçemizin tesisi gerçekleştirilecektir. Yine bu yıl koleksiyon 
bahçelerimizle ilgili tüm yıllık bakım işlemleri ve gözlemlerine devam edilecektir. 
    Projede Önerilen Değişiklikler:  

a. Materyal ve Metot : - 

b. Proje Faaliyet Takvimi :- 

c. Personel : Ferit ÇOBANOĞLU yerine Mesut ÖZEN ve Çiğdem YAMANER’in dahil 
edilmesi. 
d. Bütçe : 

 
 
Proje Adı  :KUZEY – BATI GEÇİT BÖLGESİ SÜS BİTKİLERİ GENETİK KAYNAKLARI 
ARAŞTIRMALARI (RESEARCH ON GENETİC RESOURCE OF    ORNAMENTAL 
PLANTS İN NORT-WEST TRANSİTİONAL REGİON OF TURKEY) 
  
Proje No     :TAGEM/TA/07/06/01/005 
Yürütücü Kuruluş:Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü / ESKİŞEHİR 
Proje Lideri                :  İsmail  KARA 
Proje Yürütücüleri : İsmail KARA, Serap TÜRKÖLMEZ, Ramis DAYIOĞLU, Dr. Ayfer TAN, 
Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN, Doç. Dr. Atila OCAK,  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  :Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Osmangazi Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 01.01.2007 - 31.12.2011  
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Dönem Bulguları ve Tartışma: 
2010 yılında Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illerinin ilçe ve köylerinde süs bitkilerinin yetişme 
yerlerinin belirlenmesi, herbaryum ve tohum örneklerinin toplanması  çalışmaları yapılmıştır. Bu 
çalışmalar sırasında 42 herbaryum ve 2 tohum örneği ile 2 vegetatif  örnek toplanmıştır. 
Muhafaza bahçesindeki vegetatif materyallerin bakımları yapılmıştır.Herbaryum ve tohum örnekleri 
ETAE Gen Bankasına gönderilmiş, Vegetatif örnekler ise ATAEM muhafaza bahçesine alınmıştır. 
2011 yılında muhafaza bahçesindeki bitkilerin karekterizasyon çalışmaları ile herbaryum ve tohum 
örneği toplama çalışmalarına devam edilecektir. 
 
 
  
 
Proje Adı              :  KUZEY – BATI GEÇİT BÖLGESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 
GENETİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI (RESEARCH ON GENETİC RESOURCE 
OF MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANTS İN NORT-WEST TRANSİTİONAL REGİON 
OF TURKEY)      
 
Proje No                 : TAGEM/TA/07/06/01/004 
Yürütücü Kuruluş : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ESKİŞEHİR 
Proje Lideri             :  İsmail KARA 
Proje Yürütücüleri: İsmail KARA, Serap TÜRKÖLMEZ, Ramis DAYIOĞLU, Dr. Ayfer TAN, 
Doç. Dr. Tuncer TAŞKIN, Prof. Dr. K. H.Can BAŞER, Doç. Dr. Atila OCAK,  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Osmangazi Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 01.01.2007- 31.12.2011 
 
Dönem bulguları ve tartışma: 
 
2010 yılında Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illerinin ilçe ve köylerinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin 
yetişme yerlerinin belirlenmesi, herbaryum ve tohum örneklerinin toplanması  çalışmaları 
yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 106 herbaryum ve  8 tohum örneği  ile 5 vegetatif örnek 
toplanmıştır. Hazırlanan herbaryum örnekleri ile toplanan tohum örnekleri muhafaza edilmek üzere 
ETAE Gen Bankasına gönderilmiştir.Vegetatif örnekler Enstitü muhafaza bahçesine alınmıştır. 
2011 yılında herbaryum ve tohum örnekleri toplama çalışmalarına devam edilecektir. 
 

 
Proje Adı: ESKİŞEHİR’DE  DOĞAL    ALANLARDAN  BAZI BUĞDAYGİL YEM 

BİTKİLERİ TÜRLERİNİN TOPLANMASI VE  ISLAH YÖNÜNDEN ÖNEM 
TAŞIYAN  ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (COLLECTİON AND 
DETERMİNATİON OF  SOME CHARACTERS OF SOME FORAGE GRASS 
SPECİES FOR BREEDİNG PURPOSES FROM NATURAL AREAS İN 
ESKİŞEHİR) 

Proje No: TAGEM/TA/10/06/01/008 

Yürütücü Kuruluş: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri: Dr. İlker ERDOĞDU 

Proje Yürütücüleri: A. Levent SEVER, A. Kadir ATALAY, İsmail KARA 

İşbirliği Yapılan Kuruluş: - 
Başlama ve Bitiş Tarihi: 2010-2013 
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Dönem Bulguları ve Tartışma: Daha önceden 52 durakta toplanan tohumların sera koşullarında 
fide haline getirildikten sonra araziye 50 x 50 ebatlarındaki ocaklara dikilmesi suretiyle oluşturulan 
plantasyonda 2010 yılı içerisinde gerekli yabancı ot mücadelesi, sulama, gübreleme ve biçim 
işlemleri yürütülmüştür. Bu plantasyonda 17 Agropyron cristatum, 24 Dactylis glomerata, 10 
Lolium perenne, 13 Koeleria sp., 12 Festuca sp. ve 4 Agropyron intermedium olmak üzere toplam 
80 adet populasyon bulunmaktadır (Her bir populasyon için hastalık, kış ve diğer zararlar nedeniyle 
ölenler hariç 20 genotip vardır). Bu plantasyondaki genotipler üzerinde ilk yıl olduğundan verim ve 
verimle ilgili özelliklerin değerlendirilmesine 2011 yılı ilkbaharında başlanacaktır. Bu plantasyonda 
sadece kışa dayanıklılık, kardeşlenme kapasitesi ve hastalıklara dayanıklılık gözlemleri alınmıştır. 
Gözlemler sonucunda kışa dayanıklılık değerleri oldukça yüksek bulunmuştur. Yalnız türe göre 
değişmekle birlikte pas zararı bazı genotiplerde gözlemlenmiş ve standart skalaya göre 
değerlendirilmiştir.   2010 yılında ayrıca 62 durakta daha toplama yapılarak toplama 
sonlandırılmıştır. Toplanan bu materyal de 2010 sonbahar başlangıcında serada viyollere ekilmiş 
olup 2011 ilkbaharda tarlaya aktarılacaklardır.  

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
a- Materyal ve Metot:- 
b- Proje Faaliyet Takvimi:- 
c- Personel:- 
d- Bütçe: 
 

 
PROJ E ADI                 : ZEYTİNİN GENETİK KAYNAKLARININ TOPLANMASI, 

MUHAFAZASI VE    DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Projenin İngilizce Adı :Collection, Conservation and Evaluation of Olive Genetic  
Proje No: TAGEM/TA/ 
 
Yürütücü Kuruluş         :Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Bornova/İZMİR 
 
Proje Lideri      :Hülya KAYA 
 
Proje Yürütücüleri     :Dr. Filiz SEFER, Mustafa ŞAHİN, Öznur ÇETİN, Nurengin METE, Uğur 

Güloğlu, Mehmet HAKAN  
İşbirliği Yapılan Kuruluş : - 
 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : (2009-2013) Sürekli 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
 
 Bursa, Samsun  ve Sinop illerinde survey çalışması gerçekleşmiştir.  
 Bursa’da Mudanya ve Gemlik ilçelerinden 3 genotip, 
 Sinop’ta 4 genotip, 
 Samsun’da: 2 genotip belirlenmiştir. 
 Seçilen genotiplerden aşı kalemleri alınmış ve Enstitümüzdeki deliceler üzerine aşılanmıştır.  
 No:16 Bursa-Mudanya Güzelyalı-Yenimahalle’den alındı. 
 No:17 Bursa-Mudanya Güzelyalı-Araba yolu mevkiinden alındı. Salkım Söğüt gibi gelişen 

oldukça verimli güzel bir tip.   
 No:18 Yörede “Kayısı” olarak isimlendirilen tozlayıcı olarak kullanılan bir genotip. Bursa-

Gemlik Küçük kumla burunucu mevkiinden alındı.  
 No:19 Sinop-Gerze merkezde bulundu.  
 No:20 Sinop-Gerze Köşk mahallesinde bulundu.  
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 No:21 Sinop Ada mahallesi Taşocağı mevkiinde bulunan meyveleri küçük oldukça verimli 
bir genotip.   

 No:22 Sinop Ada mahallesi Taşocağı mevkiinde bulundu. 
 No:23 Samsun Vezirköprü Karadoruk köyünden alındı. Yörede “Misket” olarak 

isimlendirilen periyodisite şiddeti az olan oldukça verimli bir genotip. Bulunduğu yörede 
soğuklara dayanıklı olarak bilinmektedir.  

 No:24  Samsun Vezirköprü Karadoruk köyünden alındı. Soğuklara dayanıklı olarak 
bilinmektedir.  

  
Projede Önerilen Değişiklikler 
 
a- Materyal ve Metod : 

Yapılacak survey çalışması sonucunda bulunacak yeni zeytin tip ve genotipleri daha önce 
belirtilen zeytin tanımlama kriterlerine göre belirlenecektir.  

 
b- Proje Faaliyet Takvimi :  
 Zeytin Survey Çalışması: Bursa, Eskişehir, Bilecik , Kocaeli 
 Arazi gen bankasında yapılacak kültürel İşlemler. 
 Yedek parselin oluşturulması (Arazi hazırlığı, işaretleme, dikim çukurlarının açılması, 

dikim) 
 
c- Personel :  Projeye Mühendis Kenan ALTAN’ın dahil edilmesi planlanmıştır.  
d- Bütçe :  

 
 
Proje Başlığı ASMA GENETİK KAYNAKLARI 
Projeyi Yürüten Kuruluş Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş  
Proje Yürütücüsü M. Sacit İNAN 
Yardımcı Araştırıcılar Dr. Hayri SAĞLAM, Dr. Özlem ÇALKAN SAĞLAM, Dr. 

Yıldız DİLLİ, Dr. D.Soner AKGÜL, Zir. Yük. Müh. Akay 
ÜNAL, Zir. Yük. Müh. Şermin ÇELİK, Zir. Müh. Metin 
KESGİN 

Başlama-Bitiş Tarihleri Ocak 2010 – Aralık 2014 
Proje Bütçesi  
Proje Özeti (200 kelimeyi geçmeyecek şekilde) 
 Ülkemiz, birçok meyve türünde olduğu gibi, asmanın da ana vatanları içerisinde yer 
almaktadır. Bu nedenle ülkemizin farklı ekolojik bölgelerinde yetiştiricilikleri yapılan çok 
sayıda yöresel üzüm çeşidi bulunmaktadır. 
 Proje çerçevesinde Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde bulunan “Milli 
Koleksiyon Bağı” nın bir eşi Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’ nde kurulacaktır..  

Diğer yandan, yapılacak survey çalışmaları ile belirlenecek olan yeni yöresel çeşitler 
koleksiyon bağına kazandırılacaktır. 

 Enstitümüz koleksiyon bağında bulunan özellikleri belirlenmeyen bazı çeşitlerin 
değerlendirme şekillerine göre standartlara uygunlukları belirlenecektir. 
 2010 yılında;  
Aydın İli, Çine İlçesi Bereket ve Hacıpaşalar Köylerinde yapılan tarama çalışmaları 
neticesinde; 

 -Mordavul  
 - Katıkara 1 
 - Katıkara 2 
 -Beyaz Üzüm (Bereket Köyü) 
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 -Beyaz Üzüm (Hacıpaşalar Köyü) 
Üzüm çeşitleri tespit edilmiş, bu çeşitlerinden alınan kalemlerden 1103 P Amerikan 

Asma Anacı üzerine aşı yapılmıştır. 
 Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’ nde bulunan “Milli Koleksiyon Bağı” ından 
gönderilen 106 çeşitte 1103 P Amerikan Asma Anacı üzerine 25’ er aşı yapılarak elde edilen 
tüplü fidanlardan Asma Genetik Kaynakları 3 parselinin tesisi gerçekleştirilmiş, parselde yıl 
boyunca gerekli bakım işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisinde bulunan üretim parsellerinin 
yenilenmesi ve düzenlenmesi amacıyla 2009 yılında başlatılan çalışma kapsamında 39 
çeşitten kalem alınmış ve 1103 Paulsen Amerikan Asma Anacı üzerine aşılı fidanlar elde 
edilmiş ve Genetik Kaynaklar-3 parseline dikilmiştir 
 Asma Genetik Kaynakları-1 ve 2 parsellerinde budama, yıl boyunca yapılması 
gereken bakım ve kültürel işlemler gerçekleştirilmiştir. 

Manisa İli Turgutlu İlçesi Çepnidere Köyü’ nde bulunan Yazgan Şarapçılık 
bağlarından Petit Verdot üzüm çeşidine ait kalem alınmıştır. 
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6. PROJENİN ÖZET TANITIMI 
Ülkemiz, üç floristik bölgenin kesişme noktasında bulunmasının yanı sıra sahip olduğu iklim 
farklılıklarının da etkisiyle bitki türleri bakımından dünyanın zengin ülkeleri arasında yer 
almaktadır (Atalay 1994, Arslan ve ark. 2002). Ülkemiz florasında Asteraceae (Compositae)  
familyasına bağlı 130 cins ve 1130 tür bulunmaktadır. Bu familyaya mensup cinslerden biri 
olan Carthamus L. cinsine ait dünyada 25 kadar tür olduğu bildirilmektedir. Carthamus L. 
cinsine ait türleri Ashri (1957), Ashri ve Knowles (1960) sitolojik ve morfolojik araştırmalara 
dayanarak yaptıkları sistematikte dört seksiyonda toplamışlardır. Seksiyon I 2n=24 kromozom 
sayısına sahip olup; bu seksiyon C. tinctorius L., C. palaestinus Eig., C. oxyacantha M. B., C. 
flavescens Spreng., C. arborescens ve C. caeruleus türlerinden oluşmaktadır. Seksiyon II 
2n=20 kromozom sayısına sahip olup bu seksiyon; C. alexandrinus, C. tenuis, C. syriacus, C. 
anatolicus, C. dentatus türlerini kapsar. Seksiyon III 2n=44 kromozom sayısına sahip olup; C. 
lanatus L türünden oluşmaktadır. Seksiyon IV 2n=64 kromozom sayısına sahip olup C. 
baeticus ve C. turkestanicus türlerinden oluşmaktadır. Daha sonra yapılan çalışmada 
kromozom sayısı 2n=22 olan C. divaricatus’un tanımlanması ile seksiyon sayısı 5’ çıkmıştır. 
Bu tür diğer türlerden tamamen farklı ve kendine uyuşmaz diploit bir türdür (Esendal, 1988a). 
Carthamus L. cinsinin Anadolu florasında C. lanatus L., C. dentatus Vahl., C. persicus Willd 
(syn. C. flavescens Spreng), C. glaucus Bieb. subsp. glaucus, C. tenuis (Bois ve Balansa) 
Bornm. tenuis ve C. tenuis (Bois ve Balansa) Bornm. subsp gracillimus türlerinin bulunduğu 
belirtilmektedir (Davis, 1975). 

Bu proje kapsamında C. lanatus L., C. dentatus Vahl., C. persicus Willd (syn. C. flavescens 
Spreng), C. glaucus Bieb. subsp. glaucus, C. tenuis (Bois ve Balansa) Bornm. tenuis ve C. 
tenuis (Bois ve Balansa) Bornm. subsp gracillimus türlerinin tohumları doğal floradan tohum 
olgunlaştırma dönemlerinde toplanacaktır. Toplanan tohumlar olası bir çimlenme sorununa 
karşı çimlendirme dolabında çimlendirme testine tabii tutulacak ve herhangi bir çimlenme 
sorununun olması durumunda çimlenmeyi teşvik edici hormonlardan yararlanılacaktır. Tarla 
denemeleri, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma ve Uygulama 
Çiftliğinde Augmented deneme desenine göre kurulacaktır. Denemede materyal olarak 
önceden belirlenmiş 62 lokasyondan tohumu alınabilen türlerin tohumları kullanılacaktır. 
Kurulacak olan tarla denemesinde yabani Carthamus L. türlerinin rozet döneminde kışı 
geçirebilme durumları, kültür koşullarındaki sabit yağ oranları ve yağ asiti kompozisyonları, 
çıkıs süresi (gün), rozette kalma süresi (gün), çiçeklenme süresi (gün), çiçek rengi, dikenlilik 
durumu, tabla oluşum süresi (gün), yetişme süresi (gün), bitki boyu (cm), ana saptaki dal 
sayısı (adet), bitki başına tabla sayısı (adet/bitki), ana tabladaki tohum sayısı (adet/ tabla), bin 
tane ağırlığı (g), yağ verimi (da/kg), danede protein oranı ve tohum verimi (kg/da) 
belirlenecektir. Tarla denemelerine paralel olarak yürütülecek olan laboratuvar çalışmaları iki 
farklı alanda yürütülecektir. Bunlardan birincisi olan Moleküler karekterizasyon çalışması 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda, 
bunlardan ikincisi olan sabit yağ oranı ve yağ asiti kompozisyonları analizleri de Ankara İl 
Kontrol Laboratuvarı’nda çalışılacaktır.   
 
7. Anahtar Kelimeler 
Yabani  Carthamus L. türleri, yağ oranı, tohum verimi, soğuğa tolerans, moleküler 
karekterizasyon 
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8. PROJE TEKLİFİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ 
8.1 Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi 
Projemizin amacı:  
1) Doğal ortamdan toplanan Carthamus L. türlerinin Ankara koşullarına adaptasyonu 
sağlamak, 
2) Toplanan bu türlerin çoğaltılabilirliğini araştırılmak, 
3) Ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan Carthamus L. materyallerinin verim ve verim 
özelliklerini belirlemek, 
4)Ülkemiz doğal florasından toplanacak olan Carthamus L. türlerinin hem doğal koşullarda 
hem de kültür şartlarında sabit yağ oranları ve yağ asitleri kompozisyonunu belirlemek, 
5) Bölümümüzde yürütülecek olan aspir ıslah ve çalışmalarında, toplanan türlerden 
kromozom sayısı ve döllenme biyolojisi açısından C. tinctorius bitkisinin kültür formuyla 
melezlenebilen ve melezlendiğinde fertil döl verebilen yabani Carthamus L. türlerinden kültür 
formuna hastalık ve zararlılara, elverişsiz iklim koşullarına karşı (kuraklığa ve soğuğa) 
dayanıklılığı artırmak amacıyla ıslah materyali olarak kullanılırlığını belirlemek, 
6)Toplanacak olan yabani Carthamus L. türlerinin genetik karakterizasyonunu belirlemek, 
7) Toplanacak olan yabani Carthamus türlerinin tohumlarından Tarla Bitkileri Merkez 
Araştırma Enstitüsü Ulusal Gen Bankası ve ETAE Gen Bankası’na  genetik materyal temin 
etmek, 
8) Doğal floradan toplanan tüm bitki örneklerinden daha sonraki teşhislerinde kullanılmak 
üzere herbaryum yaparak Ulusal Gen Bankası’nda herbaryum dolaplarında saklamak 
 
Projemizin gerekçesi: 
Ülkemiz yıllık yemeklik yağ ihtiyacını kendi ürettiği ürünlerden karşılayamamaktadır. Bu 
açığı kapatmak için her yıl yaklaşık olarak ürettiği ürün kadar da yurt dışından yağlı tohum ve 
ham yağ olarak alım yapmaktadır. 2008 yılında ise istatistiksel verilere göre ülkemiz yurt 
dışından 1.702 milyon dolar tutarında hayvansal ve bitkisel sıvı yağ ithal etmiştir(Anonim, 
2009). Bu açığın kapatılabilmesi için alternatif yağ bitkilerinin tarımının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Ülkemizin kıyı bölgeleri gerek yeterli yağış alması gerekse yeterli sulama 
imkânına sahip olması nedeniyle bu bölgelerde ekonomik getirisi daha yüksek olan bitkiler 
karşısında yağ bitkilerinin üretim alanlarının artırılma imkânı yoktur. Buna karşılık ülkemiz 
tarım alanlarının büyük bir kısmını oluşturan Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde iklim 
kısıtları nedeniyle ayçiçeği, kanola ve soya gibi iklim istekleri yüksek olan bitkilerin 
yetiştirilebileceği alan sınırlıdır. Aspir (C. tinctorius L. ) bitkisi nispeten soğuğa ve kuraklığa 
dayanıklı olup; bu bölge için alternatif bir yağ bitkisi olma özelliğine sahiptir. Fakat küresel 
ısınma ile birlikte artan kuraklığın etkisi ile bu bölgede kışlık olarak ekilemeyen bitkiler 
tatmin edici ürün verememektedir. Aspir (C. tinctorius L. ) bugünkü haliyle Orta ve Doğu 
Anadolu’nun kışlarını rozet halinde geçirecek kadar soğuğa dayanıklı değildir. Yabani türlerin 
soğuğa ve kurağa dayanımları kültür şartlarında belirlendikten sonra uygun olan türlerden 
daha sonra gerek bizim gerekse bu konuda çalışacak olan farklı ıslahçılar tarafından bu 
özellikler kültür türlerine aktarıldığı takdirde Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerinde kışlık 
olarak yetiştirile bilinecektir. Kışlık ekilen Aspir (C. tinctorius L. )’lerin veriminin ve yağ 
oranının artacağı bilinmektedir. Böylelikle aspir (C. tinctorius L. ) bitkisinin üretim alanı ve 
üretimi artacaktır. Sonuçta bu durum ülkemizin yağ açığının kapatılmasına katkı sağlayacağı 
gibi bölge çiftçilerimizin de gelirini artırıcı bir etkide bulunacaktır. 

Ülkemizde aspir üretiminin sahip olduğu ekolojik potansiyele rağmen tarımının sınırlı 
kalmasının en önemli nedeni ıslah çalışmalarının yetersizliğidir. Eğer gerekli ıslah çalışmaları 
Dünya ile paralel bir şekilde yürütülerek yüksek tane verimli, yağ oranı ve kompozisyonu 
istenen düzeyde ve soğuğa, kurağa, hastalık ve zararlılara yeterince toleranslı varyeteler ıslah 
edilip üreticiye sunulduğu takdirde üretimi günümüzden çok daha iyi düzeyde olabilecektir.  
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Bu proje kapsamında doğal floradan toplanacak olan C. persicus Willd (syn. C. flavescens 
Spreng) türü farklı hastalıklara mukavim olduğu gibi soğuk iklim koşullarına da dayanıklı 
yabani tür olduğu bildirilmektedir. Aynı zamanda bu yabani türün kromozom sayıları kültür 
türü olan C. tinctorius (2n=24) ile aynıdır. Bu durum dikkate alındığında ülkemizin yağ 
açığının kapatılmasında büyük bir öneme sahip olan C. tinctorius’un hastalıklara ve kışa 
dayanıklılık kazandırılmasında gen kaynağı olarak bu yabani türün önemi açıkça 
görülmektedir.  

Proje kapsamında doğal floradan toplanacak olan Carthamus L. cinsinin C. lanatus L., C. 
dentatus Vahl., C. persicus Willd (syn. C. flavescens Spreng), C. glaucus Bieb. subsp. 
glaucus, C. tenuis (Bois ve Balansa) Bornm. tenuis ve C. tenuis (Bois ve Balansa) Bornm. 
subsp gracillimus türleri Ankara ekolojik koşullarında kültür şartlarında yetiştirilecek ve 
bazı morfolojik ve agronomik karakterleri üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca sabit 
yağ oranları ve yağ asiti bileşenleri belirlenecektir.  
 

8.2 Literatür Özeti 
Türkiye gerek farklı iklimlere sahip olması gerekse üç floristik bölgenin kesişme noktasında 
bulunması sebebiyle bitki türlerinin çokluğu bakımından dünyanın zengin ülkeleri arasındadır 
(Atalay 1994, Arslan ve ark. 2002). Türkiye sahip olduğu 11000 civarındaki tohumlu bitki 
türü ile dünyada bulunduğu iklim kuşağında oldukça zengin floraya sahip ülkelerden biridir. 
Avrupa ülkelerindeki endemik türlerin toplamı 2750 kadar iken, yurdumuzda bu sayı 3000 
civarındadır (% 30 endemizm oranına sahiptir).  Ülkemiz florasında  Asteraceae 
(Compositae)  familyasına bağlı 130 cins ve 1130 tür bulunmaktadır. 
  
Carthamus L. cinsi, Asteraceae (Compositae)  familyasına ait olup; dünyada 25 kadar türü 
olduğu bildirilmektedir. Carthamus L. cinsine ait türleri Ashri (1957), Ashri ve Knowles 
(1960) sitolojik ve morfolojik araştırmalara dayanarak yaptıkları sistematikte dört seksiyonda 
toplamışlardır. Seksiyon I; 2n=24 kromozom sayısına sahip olup; bu seksiyon C. tinctorius L., 
C. palaestinus Eig., C. oxyacantha M. B., C. flavescens Spreng., C. arborescens ve C. 
caeruleus türlerinden oluşmaktadır. Seksiyon II; 2n=20 kromozom sayısına sahip olup bu 
seksiyon; C. alexandrinus, C. tenuis, C. syriacus, C. anatolicus, C. dentatus türlerini kapsar. 
Seksiyon III; 2n=44 kromozom sayısına sahip olup; C. lanatus L türünden oluşmaktadır. 
Seksiyon IV; 2n=64 kromozom sayısına sahip olup C. baeticus ve C. turkestanicus 
türlerinden oluşmaktadır. Daha sonra yapılan çalışmada kromozom sayısı 2n=22 olan C. 
divaricatus’un tanımlanması ile seksiyon sayısı 5’e çıkmıştır. Bu tür diğer türlerden tamamen 
farklı ve kendine uyuşmaz diploit bir türdür. Carthamus L. cinsinin Anadolu florasında C. 
lanatus L.(2n=44), C. dentatus Vahl. (2n= 20), C. flavescens Spreng.(2n=24), C. oxyacantha 
M. B.(2n=24) ve C. tinctorius L.(2n=24) türlerinin bulunduğu belirtilmektedir (Esendal, 
1988a).  
         
Sabzalian ve arkadaşlarının 2008’de İran’da altı aspir (C. tinctorius L.) genotipi ile C. 
oxyacantha ve C. lanatus’un yağ oranı ve yağ asitleri kompozisyonu üzerinde yapmış 
oldukları çalışmada C. tinctorius’ta yağ oranının %29.20-%34.00, C. oxyacantha’da %20.04-
%30.80 ve C. lanatus’da %15.30- %20.80 arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Çalışmada 
kullanılan bütün aspir türlerinde toplam yağ asitlerinin %96-99’nu oleik, linoleik, palmitik ve 
stearik asitin oluşturduğunu bildirmektedirler. Oleik asit oranı  C. tinctorius’ta %12.24-15.43, 
C. oxyacantha’da % 14.11-19.28 ve C. lanatus’da %16.70-19.77 arasında değiştiğini ortaya 
koymuşlardır. 
 
Ülkemizde tarımı yapılan aspir (C. tinctorius L.) çeşitleri yazlık tiplerdir. Bu çeşitlerin tarımı 
kışları nisbeten ılık geçen kıyı ve geçit bölgelerimizde kışlık olarak ta yapılabilmektedir. 
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Ancak bu bölgelerde ekonomik getirisinin düşük olması nedeniyle diğer kültür bitkileri ile 
rekabette zorlanmaktadır. Aynı zamanda aspir (C. tinctorius L.) diğer yağ bitkilerine kıyasla 
kurağa dayanımı daha yüksek olan bir kültür bitkisidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde aspir 
(C. tinctorius L.)  İç Anadolu Bölgesi için yağ bitkisi olabilecek bir potansiyele sahiptir. İç 
Anadolu Bölgesinde aspir tarımı için potansiyel ekim alanlarının belirlenmesi amacıyla 
yapılan bir çalışmada; aspir tarımına en yüksek derecede uygun alanların 624.987 ha, orta 
derecede uygun alanların 4.908.354 ha ve düşük derecede uygun alanların ise 2.073.886 ha 
olduğu belirlenmiştir. Bu bölgede yüksek derecede potansiyele sahip alanlarda verim, 164.5 
kg/da, orta derecede uygun potansiyele sahip alanlarda 108 kg/da ve düşük potansiyele sahip 
alanlarda ise 69.3 kg/da olarak tespit edilmiştir (Bayramin ve Bayramin, 2007). İçanadolu 
bölgesinde aspir tarımını kısıtlayan en önemli faktör kuraklıktır. Bölgenin kuraklığından 
kaçınarak tatmin edici düzeyde bir verimle aspir tarımı yapmak için mutlaka içanadolunun kış 
soğuklarına dayanabilecek çeşitlere ihtiyaç duyulmaktadır. Kışlık ve yazlık ekimin verim ve 
yağ oranının karşılaştırması amacıyla Esendal (1990)’nın Samsun ekolojik koşullarında kışlık 
ve yazlık olarak ekilen aspir çeşitleri ile yürütmüş olduğu çalışmasında tohum verimi ve yağ 
oranı bakımından kışlık ekimin yazlık ekime oranla daha uygun olduğunu ve kışlık ekimde 
dekara 102,8 kg olan tohum veriminin yazlık ekimlerde 36.26 kg olduğunu; tohumda yağ 
oranı ise kışlık ekimde % 21,42 iken, yazlıkta %19,83 olduğunu ortaya koymuştur.  Bu 
çalışma göstermektedir ki aspir (C. tinctorius L.) kışlık olarak yetiştirildiğinde hem verimi 
hemde yağ oranı bakımında büyük bir avantaj elde edilebilmektedir. İçanadolu Bölgesi iklim 
şartlarında kışlık olarak yetişebilecek çeşitlerin olmaması nedeniyle aspir tarımı önemli 
ölçüde kısıtlanmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmak için ülkemizde kışa dayanıklı aspir 
çeşitlerinin ıslah edilmesine ihtiyaç vardır. Bu aşamada kışa dayanıklılık ıslahı 
proğramlarında kullanılan gen kaynakları da önem kazanmaktadır. Esendal(1988)’ın Knowles 
(1982)’den bildirdiğine göre aspir bitkisinde rozet döneminin uzun olması bitkinin soğuğa 
dayanıklılığı ile ilişkili olduğunu, rozet dönemi uzadıkça kışa dayanıklılığının arttığını ve 
Carthamus’un yabani türlerinden olan kromozom sayısı C. tinctorius (2n= 24)’la aynı olan ve 
melezlendiğinde fertil döl verebilen C. flavescens (2n= 24) ’in rozet döneminin uzun 
olduğunu ve – 13 ile -15 0C’lik kış soğuklarında bile bitkilerin %80’nin zarar görmeden 
dayanabildiğini bildirmektedir. Bu çalışama mevcut aspir çeşitlerinin yabani türlerle 
melezlenebildiğini ve olumlu özelliklerinin kültür çeşitlerine aktarılabileceğini 
göstermektedir. 
 
Diğer taraftan kışlık ve yazlık ekimin farkını ortaya koymak amacıyla Esendal ve 
arkadaşlarının 2006-2007 yıllarında Tekirdağ ekolojik koşullarında farklı aspir çeşit ve 
hatlarını materyal olarak kullanarak yürütmüş oldukları çalışmada en yüksek tohum verimini 
kışlık ekimden 357 kg/da olarak alırken yazlık ekimde ise bu değer 103,8 kg/da’a düştüğünü, 
yağ oranı kışlık ekimde % 36,9 olurken; yazlık ekimde % 25,3’e gerilediğini bildirmişlerdir 
(Esendal ve ark., 2008).  
 
Coşge ve arkadaşlarının 2007’de Ankara ekolojik koşullarında 2004-2005 yıllarında kışlık ve 
yazlık olarak ekmiş oldukları farklı çeşitlerden ortalama yağ oranları itibari ile yazlık ekimde 
% 23,14; kışlık ekimde ise % 26,64 yağ oranı elde ettiklerini bildirmişlerdir. Bu durumda 
kışlık ekimin verimle birlikte yağ oranında da tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir. 
 
İran’da 1974-75 yıllarında kışlık ve yazlık aspir çeşitlerinin karşılaştırılması amacıyla Ekim, 
Nisan ve Mayıs aylarında yapılan ekimlerden, kışlık çeşitlerin -14,4 0C’ye kadar kış 
soğuklarına kadar dayanabildiği ve kışlık ekimlerin daha yüksek verim verdiği 
bildirilmektedir (Yazdi-Samadi, 1979). 
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Aspir (C. tinctorius L.) bitkisi kazık köklü bir bitkidir. Bitkinin kazık kökü toprağın yapısına 
göre değişmekle birlikte 100-150 cm derine kadar inebilmektedir. Bitkinin yan kökleri de 
oldukca kuvvetli olup; toprakta yana doğru 50-150 cm kadar uzayabilmektedir (İlisulu, 1973). 
Bitkinin bu özelliğide diğer yağ bitkilerine kıyasla kuraklığa daha dayanıklı olduğunu 
göstermektedir. 
 
Yabani aspir türleri ile kültüre alınmış aspir (C. tinctorius L.) türünün melezlenebileceğini 
gösteren farklı çalışmalar mevcuttur. Esendal  (1988)’ın Ashri ve Knowles (1960), Ashri ve 
Efron (1964), Imrie ve Knowles (1970)’den bildirdiğine göre Carthamus cinsinin yabani 
türlerinin sahip olduğu üstün bazı özellikleri kültür türlerine kazandırmak ve bu türler 
arasındaki genetik ilişkileri açıklık kazandırmak, kültür türü ile yabani türler arasında ve 
yabani türlerin kendi aralarında yapılan melezleme çalışmalarında bazı melezleme 
çalışmalarından elde edilen F1 döllerinin genellikle fertil olduğu ve C. palaestinus ve 
özelliklede C. flavescens ( sin. C. persicus Willd )’in kültür türünün atası olma ihtimalinin 
yüksek olduğu açıklanmıştır. Esendal (1988)’ın Knowles (1958,1976), Ashri (1961,1971) ve 
Zimmerman (1977) ‘dan bildirdiğine göre Anadoluda yabani türleri bulunan C. 
oxyacantha’nın değişik hastalıklara dayanıklı olmasının yanı sıra kurak iklim şartlarına da 
töleranslı olduğu, C. flavescens’in ise hastalıklara ve soğuk iklim koşullarına dayanıklı bir 
yabani tür olduğu ve aynı zamanda da bu iki yabani türün kromozom sayılarının bir kültür 
türü olan C. tinctorius’la aynı olduğunu bildirmiştir( 2n=24). 
 
Prasad ve Anjani’nin 2005 de Hindistan’da aspir yaprak leke hastalığı (Alternaria 
carthami)’na dayanıklı kültür aspir çeşidi geliştirmek için yürüttükleri çalışmada bu hastalığa 
dayanıklı yabani türlerden C. palaestinus, C. lanatus, C. creticus ve C. turkestanicus türleriyle 
C. tinctorius kültür türünü melezleyerek aspir yaprak leke hastalığına dayanıklı 24 hat elde 
ettiklerini bildirmişlerdir. 
 
4.2. Moleküler Karekterizasyonla Ilgili Literatür Özeti 
 
Genetik çeşitlilik, DNA’daki yer değiştirmeler, ters dönmeler, parça eksilmeleri ve parça 
yerleşmeleri ile meydana gelir. DNA’daki farklılıklar, biyokimyayı, gelişmeyi, morfolojiyi, 
davranışı etkileyeceğinden evrim sürecinde fenotipik varyasyonun da kaynağıdır (Britten, 
R.J., 1986). Bu varyasyonları tespit amacıyla, sitolojik veriler, izoenzimler, tohum depo 
proteinleri gibi biyokimyasal işaretleyiciler ve Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi 
(RFLP), Rasgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA (RAPD-PCR), Basit Dizi Tekrarları (SSR), 
Çoğaltılmış Parça Uzunluk Polimorfizmi (AFLP) gibi moleküler işaretleyiciler 
kullanılmaktadır (Stuber, W.C., 1992). 
 
Seghal vd. (2005). Aspir dünya germplazm kaynaklarındaki genetik çeşitliliğin belirlenmesi 
için DNA düzeyinde moleküler karakterizasyon çalışmaları yapmışlardır. Denemelerde 24 
ülkeden alınan 85 aksesyonun aralarındaki genetik çeşitliliklerini belirlemek için 22 RAPD 
primeri, 18 SSR primeri ve 10 AFLP primer kombinasyonundan yararlanmışlardır.  
 
Seghal and Raina (2005)., DNA parmakizi yöntemi ile Carthamus tintorius türünde DNA 
parmakizi çıkarma çalışmaları yapmışlardır. Hindistan’ ın çeşitli tarımsal iklim bölgelerinde 
yetiştirilen 14 çeşidin 36 RAPD, 21 ISSR ve 4 AFLP primer kombinasyonlarını kullanarak 
parmaizini çıkarmışlardır.  
 
Yang vd. (2007), ISSR işaretleyicilerini kullanarak aspir de genetik çeşitlilik ve genetik 
ilişkileri incelemişlerdir. Çalışmalarında 48 aspir aksesyonunda 22 ISSR primer çifti ile 
çalışmışlardır. 429 banttan 355 bandı polimorfik bulmuşlardır. DNA seviyesinde polimorfizm 
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oranının yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca ISSR işaretleyicileri ile elde ettikleri 
verileri filogenetik ilişkileri yorumlamada da başarıyla kullanmışladır.  
     
Selvi vd. (2008), RAPD ve SSR işaretleyicileri kullanarak şekerkamışı çeşitleri arasındaki 
genetik farklılık ile farklı seviyelerde en yüksek bor dayanıklığınını karakterize etmeyi 
amaçlamışlardır. İncelenen 125 primerın 62 tanesi polimorfik olarak bulunmuştur.  Çalışma 
sonucunda bora dayanıklı ve duyarlı işaretleyiciler belirlenmiştir.  
 
Maria vd. (2008), Ayçiçeği bitkisi için belirlenmiş SSR işaretleyicilerinin aspir bitkisi için de 
kullanılabilirliğini araştırmışlardır. Her iki bitki türü de Asteraceae familyasına aittir. 
Bilindiği gibi bu işaretleyicilerin geliştirilmesi hem maliyetli hem de çok zaman almaktadır. 
Araştırıcılar şimdiye kadar ayçiçeğinde belirlenen 117 SSR işaretleyicisini 6 aspir saf hattında 
test etmişlerdir. 2 adet de ayçiçeği pozitif kontrolünü kullanmışlardır. 19 SSR primer çiftinin 
iki bitki arasında transfer olduğunu gözlemlemişlerdir. Böylece araştırıcılar yüksek kaliteli ve 
belirli SSR amplifikasyon ürünlerini aspirde de göstermişlerdir.  
 
Sabzalian  vd. (2009) Carthamus oxyacanthus ile diğer aspir çeşitleri arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla ISSR primerlerini kullanmışlardır. Ayrıca çalışmada morfolojik 
özelliklerle buldukları genetic çeşitliliği karşılaştırmışlardır. Moleküler düzeyde yabani aspir 
çeşitleri arasındaki genetik çeşitliliği morfolojik özelliklere göre daha yüksek bulmuşlardır.  
 
4.3. Flora Durumu Ile Ilgili Literatür Özeti 
 
Carthamus L. Asteraceae (Papatyagiller) familyasının 83 nolu cinsidir. 
 
Bitkinin tanımı: Genellikle dikenli, dallanmış, tek yıllık, yünsü-ağsı ya da salgı tüylü 
bitkilerdir. Yaprakları alternat, düzgün ya da loblu kenarlı, dikenli, taban yaprakları büyük, 
gövdedekiler gittikçe küçülür. Kapitula tek eşeyli, çiçekler tüpsü yapıdadır. Başcık 
yumurtamsı ya da yuvarlağımsı şekilde, fillariler çok serili, kiremit dizilişli, dikenli, dış 
fillariler gövde yapraklarına benzer, iç fillarilerde tırnaksı süsler vardır, sivridir. Çiçek tablası 
düzgün, genellikle palealı, çiçekler turuncu, sarı, pembe ve ya mor renktedir. Aken 4 köşeli 
ters piramit şeklinde, tüysüz, dış akenlerde pappussuz, içtekilerde pappusludur.  
Yetiştiği alanlar: Kurak sahalarda ve bozulmuş sahalarda geç dönemlerde çiçek açar. 
Türkiye florasında 8 tür içinde; 2 si alttür olan 10 taksonla temsil edilir. Bu taksonlardan 
Carthamus tinctorius türü ülkemizde doğal olarak yetişmemekte, fakat kültürü yapılmaktadır. 
Yine 2 alttür ve 4 takson Türkiye florasında bulunmakla birlikte Ege adalarında 
bulunmaktadır. Dolayısıyla Anadolu coğrafyasında 6 takson bulunmaktadır. 
 
1. Carthamus persicus Willd. 
 
Bitkinin tanımı:15-90 cm boylarında, tüysüz, parlak gövdelidir. Gövde yaprakları seyrek 
tüylü, sivri yumurtamsı ve gövdeyi saran, kenarları dişli veya düzgün şekillidir, küçük sarı 
dikenleri vardır. Dış fillariler içtekilerin 2 katı kadar geniş ve sivridir. Çiçekler açık sarı 
renkte olup akenlerde pappus bulunur. 
Çiçeklenme: 6-9 aylar 
Yetiştiği alanlar: Bozkır, kırsal alanlarda. 
Tip: İran’dan tanımlanan bu tür Anadolu ile birlikte Suriye ve Irak’ta da bulunmaktadır. 
Flora kayıtları: 

• A4 Ankara, Çandır. 
• A4 Kastamonu, Kavak Çeşme yakınları. 
• B3 Eskişehir; Polatlı – Sivrihisar arası. 
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• B4 Ankara; Şereflikoçhisar-Ankara arası 35. km. 
• B5 Kırşehir; Kırşehirin 31 km güneyi. 
• B6 Malatya; Darende’nin 40 km güneydoğusu. 
• B7 Tunceli, Pertek, terk edilmiş tarlalar,  
• B8 Diyarbakır, Diyarbakır – Silvan arası. 
• C4 Konya, Apa – Çarıklar arası. 
• C 6 Gaziantep; Aril – Gaziantep arası. 
• C7 Urfa; Ceylanpınar. 
• C8 Mardin; Rişmil yakınları. 

Diğer kayıtlar: 
• Ankara, Şereflikoçhisar, Paşadağı, Büyük kışla köyü arkası, 15 08 2009, yol kenarı,  
• Şanlıurfa Ceylanpınar Beyaz kule çevresi,  
• Ankara, Gölbaşı,  
• Sivas, Gemerek, 1400 m,  
• Erzincan, 1250 m 
• Ankara, Çubuk baraj yolu,  
• Bingöl, Elazığ’ın 2 mil ötesi,  
• Ankara, Konya yolu 180. km,  
• Malatya; Akçadağ’ın 5 km güneyi,  
• Ankara, Elmadağ,  
• Elazığ, Elazığ’ın 60 km doğusu,  
• Urfa; Viranşehir, Şılınarın deresi,  
• Malatya, Bey dağı, İnönü Üniversitesi yerleşkesi, bozkır, 900 m,  
• Maraş Dibek dağları, Geben Beldesi, Halbur Yaylası, tarla kenarları, 1400-1500 m,  
• Elazığ; Kamışlık Dağı, Topaluşağı köyü alt tarafları, yamaçlar, 750-1130 m            
• Elazığ: Baskil mermer işletmesinin üst kesimleri, 1320-1450 m.  
• Malatya; Malatya-Elazığ arası, Kale civarı, Kuru ve taşlık otlaklar,  870 m,  
• Konya; Ereğli, Aydos Dağı, Belpınarı çiftliği, bozkır, kalkerli yamaç, 1600 m,  
• Ankara: Şereflikoçhisar, tuz gölü yakını, halofit stepi, 900 m,  

 
2. Carthamus lanatus L. subsp lanatus 
 
Bitkinin tanımı: 15-75 cm boylarında, gövde kahverengi veya saman sarısı renkte, seyrek 
veya sık tüylüdür. Gövde yaprakları salgı tüylü, yeşil, sivri yumurtamsı, tabanda gövdeyi 
saran, kenarları parçalı ve dikenli şekildedir. Dış fillariler içtekilerin 2 katıdır ve uçları dışa 
kıvrıktır. Ortadakiler de daha sivri ve tırnaksı süsler vardır. Çiçekleri sarıdır. 
Çiçeklenme: 5-8 aylar 
Yetiştiği alanlar: Kuru yamaçlarda veya nemli sahalarda, kırsal bozkır sahalarda, 0-2300 m. 
Tip: Fransa’dan tanımlana bu tür Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’da geniş yayılış 
göstermektedir. 
Flora kayıtları: 
A1 Tekirdağ; Tekirdağ – Malkara arası 27. km, 200 m. 
A1 Balıkesir; Marmara adası. 
A2 İstanbul, Silivri, Deniz kenarı. 
A2 İstanbul, Büyükada,  
A4Çankırı; Karabük’ün 46 km güneyi, 800 m. 
A5 Amasya; Suluova, 630 m. 
A6 Samsun, Samsun’un doğusu. 
A7 Sivas- Giresun, Zara-Şebinkarahisar arası. 
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A8 Artvin, Çoruh, Artvin yakınları, 400 m. 
A9 Çoruh, Ardanuç üzeri, 800 m. 
B1 Balıkesir; Asos,  
B2 Manisa; Yeşilova den Kemaliye’ doğru. 
B4 Ankara; Tuz gölü yakınları, 900 m. 
B9 Van. 
C1 İzmir; Kuşadası, 20 m. 
C2 Denizli; Acı göl yakınları. 
C3 Isparta; Kurutepe, 1300 m. 
C6 Adana; Feke, Göksu nehri, Himmetli,  
C7 Urfa, Urfa’nın kuzeyi. 
Diğer kayıtlar: 

• Van, Çatak, Yeniköy - Şeytan deresi arası, step 
• Kırıkkale, Keskin, Böbrek dağı, Tilkili köyü, Kızıözü mevkii step  
• Muğla, Ortaca, Dalyan - Okçular arası yol ve tarla kenarları  
• Ankara, Polatlı, Polatlı - Günyüzü arası, Kavuncu köyü kavşağı, yol kenarı,  
• Ankara, Gazi Eğitim Fakültesi bahçesi, ruderal yerler,  
• Maraş; Berit Dağı, Arpa çukuru, 2700 m,  
• Artvin, Ardanuç, 800 m,  
• İstanbul; Tayakadın-İhsaniye arası,  
• Erzurum: Şenkaya, Pertvan-Balkaya köyü arası, Beyderesi mevkii, 1950-2150 m,  
• Kars: Posof, Damal, Arap mezarlıklarından Derindere köyüne giderken, yol boyunca, 

ormanlık ve biçenekler, 1300-2500 m,  
• Düzce: Akçakoca, Dilaver köyü, Dere mahallesi, dere kenarı, taşlık alanlar, 100-150 

m,  
• Erzurum: Şenkaya, Balkaya köyü,  
• Erzurum: Şenkaya, Pertivan köyü Güney eteklerinden Balkaya Köyüne Beyderesi 

mevkii, 800-1600 m,  
• Kırıkkale: Koçubaba kasabası, Elmalı yöresi, 1200 m,  
• Kırıkkale: Delice kasabası, Çingeyli köyü dağ etekleri, 900 m,  
• Muğla: Köyceğiz, Hamitköy, Namnam çayı, 10 m, tarla kenarları,  
• Muğla: Köyceğiz, Ekincik köyü, Kargıcak mevkii, c. 100 m,  

 
3. Carthamus dentatus Vahl. 
 
Bitkinin tanımı: 100 cm ye kadar olan, gövdesi saman sarısı renkte, uzun veya ağsı tüylü 
bitkilerdir. Gövde yaprakları salgı ve uzun tüylü, yeşil, sivri yumurtamsı, tabanda gövdeyi 
saran, kenarları parçalı ve dikenli şekildedir. Dış fillariler içtekilerin 1 - 2 katı, uçları dışa 
kıvrıkdır. Ortadakiler daha sıkı yapıda, tırnaksı süsler ipliksidir. Çiçekleri pembe-mor 
renktedir. 
Çiçeklenme: 7-8 aylar 
Yetiştiği alanlar: kırsal bozkır sahalarda, kalkerli ana kaya üzerinde, 0-2000 m. 
Tip: Egedeki Tenedos adasında tanımlanan bu tür, Anadolu, Yunanistan ve Ege adalarında 
yayılış gösterir. 
Flora kayıtları: 

• A1 Edirne; Edirne – Söğütlüdere arası. 
• A1 Çanakkale; Dardanel. 
• A2 İstanbul; Bostanı – Erenköy arası,  
• A4 Kastamonu; Kavak çeşme yakınları. 
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• A5 Amasya; Sana yakınları, 500 m. 
• B1 İzmir; Bornova,  
• B4 Niğde; Aksaray – Şereflikoçhisar arası, 950 m. 
• B6 Maraş; Elbistan, Kapıdere. 
• B8 Erzincan; Erzincan – Selepür arası, 1200 m. 
• C1 Aydın; Samsun dağı, Priene’nin yukarısı. 
• C2 Denizli; Patrak mahali, Abbas  - Acıpayam arası. 
• C3 Antalya; Kumluca – Bey dağı arası, 990 m. 
• C4 Konya; Ermenek. 
• C5 Adana; Karınca dağı, Alpu’nun 3 km kuzeydoğusu, 1100 m. 
• C6 Hatay; Ekbes, 800 m. 
• C8 Mardin; Mazıdağı. 

Diğer kayıtlar: 
• Antalya; Akseki, Pınarbaşı köyü kuzeyi, tarla kenarı,  
• Muğla, Köyceğiz, Sancıbeli, yol kenarı,  
• Denizli, Kale, Kale - Tavas yol ayrımı, Tavas' a 2 km kala, yol kenarı,  
• Kahramanmaraş, Engizek dağı, Aksu mahallesi çevresi, yol kenarı ve tarla açıklıkları,  
• Antalya, Akseki, Pınarbaşı köyü kuzeyi, tarla kenarı,  
• Ankara, Polatlı, Sarıoba, Basri köyü yol kenarı,  
• Amasya, Direkli köyü, Küçük geri çay ini mevkii, eğimli yerler,  
• Amasya, Yukarı Baraklı köyü, Boyalık mevkii, step,  
• Kırıkkale, Keskin, Böbrek dağı, Tilkili köyü, Kızıözü mevkii, step,  
• Afyon, Maymun dağı, Sarıkavak gölü mevkii step  
• Aydın; Kuşadası’nın 2 km kuzeyi, 20 m,  
• Mersin; Mut, Suçatı – Evren köyleri arası, 300 m,  
• Manisa; Kula’nın 500 m batısı, Karacık köyü, 750 m,  
• Tekirdağ; Yol kenarı,  
• Denizli; Pamukkalenin 3 km güneydoğusu, 240 m,  
• Amasya; Ferhat Dağı, Kuzey yamaçlar, Memidede mezarlığı çevresi, 450 m.,  
• Malatya, Bey dağı, İnönü Üniversitesi yerleşkesi, step, 900 m,  
• Tokat: Topçam dağı eteği, bozkır, 750-800 m,  
• Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi. 
• Erzincan; Keşiş Dağı, Üzümlü’nün üst kısımları, 1500 m, 28 viii 2004, yol kenarları,  
• Amasya; Eğerli dağı, Ovabaşı köyünün güneybatısı, step, 950 m,  
• Çorum; Osmancık, Aşağızeytin köyü, kızılçam ormanı, 350 m,  
• Afyon: Emirdağ, Dumluca platosu; bozkır yamaçlar, 1700-1900 m,  
• Maraş Dibek dağları, Başdoğan Köyü, Sarıbıyıklı Mah. Tarlalık, 375 m,  
• Maraş Dibek dağları, Yeniköy Kalesi ve çevresi, 1150 m, 24.7.1995,  
• Elazığ: Baskil mermer işletmesinin üst kesimleri, 07/08/2002, 1320-1450 m.  
• Elazığ: Karga Dağı, Ortaçalı köyü çevresi, tarla içi, 1215-1230 m. 28.08.2001, 

Türkoğlu 2682; Yaruşağı köyü kuzey kesimi, yamaçlar ve ormanlık alan, 1700-1800 
m, 

• Kırıkkale; Karagüney dağı, Sulakyurt, Faraşlı – Kalekışla arası, meşe çalılıkları, 900-
1200 m,  

• Kırıkkale; Karagüney dağı, Kolubaba, bahçeler, 1100-1200 m,  
• Eskişehir; Seklice köyü, yol kenarları, 950 m,  
• Eskişehir; Evcikdüzü, bozkır, 1000 m,  
• Afyon; Kumalar, Sincanlı, Serban, bozkır, 1100 m,  



 169 

• Manisa; Yunt dağı.  
• İzmir; Urla,  
• Bozcaada; Merkezin kuzeyi, 10 m,  
• Hatay; Merkez, Hatay’ın güney batısı, Karaçay, Tekpınar yolu kenarı, Tarla kenarı, 

300m,  
• Çanakkale; Gökçeada, Aydıncık burnu, Tuzgölü batısı, 0 m,  
• İzmir; Menemen, Emiralem-Yuntdağı,  bağyolu - Osmancık arası, 150 – 250 m,  
• Bursa; Bandırma’nın 35 km. güneybatısı, Fevzipaşa yakınları,  
• Denizli; Çivril, Işıklı yolunun solu, gazino karşısındaki tepe, 900 – 1000 m,  
• Denizli; Çivril, Karabatan köyüne doğr, Kocayayla, 1500 m,  
• Denizli; Babadağ, Başkara köyü, Aralık mevkii, dere yatağı, 500 – 850 m,  
• Denizli; Babadağ, Başkarcı köyü, su deposu yanı, dere yatağı, 450 – 850 m,  
• İzmir; Çamaltı Tuzlası, Üçtepeler arkası, Kırdeniz Dalyanı,  
• İzmir; Çamaltı Tuzlası, Giriş - Pompa yeri arası, yol kenarı,  
• Edirne: Edirne-Kırklareli yol ayrımı ile Söğütlüdere arası,  
• Antalya: Kemer, Beldibi köyü üstü, kalkerli derin vadi, 30-100 m,  
• Kırıkkale: Koçubaba kasabası, Kömüönü mevkii, 1200 m,  
• Kırıkkale: Sulakyurt, Kalekışla köyü, 1000 m,  
• Kütahya: Gediz, tarım alanları, 700 m,  
• Konya: Ermenek, Göktepe kasabası, Daran köyü, Ayaplı mevkii, Göksun nehri 

boyunca, 600 m,. 
• Aydın: Kuşadası, Kandilli yolu üzeri, 200-300 m,  
• Muğla: Ortaca, tepearası köyü, 20 m, yol kenarı,  

 
4. Carthamus glaucus Bieb. subsp. glaucus 
 
Bitkinin tanımı: 20-65 cm boylarında, kahverengiden saman sarısına kadar rengi olan, 
gevşek ya da yoğun tüylü gövdeye sahip bitkilerdir. Gövde yaprakları salgı tüylü, yoğun ağsı 
tüylü, yeşil, sivri yumurtamsı şekilde, tabanda gövdeyi saran, kenarlar parçalı ve dikenli 
şekillidir. Fillariler birbirine benzer olup tırnaksı süsleri yoktur. Çiçekleri morumsu pembe 
renklidir. 
Çiçeklenme: 7-9 aylar 
Yetiştiği alanlar: Kırsal bozkır sahalarda, bozulmuş alanlarda, deniz kumullarında,  0-900 m. 
Tip: Kafkasyadan tanımlanan bu tür Akdeniz ve İran’da da yayılış gösterir. 
 
Flora kayıtları: 

• A5 Samsun; Havzanın 2 km güneyi, 600 m. 
• A5 Sinop; Boyabat, 350 m. 
• A5 Amasya; Suluova, 630 m. 
• A6 Samsun; Samsun – Bafra arası. 
• A7 Sivas; Suşehri’nin doğusu, 800 m. 
• B4 Ankara; Yenişehir. 
• B7 Elazığ; Elazığ’ın 70 km doğusu. 
• B7 Malatya; Sultan suyu, Malatya’nın 28 km güneyi, 900 m. 
• C5 Adana; Misis, 90 m, 20 8 1931. 
• C5 İçel; Pompeiopolis (Viranşehir). 
• C6 Adana; Haruniye, 400 m. 
• C6 Hatay, Hassa, 750 m. 
• C7 Maraş; Maraş yakınları. 
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• C8 Mardin; Rişmil. 
Diğer kayıtlar: 

• Adana; Eğner, Irmak deposu, 840 m,  
• Amasya; Karaman Dağı, doğu yamaçlar, 500 m, 
• Kahramanmaraş; Berit dağı, Süleymanlı, Ilıca köyü, Zorkun obası, 1500-1700 m,  
• İstanbul, Belgrad ormanı, Balabandere vadisi. 
• Çorum; Osmancık, Alibeyköy köyü yakınları, 750 m,  
• Bitlis; Tanrıyar köyü çevresi, bozkır, 1200 m,  
• Maraş; Dibek dağları, Yeniköy Kalesi ve çevresi, 1150 m,  
• İstanbul; Çekmece Nükleer Araştırma Enstitüsü, Ernaz altundağ. 
• Kırıkkale; Karagüney dağı, Şarklı, step, limestone, 850 m, 
• Kırıkkale; Karagüney dağı İmirli – Cingeyli arası, bozkır arazi, 900-1100 m,  
• Eskişehir; Kalabak havzası, step, 1150 m,  
• Eskişehir; Kartalkaya, kuzey yamaçlar, 1340 m,  
• Antalya, Manavgat, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Beşkonak civarı,  
• Gökçeada, Poterin çayırlığı,  0 m 
• İzmir; Karşıyaka, Yamanlar dağı-Karagöl arası,  800,   
• İzmir; Karşıyaka, Yamanlar dağı, Emiralemden çıkış, 20 – 40 m,  
• Adana; Erdemli, Kumul vejetasyon,  
• Denizli; Babadağ, Yanalak (Buhar kent), İngiliz dağı, yol-tarla kenarı,  350 m,  
• Denizli; Babadağ, Karacasu, Yenice, Dangalaz çayı mevkii, 100 m,  
• Ankara: Çubuk, Karagöl, Yarmağın tepe, Pinus nigra ormanı,  

 
5. Carthamus tenuis (Boiss. & Balansa) Bornm. tenuis 
 
Bitkinin tanımı: 80 cm ye kadar boylanır, ince, narin ve tüylü bir bitkidir. Yapraklar dar ve 
dikenlidir. Kapitulası küçük ve çiçekleri pembe renktedir. 
Çiçeklenme: 6 ay. 
Yetiştiği alanlar: Kıyılar, 100 m. 
Tip: Lübnan. 
Flora kayıtları: 

• İçel; Silifke’nin 36 km doğusu, 100 m. 
Diğer kayıtlar: Bilinen tek kaydı bu noktadır. 
 
6. Carthamus tenuis (Boiss. & Balansa) Bornm. Subsp gracillimus (Rech. fil.) Hanelt 
Bitkinin tanımı: 80 cm ye kadar boylanır, ince, narin, tüylü bitki. Yapraklar dar ve dikenli. 
Kapitula küçük, çiçekler pembe. 
Çiçeklenme: 6 ay. 
Yetiştiği alanlar: kıyılar, 100 m. 
Tip: Lübnan. 
 
Flora kayıtları:  

• Rodos adası. 
Diğer kayıtlar: 
Antalya, Kaş, Gelemiş (Patara) köyü çevresi, makilik ve zeytinlik, kalkerli arazi,  
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8.3 Materyal ve Metot 
 
8.3.1 Materyal 
 
Denemede, materyal olarak Remzibey, Yenice ve Dinçer çeşitleri ile doğal floradan 
toplanacak olan Carthamus L. cinsinin C. lanatus L., C. dentatus Vahl., C. persicus Willd 
(syn. C. flavescens Spreng), C. glaucus Bieb. subsp. glaucus, C. tenuis (Bois ve Balansa) 
Bornm. tenuis ve C. tenuis (Bois ve Balansa)  Bornm. subsp gracillimus türlerinin farklı doğal 
lokasyonlardan toplanacak olan tohumları kullanılacaktır.  
 
8.3.2 Metot 
 
Arazi çalışmaları 
Yabani aspir (Carthamus L.) türlerinin doğal floradan toplanması için en az iki kez materyal 
toplama seyahatleri yapılacaktır. Bu seyahatlerden ilki çiçeklenme döneminde, ikincisi 
türlerin tohum olgunlaştırma dönemlerinde yapılacaktır. Türlere göre farklılıklar göstermekle 
beraber ilk seyahatler Haziran -Temmuz, ikinci seyahatler Ağustos-Eylül aylarında 
yapılacaktır. Birinci seyahatte her bir türün yerleri tespit edilerek teşhis için herbaryum 
örnekleri toplanacaktır. İkinci seyahatte her bir türden yeterli miktarda tohum toplanarak bir 
sonraki yıl Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Araştırma ve 
Uygulama Çiftliği tarlasında ilkbaharda kurulacak olan denemede kullanılmak üzere enstitü 
bünyesinde muhafaza edilecektir. 
Carthamus türleri bulundukları lokasyonlardan çiçekli ve tohumlu olarak, farklı vejetasyon 
dönemlerinde toplanacak ve toplanan bu örnekler yaygın herbaryum tekniklerine göre presler 
içerisinde kurutulmak üzere numaralandırılacaktır. Kurutulan örnekler Davis’in ‘’Türkiye 
Florası’’ kitabı temel kaynak olmak üzere, farklı kaynaklar kullanılarak bilimsel isimleri 
tespit edilecektir. Bu türler üzerine çalışmalar tamamlandıktan sonra enstitümüz bünyesindeki 
Türkiye Tohum Gen Bankası herbaryumunda muhafaza edilecektir.  
Taranan literatürler doğrultusunda belirlenen, yabani Carthamus L. türlerinin toplanacağı 62 
lokasyon aşağıda verilmiştir; 
1. Carthamus persicus Willd. 
• Bingöl, Elazığ’ın 5 km ötesi,  
• Malatya; Akçadağ’ın 5 km güneyi, Doğanşehir, 1080 m,  
• Urfa; Viranşehir, Şılınarın deresi, 534 m, K. Karamanoğlu,  
• Malatya, Bey dağı, İnönü Üniversitesi yerleşkesi, bozkır, 900 m,. 
• Maraş Dibek dağları, Geben Beldesi, Halbur Yaylası, tarla kenarları, 1400-1500 m,  
• Elazığ; Kamışlık Dağı, Topaluşağı köyü alt tarafları, yamaçlar, 750-1130 m 
• Konya; Ereğli, Aydos Dağı, Belpınarı çiftliği, bozkır, kalkerli yamaç, 1600 m,  
• Ankara: Şereflikoçhisar, tuz gölü yakını, halofit stepi, 900 m, 23.09.1973,  
2. Carthamus lanatus L. subsp lanatus 
• A1 Tekirdağ; Tekirdağ – Malkara arası 27. km, 200 m. 
• A2 İstanbul, Silivri, Deniz kenarı. 
• A5 Amasya; Suluova, 630 m. 
• A7 Sivas- Giresun, Zara-Şebinkarahisar arası. 
• B2 Manisa; Yeşilova den Kemaliye’ doğru. 
• B4 Ankara; Tuz gölü yakınları, 900 m. 
• C2 Denizli; Acı göl yakınları. 
• C6 Adana; Feke, Göksu nehri, Himmetli,  
• Van, Çatak, Yeniköy - Şeytan deresi arası, step,. 
• Erzurum: Şenkaya, Pertvan-Balkaya köyü arası, Beyderesi mevkii, 1950-2150 m,  
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• Kars: Posof, Damal, Arap mezarlıklarından Derindere köyüne giderken, yol boyunca, 
ormanlık ve biçenekler, 1300-2500 m,. 
• Erzurum: Şenkaya, Balkaya köyü,. 
• Erzurum: Şenkaya, Pertivan köyü Güney eteklerinden Balkaya Köyüne Beyderesi 
mevkii, 800-1600 m, 20.vii.1982, 
• Kırıkkale: Delice kasabası, Çingeyli köyü dağ etekleri, 900 m,  
• Muğla: Köyceğiz, Ekincik köyü, Kargıcak mevkii, c. 100 m,  
3. Carthamus dentatus Vahl. 
• Ankara, Polatlı, Sarıoba, Basri köyü yol kenarı,  
• A4 Kastamonu; Kavak çeşme yakınları. 
• A5 Amasya; Sana yakınları, 500 m. 
• B6 Maraş; Elbistan, Kapıdere. 
• B8 Erzincan; Erzincan – Selepür arası, 1200 m. 
• C5 Adana; Karınca dağı, Alpu’nun 3 km kuzeydoğusu, 1100 m. 
• Antalya; Akseki, Pınarbaşı köyü kuzeyi, tarla kenarı,  
• Denizli, Kale, Kale - Tavas yol ayrımı, Tavas' a 2 km kala, yol kenarı,   
• Kahramanmaraş, Engizek dağı, Aksu mahallesi çevresi, yol kenarı ve tarla açıklıkları,  
• Kırıkkale, Keskin, Böbrek dağı, Tilkili köyü, Kızıözü mevkii, step,  
• Afyon, Maymun dağı, Sarıkavak gölü mevkii step  
• Amasya; Ferhat Dağı, Kuzey yamaçlar, Memidede mezarlığı çevresi, 450 m,  
• Malatya, Bey dağı, İnönü Üniversitesi yerleşkesi, step, 900 m,  
• Tokat: Topçam dağı eteği, bozkır, 750-800 m,. 
• Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi. 
• Erzincan; Keşiş Dağı, Üzümlü’nün üst kısımları, 1500 m, 28 viii 2004, yol kenarları,  
• Çorum; Osmancık, Aşağızeytin köyü, kızılçam ormanı, 350 m,  
• Afyon: Emirdağ, Dumluca platosu; bozkır yamaçlar, 1700-1900 m, 26 vi 1999,  
• Maraş Dibek dağları, Yeniköy Kalesi ve çevresi, 1150 m,  
• Kırıkkale; Karagüney dağı, Sulakyurt, Faraşlı – Kalekışla arası, meşe çalılıkları, 900-
1200 m,  
• Eskişehir; Seklice köyü, yol kenarları, 950 m,  
• Hatay; Merkez, Hatay’ın güney batısı, Karaçay, Tekpınar yolu kenarı, Tarla kenarı, 
300m,  
• Bursa; Bandırma’nın 35 km. güneybatısı, Fevzipaşa yakınları,  
• İzmir; Çamaltı Tuzlası, Giriş - Pompa yeri arası, yol kenarı,  
4. Carthamus glaucus Bieb. subsp. glaucus 
• A5 Samsun; Havzanın 2 km güneyi, 600 m. 
• A5 Sinop; Boyabat, 350 m. 
• A5 Amasya; Suluova, 630 m. 
• A6 Samsun; Samsun – Bafra arası. 
• B7 Elazığ; Elazığ’ın 70 km doğusu. 
• B7 Malatya; Sultan suyu, Malatya’nın 28 km güneyi, 900 m. 
• C5 İçel; Pompeiopolis (Viranşehir). 
• C6 Hatay, Hassa, 750 m. 
• Kahramanmaraş; Berit dağı, Süleymanlı, Ilıca köyü, Zorkun obası, 1500-1700 m,  
• İstanbul, Belgrad ormanı, Balabandere vadisi. 
• Çorum; Osmancık, Alibeyköy köyü yakınları, 750 m,  
• Antalya, Manavgat, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Beşkonak civarı,  
• Ankara: Çubuk, Karagöl, Yarmağın tepe, Pinus nigra ormanı 
5. Carthamus tenuis (Boiss. & Balansa) Bornm. tenuis 
• İçel; Silifke’nin 36 km doğusu, 100 m. 
6. Carthamus tenuis (Boiss. & Balansa) Bornm. subsp gracillimus (Rech. fil.) Hanelt 
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• Antalya, Kaş, Gelemiş (Patara) köyü çevresi, makilik ve zeytinlik, kalkerli arazi,  
 
Tarla çalışmaları 
 
Tarla çalışmaları iki farklı amaç için yürütülecektir. Bunlardan birincisi olan Ankara ekolojik 
koşullarına adaptasyon durumunun belirlenmesi için kurulacak olan denemedir ve bu deneme 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Araştırma Uygulama Çiftliğinde 
Augmented deneme desenine göre kurulacak ve aşağıda belirtilen gözlem ve ölçümler 
yapılacaktır. Denemede tohumlar bitki sıklığı 50x20 cm olacak şekilde ekilecektir (Salera, 
1996). Her türün her lokasyonu bir parsel kabul edilecek ve her parsel bir sıradan 
oluşturulacaktır. Parsellerde sıra uzunlukları 4 metre olacak ve sıra başlarına kenar tesiri 
olarak birer bitki ekilecektir. Blok sayısı ve her bloktaki parsel sayısı lokasyon sayısına göre 
belirlenecektir. Denemede standart olarak ülkemizde tescilli Remzibey, Yenice ve Dinçer 
çeşitleri kullanılacaktır.  
 
Tarla Denemesinde Alınacak Gözlem ve Ölçümler: 
Çıkış süresi (gün): Tohumların toprağa ekilmesinden itibaren fidelerin %80'inin toprak 
yüzüne çıktıgı tarihe kadar geçen süre gün olarak kaydedilecektir. 
Rozette kalma süresi(gün): Çıkıştan sapa kalkma dönemine kadar geçen gün sayısı olarak 
belirlenecektir. 
Sapa kalkma süresi (gün): Fidelerin %50’sinin sapa kalkmasına kadar geçen süre gün olarak 
belirlenecektir. 
Çiçeklenme Süresi (gün): Ekim tarihi ile parseldeki bitkilerin %50’sinin çiçeklendiği dönem 
arasındaki geçen gün sayısı olarak hesaplanacaktır.  
Çiçek rengi: Açık kremden kırmızıya doğru değişen renklerden oluşturulan renk skalasına 
göre belirlenecektir. 
Dikenlilik durumu: Yoğun dikenlilikten seyrek dikenliliğe doğru oluşturulan skalaya göre 
değerlendirilecektir. 
Tabla oluşum süresi (gün): Ekimden itibaren ilk çiçek tablasının görüldügü tarihe kadar 
geçen süre gün olarak ifade edilecektir. 
Yetişme süresi (gün): Ekim tarihinden bitkilerin hasat olgunluguna ulaşmasına kadar geçen 
süre gün olarak kaydedilecektir. 
Bitki boyu (cm): Bitkiler hasat olgunluğuna ulaştıktan sonra hasat alanına giren 10 bitkinin 
toprak seviyesinden, gövdenin tablaya baglandıgı yere kadar olan kısımları ölçülerek, 
ortalama bitki boyları belirlenecektir. 
Ana saptaki dal sayısı (adet): Hasat edilen bitkilerden her parsel için şansa bağlı olarak 
seçilen 10 bitkinin dal sayıları sayılıp, ortalamaları alınacaktır. 
Bitki başına tabla sayısı (adet/bitki): Olgunluk devresinde hasat alanına giren 10 bitki 
üzerindeki tablalar sayılarak ortalamaları alınacaktır. 
Tabla çapı (cm): Hasattan sonra hasat alanındaki 10 bitkinin tabla çapları ölçülüp 
ortalamaları alınacaktır. 
Ana tabladaki tohum sayısı (adet/ tabla): Olgunluk devresinde şansa bağlı olarak seçilen 5 
bitkinin her biri üzerindeki tablalar arasından yine şansa bağlı olarak seçilen 10 tablanın 
taneleri sayılacak ve ortalaması alınarak tabladaki tane sayısı bulunacaktur. 
Bin tane ağırlığı (g): Her parselden 4 paralelli olarak 100’er tohum sayılarak 0.01 g duyarlı 
terazide tartılacak ve bulunan ortalama değerler 10 ile çarpılarak 1000 tohum ağırlığı 
belirlenecektir. 
Yağ oranı (%): Soxhlet cihazında petrol eteri ekstraksiyonu ile belirlenecektir. 
Yağ Asiti Kompozisyonunnun Belirlenmesi: Gaz Kromotografisi cihazı ile sabit yağların 
yağ asitleri bileşenleri belirlenecektir. 
Danede protein oranı: Her parselden uygun miktarda alınan örneklerden analiz yapılacaktır. 
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Tohum verimi (kg/da): Hasat alanı içerisindeki bitkilere ait olan tohumlar tartılarak parsel 
verimleri bulunup, daha sonra bu değerler dekara çevrilmek suretiyle tane verimi 
hesaplanacaktır.  
Yağ verimi (kg/da): Dekara tohum verimi ile yağ oranları birlikte değerlendirilerek dekara 
yağ verimleri belirlenecektir. 
 
Yapılacak olan diğer tarla çalışması tamamen melezlemeye yönelik bir çalışma olacaktır. Bu 
amaçla kurulacak olan melezleme bahçesinde, doğal floradan toplanacak olan Carthamus L. 
cinsinin C. lanatus L., C. dentatus Vahl., C. persicus Willd (syn. C. flavescens Spreng), C. 
glaucus Bieb. subsp. glaucus, C. tenuis (Bois ve Balansa) Bornm. tenuis ve C. tenuis (Bois ve 
Balansa) Bornm. subsp gracillimus türlerinin farklı doğal lokasyonlardan toplanacak olan 
tohumları ile Dinçer 5-118 çeşiti, bir sıra yabani tür bir sıra kültür türü olacak şekilde 
ekileceklerdir. Çiçeklenme döneminde melezleme çalışmaları yapılacaktır. Melezleme sonucu 
oluşan tohumlar ekilerek F1 generasyonu bitkiler elde edilecek ve bu bitkilerin içerisinde 
dikensiz olanlar  sıralardan sökülüp atılacaktır. Geri kalan dikenliler ise sayılarak 
melezlenebilirlik durumları % olarak belirlenecektir. 
 
Aspir bitkisinde dikenlilik dikensizliğe, kırmızı çiçek rengi sarı çiçek rengine baskın olup aynı 
zamanda bu karekterler monogenik kalıtım göstermektedir (Baydar ve Erbaş, 2007).  
 
Laboratuar çalışmaları 
 
Biyoteknoloji laboratuvarında yapılacak olan çalışmalar: 
DNA İzolasyonu; 
Tarla denemelerine alınan bitkiler 1-2 hafta büyüdükten sonra  bitkilerin DNA sını izole 
etmek için genç yaprak ve sürgünlerinden numuneler alınacaktır. İzolasyonda CTAB yöntemi 
kullanılacaktır (Doyle J.J.and Doyle J.L 1987).Gerekli görülürse yöntem aspir bitkisine özgü 
olarak modifiye edilecektir. Analizlerin sonucunda elde edilen DNA ların miktarları 
spektrofotometrede okunarak belirlenecektir.  
 PCR Çalışmaları 
DNA nın çoğaltılması, Yang et al., (2007)e göre gerçekleştirilecektir. PCR reaksiyonunun 
içeriği şöyledir:  
25 µl lik mix için; 
200 µmol /l (her biri) dNTP (dATP, dGTP, dCTP ve dTTP) 
1.5 mmol/l MgCl2 
0.2 µmol/l primer 
30 ng kalıp DNA  
1 ünite Taq DNA Polymerase 
1x PCR Buffer 
Çözelti 1x PCR Buffer ile son hacim 25 µl olacak şekilde ayarlanacaktır.  
Kullanılacak PCR döngü programı şöyledir: 
94ºC ‘de 2 dk.   1 döngü 
94ºC’ de 1 dk. 
50ºC’ de 1 dk.            45 döngü 
72ºC’ de 2 dk 
72ºC’ de 10 dk 
 
Çalışma lokasyonlardan alınacak türleri temsil eden en az 5 bitki ile yapılacaktır.  
Kullanılacak ISSR primerleri ise daha önceden uluslar arası çalışmalarda kullanılmış ve 
polimorfizm oranı yüksek olanlardan seçilecektir (Çizelge 1) . Bunların arasında da en yüksek 
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polimorfizm gösterenler karakterizasyon çalışmasında kullanılacaktır. Primerler için en uygun 
olan PCR koşulları araştırılacak ve denemeler sonucu modifiye edilecektir. 
              
 
  Çizelge 1 
1 5’-(CT)8 RG- 3’ 
2 5’-(AG)8YT- 3’ 
3 5’-(AC)8G- 3’ 
4 5’-(TC)8G- 3’ 
5 5’-(TC)8C- 3’ 
6 5’-(CA)8G- 3’ 
7 5’-(CT)8G- 3’ 
8 5’-(GA)8T- 3’ 
9 5’-(AG)8T- 3’ 
10 5’-(AC)8YG- 3’ 
11 5’-(CA)8RT- 3’ 
12 5’-(TG)8RT- 3’ 
13 5’- DBD(AC)7- 3’ 
14 5’- HVH (TCC)5- 3’ 
15 5’- BDB(TCC)5- 3’ 
R= A/T, Y= G/C, B= T/G/C; D= A/T/G, H= A/T/C, V= 3A/G/C 
PCR ile DNA nın çoğaltımından sonra elde edilen ürünler %3 MetaPhor agarose ve TBE 
buffer içinde elektroforez işlemine tabi tutulacaklardır. Her bir PCR ürünü için 5 µl yükleme 
boyası çözeltisi eklenerek çoğaltılan DNA lar jelin kuyucuklarına yüklenecektir. Ayrıca 
moleküler büyüklüğü belirlemek için 1 kb lik ladder belirteç olarak kullanılacaktır. Jel 2 saat 
50 W (Yang et al., 2007) da yürütülecektir. Elektroforez işlemi sonrasında UV ışığı altında 
Polaroid film ya da gel dokümantasyon sisteminde görüntülenecektir. Ayrıca gerekli 
görülürse poliakrilamid jelde de örnekler görüntülenecektir. %4 lük PAGE (%C =5)’e 10-12 
µl örnek yüklenecektir (Sanguinelti vd. 1994). İşlem Science- Plas 400 elektroforez cihazıyla 
yapılacaktır. Jeller Ethidium Bromide ile boyanarak Kodak Gel Logic 200/ Imagine System 
jel görüntüleme cihazı ile görüntülenecektir.  
 
Moleküler Farklılıkların Belirlenmesi; 
Çoğaltılan ürünlerin agaroz jelde görüntülenmesi sonucunda elde edilen bant desenleri 
incelenerek polimorfik kuvvetli ve tekrarlanabilir olarak elde edilen bantlar popülasyonların 
karşılaştırılması amacıyla var (1) veya yok (0) olarak değerlendirilecektir. ‘Benzerlik İndeksi’ 
Sokal and Sneath (1963) tarafından geliştirilen formül kullanılarak hesaplanacaktır.   
Jel elektroforezisinden sonra çeşitler arasında DNA profillerindeki benzerlik ve farklılıklara 
dayalı genetik ilişki literatürde bu amaç için kullanılan bilgisayar programları ile 
değerlendirilecektir.  
Genotipler arasındaki genetik uzaklıkları ifade eden dendogram, Rholf (1990), tarafından 
geliştirilen NTSYS- pc (Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System, Version 
1.8) programı kullanılarak ‘UPGMA Cluster Analizi’ ile oluşturulacaktır.  
 
 
Fizyoloji laboratuvarında yapılacak olan çalışmalar:  
 
Çimlendirme testlerinde kullanılacak tohumlar temizlenerek saf tohumluk kısmı ayrılacaktır. 
Saf tohumluk kısmı iyice karıştırıldıktan sonra içinden 4 tekrarlamalı olarak 100 adet ( 
toplamda 400 adet) tohum sayılacaktır. Sayılan tohumlar daha sonra nemli çimlendirme 
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ortamı üzerine aralıklı olarak; tohumların kolaylıkla çimlenebileceği, fidelerin sayılabileceği 
ve birbirine değmeyeceği uzaklıkta olmasına dikkat edilerek yerleştirilecektir. Bu uzaklık aynı 
zamanda herhangi bir enfeksiyonun yayılmasını önlemektedir. Tohumlar 25 0 C de ve % 60-
80 rutubet oranındaki çimlenme koşullarında kağıt veya kum arasında 14 gün çimlenmeye 
bırakılacaktır. 4. ve 14. günlerde sayım yapılacaktır. Sayım sırasında normal çimler çıkarılıp 
sayılacaktır. Çürümüş tohumlar ve parçalanmış tohumlar ise sayılarak ortamdan 
uzaklaştırılacak ve böylece sayım sırasında karışıklık önlenecektir. Çimlenmenin devamı 
süresince sayımlar, aynı şekilde yinelenecektir.  
Test tekrarlamaları arasındaki farklılık, maksimum tolerans sınırların içinde ise normal 
çimlenen tohumların ortalaması çimlenme oranını vermektedir. 
İlk sayımlardan elde edilen veriler ‘’Çimlenme Hızı’’, son sayımlardan elde edilen veriler ise 
‘’Çimlenme Gücü’’ olarak değerlendirilecektir.  Elde edilen sonuçlar dekara ekilecek 
tohumluk miktarının belirlenmesinde dikkate alınacaktır.  
 
Kalite laboratuvarında yapılacak çalışmalar: 
 
Danede protein oranı analizi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kalite ve 
Teknoloji Labaratuvarı’nda AACC Metod no:4612’ ye göre yapılacaktır(AACC, 2000). 
 
Verilerin değerlendirilmesi 
 
Tarla denemelerinden elde edilen veriler Augmentede Deneme Desenine göre 
değerlendirilecektir. 
Moleküler kareterizasyon çalışması sonucunda elde edilen veriler UPGAMA Cluster ve 
NTSYS PC analizine göre değerlendirilecektir.   
 
8.4 Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı 
 

Ülkemizin bitkisel yemeklik yağ ihtiyacı kendi ürettiği yağlı tohumlu bitkilerden 
karşılanamamaktadır ve bitkisel yemeklik yağ açığını kapatmak için her yıl yaklaşık olarak 
ürettiği ürün kadar da yurt dışından yağlı tohum ve ham yağ ithalatı yapılmaktadır. 2008 
yılında ülkemiz yurt dışından 1.702 milyon dolar tutarında hayvansal ve bitkisel yağ ithal 
edilmiştir (Anonim, 2009). Ayrıca 2008 yılında 676 bin tonda yurt dışından yağlı tohum 
küspesi ithalatı yapılmıştır(Anonim, 2008). Ülkemizin dış ticaret açığında önemli bir yer tutan 
bu ithalatın ortadan kaldırılabilmesi için ayçiçeği, pamuk çiğiti, soya ve kolza gibi geleneksel 
olarak tarımı yapılan yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin yapılamadığı bölgeler için alternatif 
yağ bitkilerinin tarımının geliştirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz tarım alanlarının büyük bir 
kısmını oluşturan Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde iklim kısıtlamaları nedeniyle 
ayçiçeği, kolza ve soya gibi iklim istekleri yüksek olan bitkilerin yetiştirilebileceği alanlar 
sınırlıdır. Aspir (C. tinctorius L. ) bitkisi nispeten soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olup; bu 
bölgeler için alternatif bir yağ bitkisi olma özelliğine sahiptir. Fakat küresel ısınma ile birlikte 
artan kuraklığın etkisi ile bu bölgelerde kışlık olarak ekilemeyen bitkiler tatmin edici ürün 
verememektedir. Aspir (C. tinctorius L. ) bitkisinin mevcut olan tescilli çeşitleri Orta ve Doğu 
Anadolu’nun kışlarını rozet halinde geçirecek kadar soğuğa dayanıklı değildir. Kışlık ekilen 
Aspir (C. tinctorius L. )’ den yazlık olarak ekilenlere oranla daha yüksek düzeyde verim ve 
yağ oranı elde edildiği bilinmektedir. Yapılacak olan ıslah çalışmaları ile var olan yazlık 
Aspir (C. tinctorius L. ) çeşitlerinin dışında Orta ve Doğu Anadolu’nun kış şartlarına 
dayanabilecek kışlık çeşitlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje kapsamında 
doğal floradan toplanacak olan yabani Carthamus L. türlerinin kültür şartlarında soğuğa ve 
kurağa dayanıklılıkları belirlenip daha sonra yapılması planlanan ıslah projesiyle kültür 
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türüyle melezlenebilecek olan yabani türlerden soğuğa ve kurağa dayanıklılık genleri, 
dayanıklılık ıslahı çalışmaları ile kültür türüne aktarılarak istenen özelliklere sahip çeşitlerin 
geliştirilmesi planlanmaktadır.  

Sonuç olarak aspir (C. tinctorius L. ) bitkisinin üretim alanı ve verimi artacaktır. Bu durum 
ülkemizin yağ ve yağlı tohum küspesi açığının kapatılmasına katkı sağlayacağı gibi bölge 
çiftçilerinin de gelirini artırıcı bir etkide bulunacaktır. 

Sonuç olarak aspir (C. tinctorius L. ) bitkisinin üretim alanı ve verimi artacaktır. Bu durum 
ülkemizin yağ ve yağlı tohum küspesi açığının kapatılmasına katkı sağlayacağı gibi bölge 
çiftçilerinin de gelirini artırıcı bir etkide bulunacaktır. 

 
9. ÖNERİ SAHİPLERİNİN YETERLİLİĞİ 

9.1. Proje Lideri Adı-Soyadı:  Zir. Yük. Müh.Yusuf ARSLAN 

9.2. Yardımcı Araştırmacı Adı-Soyadı: Dr. Duran KATAR 

9.3. Yardımcı Araştırmacı Adı-Soyadı: Zir. Yük. Müh. Ayşe YILDIZ 

9.4. Yardımcı Araştırmacı Adı-Soyadı: Zir. Yük. Müh. Safure GÜLER  
9.5 Yardımcı Araştırmacı Adı-Soyadı: Gıda Müh. İlhan SUBAŞI 

9.6. Yardımcı Araştırmacı Adı-Soyadı: Gıda Müh. Asiye SUBAŞI 

9.7. Yardımcı Araştırmacı Adı-Soyadı: Zir. Yük. Müh. Hümeyra GÜNEYLİOĞLU 

Projede görev alan Zir. Yük. Müh. Yusuf ARSLAN Endüstri Bitkileri Grubunun bir 
alt dalı  olan Tıbbi Bitkilerde TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede yüksek 
lisansını yapmış olup enstitü bünyesin var olan Tıbbi Bitkiler Biriminde de beş yıl 
araştırmacı olarak görev yapmıştır. Şu anda da Aspir bitkisinde farklı azot ve fosfor 
dozlarının verim verim öğelerine etkisinin belirlenmesi amacıyla ilgili doktora tez 
çalışmasını yürütmektedir. Projede görev alan Dr. Duran KATAR Endüstri Bitkileri 
Grubunun bir alt dalı olan yağ bitkilerinde yüksek lisansını yapmış ve aynı grubun diğer 
bir alt dalı olan tıbbi bitkilerde doktorasını yapmıştır. Zir. Yük. Müh. Ayşe YILDIZ ve Zir. 
Yük. Müh. Hümeyra GÜNEYLİOĞLU enstitü bünyesindeki Biyoteknoloji Birimi’nde beş 
yılı aşkındır çalışmaktadırlar. Zir. Yük. Müh. Safure GÜLER ve Gıda Müh. Asiye 
SUBAŞI enstitü bünyesindeki Kalite ve Teknoloji Bölümü’nde çalışmaktadırlar. Gıda 
Müh. İlhan SUBAŞI materyal toplamada ve tarla denemelerinde görev alacaktır. 

 

10. ARAŞTIRMA BİRİMİNİN YETERLİLİĞİ: 
10.1. Birimde Mevcut Donanım: 
Kurutma dolabı, sırt pülverizatörü, çapa makinası, hassas terazi, bindane sayma makinası, 
çimlendirme kabini, biyoteknoloji labaratuarı, fizyoloji labaratuarı, kalite ve teknoloji 
labaratauvarı 

10.2. Birim Dışında Yararlanılabilecek Donanım:  
10.3. Birimde Yürütülmekte Olan Araştırma-Geliştirme Etkinlikleri 

 Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Farklı Sıra Arası ve 
Tohumluk Miktarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi 
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 Ulusal Bor Enstitüsüne sunulan; Bor Dozu Uygulamalarının Aspir (Carthamus 
tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Kalite Unsurları Üzerine Etkilerinin 
Belirlenmesi Projesi 

 Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde aspir demastrasyonlarının kurulması ve 
kontrollerinin yapılması 

 Pelemir Bitkisinin Ankara Ekolojik Koşullarında Kışlık ve Yazlık Ekimlerinin 
Verim Performanslarının Belirlenmesi  

 Ketencik Bitkisinin Ankara Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının 
Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi  

 Farklı Ketencik Hat ve Çeşitlerinin Ankara Ekolojik Koşullarında Verim 
Performanslarının Belirlenmesi  

 Ankara Ekolojik Koşullarında Farklı Sulama Sayısı, Azot Ve Fosfor 
Dozlarının Aspir Bitkisinin Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkilerinin 
Belirlenmesi  

 
SONUÇLANAN PROJELER 

 
Proje Adı  :DOĞU ANADOLU BÖLGESİ BAĞ GENETİK KAYNAKLARI  
                   ARAŞTIRMA PROJESİ (ARA SONUÇ RAPORU)  

   EASTERN ANATOLİA VİNEYARD GERMPLASM RESEARCH PROJECT 
 

Proje No :TAGEM/TA/ IY/ 96/ 17/ 02/ 024 
Yürütücü Kuruluş :Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri :İsmail ESMEK 
Proje Yürütücüleri :N. Nazan KALKAN, Birol KARADOĞAN, Hüseyin VURGUN, H. 

Murat ÜNLÜ, M. Hüsrev ÖZ, Selahattin ALBAYRAK 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
Başlama ve Bitiş  Tarihi  : 2006-2010(Ara Sonuç Raporu) 
Araştırmanın Amacı  ve 
Gerekçesi :Kültür bitkileri, farklı genetik kaynaklardaki doğal varyasyonun kullanılmasıyla 
ve klasik ıslah yöntemlerinden (seleksiyon, mutasyon, melezleme vb.) yararlanılarak 
geliştirilmiştir. Tarımsal üretimde amaç, istenen özellikler itibariyle en üst düzeyde verimi 
elde etmektir. Bunun sağlanması ise yüksek verimli yeni çeşitlerin geliştirilmesi ile 
mümkündür. Islahçıların elinde bulunan varyasyon kaynağının geniş olması, istenen özellikte 
ve yüksek verimli çeşit elde etmelerinin temelini oluşturmaktadır. 

Sahip olduğumuz bitki genetik kaynakları,  çevresel ve diğer baskılarla erozyona 
uğramakta ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle, tarımı yapılan türlere 
ait bitki genetik kaynaklarındaki çeşitliliğin korunması, bitkisel üretimin sürdürülebilirliği 
bakımından son derece önemlidir. 

Islah çalışmalarında populasyon genişliği, arzulanan materyali bulma ihtimalini 
artırmaktadır. Bitki populasyonlarındaki genetik varyasyon, yüzyıllarca süren değişim 
sonucunda doğal seleksiyon yolu ile değişik gen merkezlerinde yoğunlaşmışlardır.   

Türkiye bitki genetik çeşitliliği bakımından çok özel bir konumda bulunmaktadır. 
Avrupa ve Asya anakaralarına yayılmış toplam 78 milyon ha alanda 4.080’i endemik olmak 
üzere toplam 12.476 takson barındırmaktadır. Bitkisel genetik çeşitliliğin zenginliği temel 
olarak, topografya, iklim ve diğer çevre koşullarının kısa mesafeler içinde değişen büyük bir 
çeşitlilik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan ülkemiz, iklim ve topoğrafya 
bakımından, gösterdiği geniş çeşitlilik yanında Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir 
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köprü durumundadır. Bu kıtalar arasında göç eden insanlar, günümüzdeki bir çok kültür 
bitkisinin akrabalarının da Anadolu’ya taşınmasına imkan sağlamış ve seleksiyon ve ıslah 
çalışmaları sonucu bir çok kültür formu ortaya çıkmıştır. 

Doğal seleksiyonlar sonucu, bazı iyi özelliklere sahip yöresel çeşit ve tipler günümüze 
kadar ulaşmıştır. Ancak, her geçen gün bağlarda bulunan yöresel çeşitlerin yerini,  
introdüksiyonu yapılan standart çeşitler almaktadır. Sökülen bu yöresel çeşitler maalesef 
zaman içinde kaybolmaktadır. Bunun yanı sıra, orman açmaları, yakacak için ağaç kesmeler, 
doğal afetler, meyvecilik ve bağcılık yerine başka geçim yollarının tercih edilmesi, bağcılığın 
yoğun olarak yapıldığı vadilerdeki baraj yapımları, kamu kuruluşlarının yer ve maddi 
darboğazları nedeniyle koleksiyonlarında sadece ticari çeşitleri bulundurmak istemeleri ve 
yöresel çeşitleri elemine etmeleri gibi farklı nedenlerle, çok zengin olan bağ genetik kaynağı 
varlığımız hızlı bir şekilde erozyona uğramaktadır. 

Doğu Anadolu Bölgesinde yayılış gösteren yabani asma türleri, geçit formları, yöresel 
veya gelişmiş çeşitlerin sürveyi, toplanması, muhafazası, değerlendirilmesi, bilgilerin 
işlenmesi ve gerektiğinde araştırıcılara sağlanması projenin amacını oluşturmaktadır. 

 
 
Materyal ve Metot  : 
Materyal 
Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nün yetiştirme konusunda sorumluluk 

alanı içerisinde yetişen, asma çeşit, tip, ekotip ve yabani formlar ile Bahçeliköy Beldesi’ndeki 
Enstitü arazisinde bulunan muhafaza bağı araştırmanın materyalini oluşturmaktadır. 

Metot 
Flora, değişik yayınlar, il, ilçe ve köy bazında yapılan anket sonuçlarına göre, bölgede 

sürvey programları düzenlenmiştir. Sürveylerde birbirinden farklı olan materyal belirlenerek, 
bunlarla ilgili bilgiler formlara işlenmiştir. Sürveyler her yıl Mart-Eylül ayları arasında 
yapılmıştır. Belirlenen örneklerden uygun dönemlerde üretim materyali alınarak, Erzincan 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde üretimleri sağlanan asma örneklerinden 5’er adet 
fidan 2x2 m mesafe ile Enstitü koleksiyon bağına dikilmiştir. Yıllar içerisinde fidanların rutin 
bakımları (sulama, sürüm, budama, çapalama, ilaçlama vb.) yapılmıştır. 
  

Bulgular ve Tartışma: Projenin üçüncü yılında, 2008 yılı kış döneminde meydana 
gelen ekstrem kış soğukları nedeniyle Al Üzüm, At Memesi, Yaz İstanbul, Nanebur,  
Kiskimul ve Kerimgandi tipleri zarar görmüş olup, bu tipler ile 2009 yılında materyal alınan 
Kuzu Kuyruğu tiplerinin köklendirme çalışmaları tamamlanarak koleksiyon bağına dikimleri 
yapılmıştır. 

Yapılan sürvey çalışmaları sonucunda, 2010 yılında, Iğdır İli’nde koleksiyonumuzda 
olmayan, Sahibi, Herci, Halili tipleri; Artvin İli Yusufeli İlçesi’nde Hüdai; Borçka İlçesinde 
Aldesa ve İsabella tipleri tespit edilmiş ve işaretlemeleri yapılmıştır. Yine Iğdır İli’nde 2009 
yılında tespit edilen fakat bitkisinin çok genç ve zayıf olması nedeniyle çelik alınamayan 
Karaşanı tipinin işaretlemeleri yapılmış olup; 2011 yılında bu tiplerden çelik alınarak 
köklendirme çalışmalarına başlanacaktır. 

Rapor dönemi sonu itibariyle, yapılan sürveyler sonucunda, Erzincan Merkez, ilçe ve 
köylerinden 16; Erzurum ilçe ve köylerinden 11; Iğdır Merkez ve köylerinden 10; Artvin İli 
Yusufeli ilçesi ve köylerinden 10 üzüm tipi tespit edilmiş; bu tiplere ait üretim materyalleri 
getirilerek köklendirme çalışmaları yapılmış ve koleksiyon bağına dikimleri yapılmıştır. 
  

Özet: Proje, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bağ Genetik Kaynakları’nın sürveyi, 
toplanması, muhafazası, değerlendirilmesi, bilgilerin işlenmesi ve gerektiğinde araştırıcılara 
sağlanması amacıyla yürütülmekte olup;  bölgede yayılış gösteren yabani asma türleri, geçit 
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formları, yöresel veya gelişmiş çeşitler ve Bahçeliköy Beldesi’nde bulunan koleksiyon bağı 
projenin materyalini oluşturmaktadır. Projenin üçüncü yılında, 2008 yılı kış döneminde 
meydana gelen ekstrem kış soğukları nedeniyle Al Üzüm, At Memesi, Yaz İstanbul, 
Nanebur,  Kiskimul ve Kerimgandi tipleri zarar görmüş olup, bu tipler ile 2009 yılında 
materyal alınan Kuzu Kuyruğu tiplerinin köklendirme çalışmaları tamamlanarak koleksiyon 
bağına dikimleri yapılmıştır. Yapılan sürvey çalışmaları sonucunda, 2010 yılında, Iğdır İli’nde 
Karaşanı, Sahibi, Herci, Halili tipleri; Artvin İli Yusufeli İlçesi’nde Hüdai; Borçka İlçesinde 
Aldesa ve İsabella tipleri tespit edilmiş ve işaretlemeleri yapılmış olup; 2011 yılında bu 
tiplerden çelik alınarak köklendirme çalışmalarına başlanacaktır. 

Rapor dönemi sonu itibariyle, genetik kaynakları bağında, Erzincan’dan, Ağır Ağız, 
Çavuş, Kabuğu Yuka, Gök Gulot, Bulut, Kızıl Üzüm, Şıra, Hacı Tesbihi, Beyaz Amasya, 
Beyaz Bambo, Beyaz Üzüm, Meneşker, Kara Menüşke, Hatun Parmağı, Nar Tanesi, Siyah 
Üzüm; Erzurum’dan, Hanım Göbeği, Kabarcık, Kuduruş, Karagevrek, Al Üzüm, Yaz 
İstanbul, Güz İstanbul, At Memesi, Pırtik Üzümü, Kuş Üzümü, Kişmiş; Artvin’den, Turfanda, 
Gineş, Çiklep, Yağ Üzümü, Karul, Keçi Memesi, Mezarlık,  Hathul Üzüm,  Nanebur, 
Kiskimul; Iğdır’dan Hocabaş, Askeri, Tilki Kuyruğu, Miskali, Çekirdeksiz Kırmızı Üzüm, 
Çekirdeksiz Sarı Üzüm, İnek Memesi, El Hakkı, Yezendayı, Kuzu Kuyruğu olmak üzere 
toplam 47 üzüm tipi tespit edilmiş; bu tiplerden alınan çelikler, Erzincan Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsü’nde köklendirilerek koleksiyon bağına dikimleri yapılmıştır. Toplama ve 
muhafaza çalışmaları devam etmektedir. 
 
Proje Adı                 :DOĞU ANADOLU MEYVE  GENETİK                             
                                 KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ (ARA SONUÇ RAPORU ) 
                                  A RESEARCH PROJECT ON EAST ANATOLİAN                                                             
                                  REGİON FRUİT GERMPLASME 
 
Proje No                   :TAGEM/TA/ IY/ 96/ 17/ 02/ 024 
        
Yürütücü Kuruluş   :Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü- 
                                  ERZİNCAN 

Proje Lideri              :Hüseyin VURGUN 

Proje Yürütücüleri   : H.Murat ÜNLÜ 
  Doç. Dr. Rafet ASLANTAŞ 

                                     Salih KESKİN 
                                     Zakine KADIOĞLU 
                                     İsmail ESMEK 
                                     M.Hüsrev ÖZ 
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dayanan ülkemizde, mevcut standart çeşitlerimizin çoğu seleksiyon yoluyla tespit edilmiştir. 
Bugün için ülkemizde planlı ıslah çalışmalarının (Melezleme, Mutasyon, Poliploidi, v.s.) yanı 
sıra, mevcut gen kaynaklarımızın değerlendirilmesi ve koruma altına alınması gen 
kaynaklarımızın muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır.  

Doğu Anadolu Bölgesinde Yayılış gösteren yabani meyve türleri, geçit formları, 
yöresel veya gelişmiş çeşitlerin sürveyi, toplanması, muhafazası, değerlendirilmesi, üretimi, 
bilgilerin işlenmesi ve gerektiğinde araştırıcılara sağlanmasıdır. 
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Materyal ve Metot : Doğu Anadolu Bölgesinde Yayılış gösteren yabani meyve türleri, geçit 
formları, yöresel veya gelişmiş çeşitler araştırmanın materyalini oluşturmaktadır.  

Sürveylerde değişik türlere ait farklı materyal belirlenecek ve bunlarla ilgili bilgiler 
formlara işlenecektir. Sürveyler her yıl Mayıs-Eylül ayları arasında yapılacaktır. Belirlenen 
örneklerden uygun dönemlerde üretim materyali alınarak Erzincan Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsünde üretimleri sağlanacaktır. Üretilmiş olan meyve örneklerinden 3’er 
adet fidan 5x4 m aralık ve mesafe ile Enstitü muhafaza bahçesine dikilecektir. Fidanların rutin 
bakımları ( sulama, sürüm, budama, çapalama, ilaçlama v.s ) Nisan-Eylül ayları arasında 
yapılacaktır. Toplama döneminde fenolojik kayıtlar, Muhafaza dönemlerinde fenolojik 
kayıtlar ile teknolojik, pomolojik ve morfolojik değerlendirmeler yapılacaktır. Sürvey, 
toplama, muhafaza ve değerlendirme bilgileri gerektiğinde araştırıcılara sunulacaktır.  
 
Bulgular ve Tartışma: 2005–2010 yılları arasında Erzincan, Erzurum, Iğdır, Artvin, 
Gümüşhane, Bitlis ve Kars illerinde yapılan sürvey çalışmaları sonucu elde edilen 39 dut, 14 
elma, 12 kuşburnu, 10 armut, 6 erik, 4 şeftali, 3 kayısı, 2 kiraz örneği ve her örnekten 3 ağaç 
ile 5x4 m olacak şekilde koleksiyon bahçeleri kurulmuştur. Dut koleksiyon bahçesi 6x6 m, 
kuşburnu koleksiyon bahçesi 2x2 m olacak şekilde 3’er ağaç ile kurulmuştur. Toplama, 
muhafaza ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 
  Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri: 

2005 yılında Erzincan ve Gümüşhane il, ilçe ve köylerinde yapılan sürveyler sonucu 
28 dut örneği (Beyaz Dut-1, Beyaz Dut-2 Beyaz Dut-3, Beyaz Dut-4, Beyaz Dut-5, Beyaz 
Dut-6, Beyaz Dut-7, Beyaz Dut-8, Beyaz Dut- 9, Pişik Eniği Dut, Dut, Kuzu, Konteş, Çatal 
Çiğitsiz, Karadut, Bahni Dut, Eğin Dutu, Topu Beyaz Dut, İstanbul Dutu, Gemirgap Dutu, 
Çekirdekli Dut-1, Çekirdekli Dut-2, Yediveren Dut, Lokum, Angut-1, Angut-2, Melos Dut, 
Mor Dut),  belirlenmiş ve gerekli materyaller getirilerek gen kaynakları bahçesine dikilmek 
üzere aşılama çalışmaları yapılmıştır.  

2005 yılında alınan materyaller 2006 yılı ilkbaharında meydana gelen soğuklardan 
dolayı aşı gözleri zarar görmüş ve sürmemiştir. 2006 yılında(Ağustos, Eylül aylarında) tekrar 
aynı bölgeye gidilmiş gerekli materyaller getirilmiş ve aşılama çalışmaları yapılmıştır.  

2006 yılında Erzincan ve Gümüşhane il, ilçe ve köylerinde yapılan sürveyler sonucu 
29 dut örneği (Beyaz Dut-1, Beyaz Dut-2 Beyaz Dut-3, Beyaz Dut-4, Beyaz Dut-5, Beyaz 
Dut-6, Beyaz Dut-7, Beyaz Dut-8, Beyaz Dut- 9, Pişik Eniği Dut, Dut, Kuzu, Konteş, Çatal 
Çiğitsiz, Karadut, Bahni Dut, Eğin Dutu, Topu Beyaz Dut, İstanbul Dutu, Gemirgap Dutu, 
Çekirdekli Dut-1, Çekirdekli Dut-2, Yediveren Dut, Lokum, Angut-1, Angut-2, Melos Dut, 
Mor Dut, Kara Hober),  belirlenmiş ve gerekli materyaller getirilerek gen kaynakları 
bahçesine dikilmek üzere aşılama çalışmaları yapılmıştır.  

2007 yılında Erzurum il, ilçe ve köyler inde yapılan sürveyler sonucu 4 armut örneği 
(Turşu, Tufan, Kızıl, Kırmızı), 3 elma örneği (Öküzburnu, Tekerlek, Çil ), belirlenmiş ve 
gerekli materyaller getirilerek gen kaynakları bahçesine dikilmek üzere aşılama çalışmaları 
yapılmıştır. 2006 yılında elde edilen fidanlar koleksiyon bahçesine aktarılmıştır. 

2008 yılında Erzurum, Artvin, Erzincan, Iğdır ve Kars il, ilçe ve köylerinde yapılan 
sürveyler sonucu 1 armut örneği(Balıklı), 4 dut örneği (Kara, Ağ, Garnavaz,Ekşimor), 
belirlenmiş ve gerekli materyaller getirilerek gen kaynakları bahçesine dikilmek üzere aşılama 
çalışmaları yapılmıştır. Gerekli kültürel ve bakım işleri yapılmıştır. 2007 yılında elde edilen 
fidanlar koleksiyon bahçesine aktarılmıştır. 

Bitlis il ve ilçelerinde 2009 yılında yapılan sörveyler sonucu Sivi Çali I, Sivi Çali II, 
Gelehur, Meydanî ve Pamuk elma, Hizan, Güz ve Barani armut, Kara Dut I, Kara Dut II, Kara 
Dut III, Kara Dut IV ve Alacalı Dut örneklerinden üretim materyali getirilerek üretim 
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çalışması yapılmıştır. Koleksiyon bahçesinde bulunan fidanların gerekli bakım işlemleri 
yapılmıştır. 2008 yılında elde edilen fidanlar koleksiyon bahçesine aktarılmıştır. 

Bazı armut örneklerinde Erwinia amylovora’nın sebep olduğu ateş yanıklığına karşı 
mücadele çalışması yapılmıştır. Koleksiyon bahçesinde bulunan fidanların gerekli bakım 
işlemlerine devam edilmiştir. 
 Artvin ili Borçka ilçesi Camili yöresinde 2010 yılında yapılan sörveyler sonucu 6 elma 
örneği (Elma–1, Elma–2, Elma–3, Elma–4, Elma–5 ve Elma–6), 3 armut örneği (Armut-1, 
Armut-2 ve Armut-3) ve 1 dut örneği (karadut)’nden üretim materyali getirilerek üretim 
çalışması yapılmıştır. Bazı armut örneklerinde Erwinia amylovora’nın sebep olduğu ateş 
yanıklığına karşı mücadele çalışması yapılmıştır. Koleksiyon bahçesinde bulunan fidanların 
gerekli bakım işlemlerine devam edilmiştir.  

  
Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde yapılan çalışmalarda: 

İtalya’da 1981–1982 yıllarında yapılan bir çalışmada 47 yerel elma tipinin 
karakterizasyonu yapılmış ve ümitvar olan 9 tip belirlenmiştir (Radicati et. All., 1991). 
  Yugoslavya’da 1988–1990 yıllarında yapılan bir çalışmada 56 eski elma çeşidi, 38 
eski armut çeşidi ve 367 tip de bağ şeftalisi toplanmıştır (Vujanic et. all., 1994). 
  İtalya’da değişik meyve türlerine ait 6299 varyete üzerinde çalışmışlar ve bunlardan 
karışık meyve bahçeleri kurulmuştur (Fiorino and et.all., 1988). 
  Amerikan Ürün Tavsiye Komitesi tarafından Orta Asya’da (Kazakistan ve Kırgızistan) 
yapılan yabani elmaların toplanması çalışmasında 7000 elma tipi incelenmiş, bunlar içinde 54 
tanesi çeşit geliştirme programına alınmış ve Malus niedzwetzkyana türü Yeni Zelanda’da 
elma çeşidi olarak geliştirme potansiyeli göstermiştir (Noiton, 1994). 

Himalayalarda 1992 yılında yapılan bir toplama çalışmasında, 190 adet yabani ılıman 
iklim meyve tipi ve 9 yumuşak çekirdekli, 23 sert çekirdekli, 74 sert kabuklu, 10 yumuşak 
meyveler, 69 nar ve 5 adet muhtelif küçük meyvelerin elit materyalleri toplanmış ve gen 
bankalarında uzun dönem için korumaya alınmıştır(Panday, 1998). 
   
  Sert Çekirdekli Meyve Türleri: 
  2005 yılında Erzincan il, ilçe ve köylerinde yapılan sürveyler sonucu 1 kayısı 
örneği(İstanbul)  yapılan sürveyler sonucu bulunmuş ve gerekli materyal getirilerek aşılama 
çalışmaları yapılmıştır.  

2007 yılında Erzurum il, ilçe ve köyler inde yapılan sürveyler sonucu 2 erik örneği 
(Sarı Salur, Kırmızı Salur) belirlenmiş ve gerekli materyaller getirilerek gen kaynakları 
bahçesine dikilmek üzere aşılama çalışmaları yapılmıştır.  

2008 yılında Erzurum, Artvin, Erzincan, Iğdır ve Kars il, ilçe ve köylerinde yapılan 
sürveyler sonucu 1 şeftali örneği(Ağ), 1 erik örneği(Karacan), 8 Kuşburnu örneği belirlenmiş 
ve gerekli materyaller getirilerek gen kaynakları bahçesine dikilmek üzere aşılama ve 
köklendirme çalışmaları yapılmıştır. Gerekli kültürel ve bakım işleri yapılmıştır. 2007 yılında 
elde edilen fidanlar koleksiyon bahçesine aktarılmıştır. 

2009 yılında Bitlis il ve ilçelerinde yapılan sörveyler sonucu 1 kiraz örneği (kırmızı), 3 
erik örneği (sarı, kara ve halüzer) ve 2 kayısı örneği (güz ve yerli Adilcevaz kayısı)’nden 
üretim materyali getirilerek üretim çalışması yapılmıştır. Koleksiyon bahçesinde bulunan 
fidanların gerekli bakım işlemlerine devam edilmiştir. 2008 yılında elde edilen fidanlar 
koleksiyon bahçesine aktarılmıştır. 

Erzincan, Bayburt ve Artvin’de 2009 yılında yapılan sörveyler sonucu 4 kuşburnu 
örneği tespit edilmiş ve materyaller getirilerek köklendirme çalışmalarına başlanmıştır.  

 Artvin ili Borçka ilçesi Camili yöresinde 2010 yılında yapılan sörveyler sonucu 1 kiraz 
örneği (Kiraz–1) örneğinden üretim materyali getirilerek üretim çalışması yapılmıştır. Iğdır il 
ve ilçelerinde 2010 yılında yapılan sörveyler sonucu 3 şeftali örneği (zefrani, payız ve beyaz 



 183 

şeftali) örneklerinden üretim materyali getirilerek üretim çalışması yapılmıştır. Koleksiyon 
bahçesinde bulunan fidanların gerekli bakım işlemlerine devam edilmiştir. 
  Sert çekirdekli meyve türlerinde yapılan çalışmalarda: 
    Romanya’da 1025 şeftali, 660 kayısı, 605 erik, 517 kiraz, 179 badem ve 171 vişne 
olmak üzere toplam 3023 genotipin mevcut olduğu belirlenmiştir(Cociu, 1994).  
  Yugoslavya’da bir çalışmada 6000’den fazla şeftali örneği tespit edilmiştir (Vujanic ve 
Ognjanov 1992). 
    Italya ve Israil’de meyve karakterlerinin tespiti için değişik meyve türleri üzerinde 
yapılan çalışmada elma, incir, üzüm, nar meyveleri eski karışık bahçelerden ve vadilerden 
klonlarla alınmış ve ümitvar çeşitler üzerinde durulmuştur (Anikster, 1993).  
  İtalya’da yapılan sürveylerle 312 varyete belirlenmiştir (Ragione, 1993). 
  Japonya’da yapılan bir  çalışmada değişik meyve türlerine ait 7848 koleksiyon 
toplanmıştır (Moriguchi and et.all., 1994). 

Kanada’da bitki gen kaynaklarının muhafazası için çalışmalara 1970 yılında Bitki 
Genetik Araştırma İstasyonu’nda başlanmıştır(Campbelland et. all., 1995). 

Türkmenistan’da ki çalışmalarda ise, yaklaşık 250 nar tipi tespit edilmiş ve koleksiyon 
bahçesi kurulmuştur( Levin, 1995).  

Akdeniz Bölgesinde yapılan erik genetik materyalinin seleksiyon ve toplanması 
çalışmasında 37 tip tespit edilmiştir. Yetişme şartları ve özellikleri kayıt edilmiş olup, 5 tip 
erkenci, 10 tip ise meyve kalitesi açısından ümitvar bulunmuştur (Ayanoğlu ve ark., 1997). 

Türkiye’de birçok meyve türünde tohum yoluyla üretim son zamanlara kadar geniş 
ölçüde kullanılmaktaydı. Bu yüzden Ceviz, badem ve kayısı’nın doğal ağaç populasyonları 
son derece heterojen yapıdadır. Bireysel ağaçlar arasında çiçeklenme zamanı, verim, meyveye 
yatma yaşı ve meyve özellikleri belirgin ölçüde farklıdır. Bu çok değişken ağaç 
populasyonundan seçilecek üstün örneklerin ticari kullanım için vejetatif üretimi ve dağıtımı 
ürün artımında ümit verici bir durum yaratmaktadır. Geç çiçek açıp ilkbahar donlarından zarar 
görmeyen badem tiplerinin varlığı, buna iyi bir örnektir (Dokuzoğuz ve Gülcan, 1979). Çöğür 
anaçları birçok meyve türlerimiz için halen kullanıldığından yöresel olarak yerleşmiş 
hastalıksız ağaçların güvenilir tohum kaynağı olarak kullanılması önemlidir. 

Tarla sürveylerinden elde edilen bilgiler kadar yayımlanmış Flora’lardan öğrenilen 
bilgiler faydalı olmaktadır. Bunun yanında sürveylenen bölgenin agro-ekolojik faktörleriyle 
ilgili olarak türlerin dağılım durumunun yorumlandığı eserler önem taşımaktadır (Zhukovsky, 
1933; Davies, 1966; Bunting and Kuckuck, 1970). 

Toplama için geniş bir tim ve kaynak gerektiren ve aşırı sayıda genotip olarak kılan 
“biased” örneklemeyi bağdaştırmaktadır. Bu sorun Sykes(1975) ve Harlan(1951) tarafından 
tartışılmış ve aşağıdaki gibi bütünleyici örnekleme işlemlerini kombine eden uygulamanın en 
arzu edilen olduğu ortaya çıkmıştır: Mümkün olduğu kadar çok populasyondan yapılan 
toplamayı sağlayacak olan geniş ölçüdeki bir kaba-elek örneklemesinin elverişli olduğu 
doğrulanmıştır. Timin büyüklüğü, ulaşılamayacak bir yerde ağacın yetişmesi gibi bugünkü 
yeterli olmayan teknikler ve eksplore edilecek alanın genişliği ile bugün için doyurucu olarak 
üretilecek ve saklanacak materyal sayısının sınırlı oluşu gibi dezavantajlar yüzünden ilk önce 
varyasyonun olduğu özel bölgelere, örneğin gen mikromerkezlerine, çok yoğun “ince-elek” 
örnekleme yapılması daha sonra da populasyonun “biased” örneklemesi arzulanmaktadır. 
Bunun yanında kolaylıkla gözlenen özellikleri bakımından ıslahçının ilgisini çeken tek bir 
bitki de, toplanmalıdır(Sykes, 1972–1975). 

Biyolojik çeşitlilik, insanları besleyen ve sağlığına kavuşturan sayısız ürün çeşitleriyle, 
belirli besleyici özellikleri olan sucul türleri, sert arazi şartlarına uyum sağlayabilmiş evcil 
hayvan türlerini, tarlaları tozlaştıran böcekleri ve tarım topraklarını yenileyen 
mikroorganizmaları kapsar. 
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Genetik kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, kullanımı ve ekonomik değere 
dönüştürülmesi kapsamında yapılacak çalışmalar, çok disiplinli ve çok katılımlı çalışmalardır. 
Bu etkinlikler, bir kurum ya da kuruluşun tek başına gerçekleştirebileceği çalışmalar değildir. 
Konu ile ilgili tüm kuruluşların katılacağı bir örgütlenme şarttır. Ancak bu örgütlenmeyi 
yapılandıracak, ona belirli imkânlar sağlayacak, eşgüdümü sağlayacak, ulusal öncelikleri ve 
stratejileri belirleyip uygulamasını izleyecek ve en önemlisi bu çalışmalara kaynak sağlayacak 
bir yapılanma gereklidir.  

Özet:    
Ülkemiz iki bitki gen merkezi ve üç ana flora merkezi üzerinde bulunduğundan, gerek 

biyolojik ve gerekse genetik çeşitlilik yönünden önemli bir konumdadır. Bu benzersiz 
durumundan Türkiye’nin yararlanması ve fayda temin etmesi gerekmektedir. Ancak bu 
zenginlik değişik faktörler(yapılaşma, endüstrileşme, yangın v.s.) nedeniyle tehdit altındadır. 
Bitkisel araştırmalar ve bitki ıslah programları için kaynak niteliğinde olan bu çeşitliliğin 
korunması ve muhafazası zorunludur.                            
   İşte bu nedenlerden dolayı Doğu Anadolu Bölgesinde yayılış gösteren yabani meyve 
türleri, geçit formları, yöresel veya gelişmiş çeşitlerin sürveyi, toplanması, muhafazası, 
değerlendirilmesi, üretimi, bilgilerin işlenmesi ve gerektiğinde araştırıcılara sağlanması 
amacıyla; Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde proje çalışmalarına 1994 yılında 
başlanılmış olup 1998 ve 2007 yıllarında ara sonuç raporları yayınlanmıştır. 2005–2010 yılları 
arasında Erzincan, Erzurum, Iğdır, Artvin, Gümüşhane, Bitlis ve Kars illerinde yapılan sürvey 
çalışmaları ile 39 dut, 14 elma, 12 kuşburnu, 10 armut, 6 erik, 4 şeftali, 3 kayısı, 2 kiraz 
örneği tespit edilmiş ve gerekli materyaller getirilerek aşılama çalışmarı yapılmış ve bir 
sonraki yıl koleksiyon bahçelerine aktarılmıştır. Dut koleksiyon bahçesi 6x6 m, kuşburnu 
koleksiyon bahçesi 2x2 m ve diğer koleksiyon bahçeleri 3 ağaç ile 5x4 m olacak şekilde 
kurulmuştur. Koleksiyon bahçeleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
 
 
Proje Adı: ERZİNCAN İLİ SEBZE GENETİK KAYNAKLARININ TOPLANMASI  
                 VE  DOMATES (LYCOPERSİCON ESCULENTUM) GENOTİPLERİNİN                                                                  

     MORFOLOJİK KARAKTERİZASYONU (YÜKSEK LİSANS ) 
   COLLECTION OF ERZİNCAN VEGETABLE GENETIC SOURCES AND                      
   MORPHOLOGİCAL CHARACTERİZATİON OF TOMATO  
   (LYCOPERSİCON  ESCULENTUM) GENOTYPES 

Proje No:TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş: Bahçe Kültürler Araştırma Enstitüsü – Erzincan 
Proje Lideri: Kemal ÇUKADAR 
Proje Yürütücüleri: Kemal ÇUKADAR 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: İl Tarım ve İlçe Müdürlükleri 
Başlama Ve Bitiş Tarihi : 2009-2010 
Amaç ve Gerekçe: Türkiye, bitki genetik kaynakları ve genetik çeşitlilik bakımından büyük 
öneme sahiptir. Ülkemiz, yeryüzünde bitkilerin ilk kez kültüre alındığı iki gen merkezi 
yanında mikro gen kaynaklarını içinde barındıran nadir ülkelerden biridir. Ayrıca, ekolojik ve 
topografik farklılıklar, Asya, Avrupa ve Afrika arasında bir köprü durumunda olması ve göç 
yolları üzerinde bulunması nedeniyle bitkisel çeşitliliğin oldukça fazla olmasına neden 
olmuştur. 
 Ülkemiz de olduğu gibi bölgemiz ve ilimiz de sebze genetik kaynakları bakımından 
zengin bir potansiyele sahiptir. Bu zenginliğin nedenlerinden biride ticari çeşitlerin son yıllara 
kadar fazla kullanılmamış olmasına bağlı olarak birçok karakter bakımından oldukça farklı 
varyasyon gösteren mahalli çeşit ve populasyonların varlığın devam etmesinde etken 
olmuştur. Ancak son yıllarda ticari çeşitlere olan talebin artması ve özel firmaların üreticiye 
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sunduğu yüksek verimli sebzeler, ekonomik nedenlerle kendine yer bulmuşlardır. Bunun 
sonucu olarak üreticinin elinde bulunan yerel çeşit ve populasyonların kaybolma tehlikesi 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca Bölgede yürütmüş olduğumuz “Biber ve Kavun Genetik 
Kaynaklarının Toplanması ve Karakterizasyonu” çalışmasında bölge son yıllara kadar yerel 
çeşit ve tiplerin yoğun olmasına karşın şimdi bu çeşit ve tiplerin bir kısmının bölgede varlığını 
sürdüremediği müşahede edilmiştir.  

Bu amaçla ilimizde sebze üretiminin yapıldığı; ilçe, belde ve köyler taranarak genetik 
materyal toplanmıştır. Toplanan domates materyalinin morfolojik bazda karakterizasyonu 
yapılmıştır. Ayrıca toplanan sebze tohumlarının bir kısmı Ulusal Gen Bankasına gönderilerek 
muhafaza altına alınması sağlanmıştır. 

 
 

Materyal ve Metot:  
Materyal 

İlimizdeki sebze genetik kaynakları çalışmamızın materyalini oluşturmaktadır.  
Metot 
Arazi sürveyleri 
 Erzincan İl Tarım ve İlçe Müdürlükleri ile yapılan işbirliği ve çifçilerle yapılan 
görüşmeler sonucunda belirlenen ilçe, belde ve köylere 13-27 Ekim tarihleri arasında yerel 
sebze tohumu toplama programları düzenlenmiştir.  
Materyal Toplama  

Belirlenen yerlerde üreticilerle birebir yapılan görüşmelerde yerel çeşit veya köy 
çeşitlerinin sahip olup olmadıkları ve başka kimlerden temin edebileceğimiz sorulmuştur. 
Üreticilerin bilgileri ışığında Erzincan merkez, ilçe ve köylerinden farklı sebzelere ait 191 
tohum örneği alınıp kese kağıdına konularak etiketlenmiştir. 
Toplama Formlarının doldurulması  

Tohum örneklerine ait bilgiler( toplamayı yapan ekip, tarih, mevki, ili, yöresi, enlem 
boylam, yükseklik)  toplama formlarına kaydedilmiştir.  
Muhafaza altına alınması 

Tohum örnekleri ile birlikte toplama formları Ege Tarımsal Araştırma 
Enstitüsündeki Ulusal Gen Bankasına gönderilerek yerel çeşitlerimizin muhafaza ve 
kayıt altına alınması sağlanmıştır. 
Morfolojik Karakterizasyon 

Erzincan merkez, ilçe ve köylerinden toplanan 48 domates genotipinde morfolojik 
karakterizasyon işlemleri yapılmıştır. Ayrıca morfolojik veriler kullanılarak JUMP bilgisayar 
paket programında küme (Claster) analizi yapılarak genotiplere ait dendogram 
oluşturulmuştur. 
Bitkilerde Yapılan Gözlem ve Ölçümler 
 İlimizden toplanan 48 domates genotipinin fide, bitki, yaprak, çiçek ve meyve olmak 
üzere toplam 48 farklı özelliğine bakılmıştır. Bakılan özelliklerin seçiminde IPGRI’nin 
sebzeler için yayınlamış olduğu tanımlama listeleri yanında, bu türe ait UPOV özellik 
belgelerinden de yararlanılmıştır. Karakterizasyonu yapılacak her populasyonda fide, bitki, 
yaprak, çiçek ve meyve ölçüm ve gözlemleri 10 bitkide yapılmıştır. Çalışmada incelenen bazı 
karakterlerin minimum, maksimum, ortalama değerleri ve frekans yüzdeleri belirlenmiştir. 
Ayrıca toplanan domates genotiplerine Cluster (küme) analizi yapılmıştır.  
Bulguları ve Tartışma: 
Materyal Toplama ve Muhafaza   

İl Tarım Müdürlükleri ile yapılan görüşmeler sonucu belirlenen yerler dikkate alınarak 
hazırlanan programlar dahilinde; 2009 yılında Erzincan merkez, ilçe ve köylerinde surveyler 
yapılarak materyal toplanmıştır. Toplanan materyallerle ilgili bilgiler toplama formlarına 
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işlenmiştir. Ayrıca toplanan materyallerin muhafaza altına alınması amacıyla yeteri miktarda 
tohum Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ndeki Ulusal Gen Bankasına gönderilmiştir. 
13-27 ekim tarihlerinde yapılan surveyler sonucunda; Erzincan merkeze bağlı Ortayurt 
Köyü’nden 24, Karatuş Beldesi’nden 16, Çağlayan Beldesi’nden 2, Uluköy Beldesi’nden 2, 
Bahçeliköy Beldesi’nden 38, Ulalar Beldesi’nden 7, Büyük Çakırman Köyü’nden 4, Buğdaylı 
Köyün’den 10, Üzümlü İlçe Merkezi’nden 22, Bayırbağ Belde’sinde 2, Karakaya 
Beldesi’nden 4, Geyikli Köyü’nden 5, Çadırtepe Köyü’nden 2, Kemah İlçesine Bağlı 
Taşbulak Mezrası’ndan 13, Koçkar Köyü’nden 12, Tuzla Köyü’nden 6, Özdamar Köyü’nden 
10, Doğanbeyli Köyü’nden 5 ve Tercan İlçesine Bağlı Mercan Beldesi’nden 7 tohum örneği 
toplanmıştır. Toplanan 191 tohum örneğinin türlere göre; 12 bamya, 7 marul, 48 domates, 9 
soğan, 7 turp, 3 acur, 6 dere otu, 2 roka, 47 kabak, 7 karpuz, 3 ıspanak, 4 şalgam, 14 hıyar, 10 
maydanoz, 2 pırasa, 1 reyhan, 3 lahana, 1 dak, 2 bakla, 2 börülce ve 2 pazı şeklinde dağılım 
göstermiştir.  

Ülkemizde bitki gen kaynağı toplama çalışmaları 1929’lu yıllarda başlamış olup 
günümüze kadar farklı türlerde değişik araştırıcılar tarafından gen kaynağı toplamaları 
gerçekleştirilmiştir ( Besirli ve Yanmaz 1997; Atikyılmaz 2000; Mutlu vd 2007; Kar vd 2007; 
Çukadar vd 2007; Kadıoğlu vd 2007; Solmaz vd 2007). 

Ülkemizde yapılan sebze gen kaynağı toplama çalışmaları sonunda İzmir’de bulunan 
Ulusal Gen Bankasına gönderilerek muhafaza altına alınan genetik kaynaklarımızın; Küçük 
vd (1996)’e göre 5 522 adet sebze materyali toplandığı, ayrıca, 3 919 materyalde de 
üretim/yenileme çalışması yapıldığı, Yanmaz ve vd (2007)’e göre ise İzmir’deki Ulusal Gen 
Bankasında soğanda 28, pırasada 20, kerevizde 6, lahanada 42, biberde 340, karpuzda 71, 
hıyarda 54, kabaklarda 152, havuçta 24, bamyada 421, marul-salatada 42, domateste 106, 
maydanozda 21, fasulyede 1 262, bezelyede 51, patlıcanda 104 ve ıspanakta 60 tane gen 
kaynağı bulunduğu belirtilmektedir.  

 
Karakterizasyon Çalışmaları 

Çalışmamın II. aşaması olan domates genotiplerinde karakterizasyon çalışmasında 
tohum ekimleri 13.04.2010 tarihinde plastik viollere yapılmıştır. Sağlıklı fide elde edilmesi 
için tüm bakım işlemleri uygulanmıştır. Elde edilen fideler 20 Mayıs 2010 tarihinde parsellere 
150x60 cm mesafede ve her parselde de 30 bitki, 3 tekerrürlü olacak şekilde dikilmiştir. Metot 
kısmında belirtilen gözlem ve ölçümlerden elde edilen bulgular fide ile bitki, yaprak, çiçek, 
meyve ve tohum alt başlıkları halinde aşağıda verilmiştir. 
Fidelerde ve Bitkilerde Yapılan Gözlemlere Ait Veriler 

Fidelikte hipokotilde yapılan gözlemde bütün genotiplerde antosiyan oluşmadığı 
görülmüştür. Bitkiler arazideki yerlerine dikimden sonra yapılan gözlemlere göre bitki 
yetiştirme şekli bakımından 10 tanesi (% 20,83) yer, 26 tanesi (% 54,16) sınırlı uzayan, 12 
tanesi (% 25,00) ise yarı sınırlı uzayan olarak belirlenmiştir. Bitki büyüklüğü bakımından 
genotipler incelendiğinde 10 genotip (% 20,83) küçük, 26 genotip (54,16) orta, 12 genotip 
(25,00) ise geniş olarak değerlendirilirken, gövde tüy yoğunluğu bakımından da % 50’si (24 
genotip) seyrek, % 47,92’si (23 genotip) orta ve % 2,08’i (1 genotip) yoğun olarak 
gözlenmiştir. Genotiplerin hepsi boğum arası uzunluk bakımından orta kısımda yer almıştır.  

Domates populasyonlarında, bitki yetişme tipi açısından yapılan gözlem sonucunda; 88 
adet (% 49,16) sınırsız, 58 adet (% 32,43) yarı sınırlı, 27 adet (% 15,09) sınırlı büyüyen ve 6 
adet (% 3,35) yer tipine rastlanılmıştır. Bunun yanı sıra hipokotilde antosiyan oluşumu, bitki 
büyüklüğü, gövde tüy yoğunluğu ve boğum arası uzunluk bakımından da genotipler arası 
farklılık tespit edilmiştir ( Mutlu vd 2007). 
Yapraklarda Yapılan Gözlemlere Ait Bulgular 

Yaprak yoğunluğu bakımından genotiplerin; % 4,12’’sinin (2 tanesinin) seyrek, % 
95,83’ünün (46 tanesinin) orta yoğunlukta yapraklı olduğu tespit edilmiştir. 
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Yaprak duruşu ve yaprak şekli bakımından genotipler arası farkın olmadığı 
gözlemlenmiştir. Genotiplerin 36 tanesinde yaprak damarlarında antosiyan tespit edilmezken 
12 tanesinde tespit edilmiştir Yaprak uzunluğu bakımından genotipler genelde orta ve uzun 
grupta yer alırken, yaprak genişliği bakımından da orta ve geniş grupta yer almıştır. 
Genotiplerin 1 tanesinin yaprak rengine açık yeşil iken, 47 tanesinin yaprak rengi yeşil olarak 
belirlenmiştir. 

 Nitekim İzmir’de domateste yapılan karakterizasyon çalışması sonucunda; 19 genotip 
(% 10,61) seyrek, 45 genotip (% 25.14) orta, 115 genotipin (% 64,25) yoğun yapraklı olduğu, 
yaprak duruşu bakımından 135 genotip (% 75,42) yarı dik, 39 genotip yatay (21,79), 5 
genotip sarkık (% 2,79) yapıda olduğu görülmektedir (Mutlu vd 2007).  
Çiçeklerde Yapılan Gözlemlere Ait Bulgular 

Gözlemler bitkilerin % 50 çiçekleme dönemi başladığı zaman yapılmıştır. Çiçeklerde 
petal rengi bütün genotiplerde beyaz olduğu görülmüştür. Sadece 1 genotipte (% 2,08) tek ve 
çok çiçek birlikte tespit edilirken, diğer tüm genotiplerin (% 97,92) çok çiçekli oldukları 
görülmüştür.  Çiçeklerde dişi organın stamenlere göre durumu incelendiğinde; 1 tanesinin (% 
2,08) içerde,  39 tanesinin (% 81,25) aynı seviyede, 8 tanesinin de (% 16,68) biraz dışarıda 
olduğu gözlemlenmiştir. İzmirde domateste yürütülen benzer bir çalışmada, çiçeklenme tipi 
bakımından populasyonların; 178 adedi (% 99,44) çok çiçekli ve 1 adedi (% 0,56) tek-çok 
çiçekli olarak tespit edilmiştir (Mutlu vd 2007).  
Meyvelerde Yapılan Gözlemlere Ait Bulgular 

8 genotipe ait meyvelerin olgunlaşma öncesi renginin yeşil, meyvede yeşil gölgenin 
olmadığı ve yeşil gölge yoğunluğunun hafif olduğu görülmüştür. Meyve şekli bakımından 
genotipler incelenildiğinde % 25,00’inin (12 genotip) düz basık, % 41,67’sinin (20 genotip) 
az basık, % 31,25’inin (15 genotip) yuvarlak ve % 2,83’ünün (genotip) silindir şeklinde 
olduğu tespit edilmiştir. Meyve çapları dikkate alınarak yapılan meyve büyüklüğü 
değerlendirilmesinde % 6,25’inin (3 genotip) küçük, % 22,92’sinin (11 genotip) orta, % 
66,67’sinin (32 genotip) geniş ve % 4,16’sı (5 genotip) ise çok geniş olarak gruplandırılmıştır. 
Domateste yapılan benzer bir çalışmada, populasyonların olgunlaşmadan önceki meyve rengi 
138 adet (% 77,09) açık yeşil, 18 adet (% 10,06) yeşilimsi beyaz, 16 adet (% 8,94) yeşil, 7 
adet (% 3,91) koyu yeşil olarak belirlenmiştir. Populasyonların 138 ‘inin (% 77,09) 
meyvelerinde yeşil gölge olduğu görülmüştür. Domates populasyonlarında meyve şekli ile 
ilgili olarak yapılan gözlemler sonucunda, en fazla % 48,31 oranla düz basık tiplerden 
oluştuğu, meyve büyüklüğü bakımından populasyonların çoğu % 65,36’lık oranla orta (5,1-8 
cm) grupta yer aldığı bildirilmektedir (Mutlu vd 2007). 

48 genotipe ait meyve büyüklüğünde homajenite durumlarına bakıldığında % 
70,83’ünün (34 genotip) orta, % 29,17’sinin (14 genotip) ise yüksek seviyede olduğu 
gözlenmiştir. Olgun meyve rengi bakımından sadece 1 tanesinin (% 2,08) pembe, diğer 47 
tanesinin (% 97,92) kırmızı renkte olduğu görülmüştür. Meyve sap çukurları incelendiğinde 
ise 1 tanesinin (% 2,08) düz, 14 tanesinin (% 29,17) az derin, 23 tanesinin (% 47,92) orta 
derin ve 10 tanesinin (% 20,83) de çok derin sap çukuruna sahip oldukları tespit edilmiştir. 
Genotiplerin meyvelerinde yapılan kontroller sunucunda, dairesel çatlama, 13 genotipte (% 
27.08) orta ve 1 genotipte (% 2.08) ise yüksek oranda belirlenmiştir.  Yıldız çatlama, 20 (% 
41.67) genotipe orta ve 2 genotip (% 4.16) ise yüksek oranda tespit edilmiştir. Güneş yanıklığı 
ise 15 genotipte (% 31.25)  orta ve 3 genotipte (% 6.25) yüksek oranda görülmüştür. Ayrıca 
34 genotipte (% 70.84) dairesel çatlama, 26 genotipte (% 54.17) yıldız çatlama ve 30 
genotipte (% 62.50) ise güneş yanıklığı görülmemiştir. 

İzmir’de domateste yapılan karakterizasyon çalışmasında, olgun meyve rengi 
bakımından genotiplerin 2 adeti (% 1,12) sarı, 90 adeti (% 50,28)  turuncu, 10 adeti (% 5,58) 
pembe ve 77 adeti (% 43,02) kırmızı olduğu görülmüştür. Meyvede sap çukurunun durumu 
değerlendirilmesinde de 26 genotip (% 14,52) az derin, 77 genotip (% 43,02) orta derin, 58 
genotip (% 32,40) çok derin bulunurken, meyve büyüklüğünde homojenite bakımından 75 
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genotip (% 41,09) düşük, 77 genotip (% 43,02) orta ve 27 genotip ise yüksek bulunmuştur 
(Mutlu vd 2007).  

Genotiplerin tümünde sapta kopma noktası varlığı tespit edilirken, meyve sapı 
koparılınca meydana gelen iz bakımından 17 tanesi (% 35,42) dar, 19 tanesi (% 39,58) orta ve 
12 tanesi (% 25,00) geniş alarak değerlendirilmiştir. Meyvelerde, enine kesilerek yapılan 
incelemelere göre; % 97,91’sininde (47 genotip) meyvede boşluk görülmezken % 2,08’inde(1 
genotip) orta derecede görülmüş, meyveler enine kesit şekli bakımından % 77,08’i (37 
genotip) yuvarlak, % 8,33’ü (4 genotip) köşeli, % 14,59’u (7 genotip) ise düzensiz grupta yer 
aldığı gözlemlenmiştir. 

Nitekim İzmir’de domateste yürütülen çalıma sonucunda; meyvenin enine kesiti 
bakımından % 40,22’si 2 adet) köşeli, % 31,85’i  (57 adet) yuvarlak ve % 27,93’ünün (50 
adet) ise düzensiz meyvelere sahip oldukları belirlenmiştir (Mutlu vd 2007).  

Meyve eti bakımından tüm genotipler kırmızı, çekirdek evi rengi bakımından ise1 
tanesi (% 2,08) açık, 19 tanesi (% 39,58) orta ve 28 (% 58,34) tanesi de koyu renkli olarak 
belirlenmiştir. Çiçek burnu şekli olarak 1 (% 2,08) tanesi çentikli, 47 (% 97,92) tanesi düz, 
çiçek burnu izinin durumu bakımından ise 3 tanesi (% 6,25) açık, 19 tanesi (% 39.58) kapalı 
ve 26 tanesi de (% 54,17) her ikisi grubunda yer aldığı görülmüştür. Genotiplerin % 18,75’i (9 
genotip) yumuşak, % 43,75’i (21 genotip) orta ve % 37,25’inin (18 genotip) ise sert meyve 
etine sahip oldukları tespit edilmiştir. Tohum rengi bakımından genotipler arası fark tespit 
edilememiştir. Genotiplerin dişi organ izinin şekli bakımından yapılan değerlendirme 
sonunda; 5 genotip (% 0,42) nokta, 13 genotip (% 27,08) yıldız, 3 genotip (% 6,25) çizgisel 
ve 27 genotip (% 56,25) ise düzensiz olarak nitelendirilmiştir. Meyvedeki dilimlilik de 
%35,42’sinin (17 tanesi) dilimsiz, % 31,25’inin (15 tanesi) az dilimli, % 18,75’inin (9 tanesi) 
orta dilimli ve % 14,58’inin (7 tanesi) ise çok dilimli meyvelere sahip oldukları gözlenmiştir.  

 
Bitkilerde ve Meyvelerde Ölçülen Değerlere Ait Bulgular 

Domates populasyonlarında ölçülen özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. Meyve et 
kalınlıkları genotiplere bağlı olarak 9,0 mm ile 20,8 mm, meyve sap uzunlukları ise 2,8-8,3 
cm arasında değiştiği yapılan ölçümler sonucu belirlenmiştir. Bitkilerde yapılan gözlemler 
sonucunda % 50 çiçeklenme gün sayısının genotiplere bağlı olarak 26-41gün arasında 
değiştiği belirlenmiştir. Çiçeklenme sonu bitkilerde yapılan gözlemler sonucu % 50 meyve 
bağlama gün sayısı  36-52 gün arasında değiştiği tespit edilmiştir. 

 
Çizelge 1. Domates populasyonlarında ölçülen özellikler 
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Minimum 
değer  

26,0 36,0 78,0 3,1 3,4 9,0 2,8 20,1 3,0 

Maksimum 
değer 

41,0 52,0 238,6 7,6 10,4 20,8 8,3 450,6 13,0 

Ortalama 
değer 

34,5 45,6 152,9 6,5 8,2 14,2 6,6 287,7 7,3 

Standart 
hata 

0,6 0,6 5,9 0,1 0,2 0,4 0,2 15,3 0,3 

Standart 
sapma 

4,1 4,5 41,0 1,0 1,6 2,8 1,1 105,9 2,1 

Varyans 16,5 20,0 1680,0 1,1 2,4 7,7 1,3 11206,5 4,5 
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Hasat sonuna doğru bitkilerde yapılan ölçüm sonucunda; genotiplerde en kısa yan dal 
78,0 cm, en uzun yan dal ise 238,6 cm olarak ölçülmüştür. Bitkilerin ana gövdeden 
oluşturduğu dallar genotipler arasında belirgin farklar oluşturmuştur. Meyve uzunluğu 
bakımından genotipler 3.1 cm ile 7.6 cm arasında, meyve genişliği bakımından ise 3,4 cm ile 
10,4 cm arasımda olduğu belirlenmiştir. Meyve ağırlıklarının ise 20,1 g ile 450,6 g arasında 
değiştiği tespit edilmiştir. Çekirdek evi sayısının da genotiplere bağlı olarak en az 3 en fazla 
ise 13 olduğu yapılan gözlemler sonucu belirlenmiştir. İncelenen özellikler bakımından en 
fazla varyasyonun meyve ağırlığı ile dal uzunluğunda olduğu görülmektedir (Çizelge 1). 
Morfolojik Verilere Ait Dendogramın Değerlendirilmesi 

48 genotipe ait morfolojik veriler kullanılarak Cluster analizi sonucu oluşturulan 
dendogram Şekil 1’de verilmiştir. Dendogram incelendiğinde genotiplerin biri büyük biri de 
küçük olmak üzere iki ana gruba ayrıldığı görülmektedir. Erken meyve bağlayan ve meyve 
ağırlıkları düşük, dal uzunlukları fazla ve geniş bitkilere sahip kiraz domatesleri küçük ana 
grubu oluştururken, daha geç meyveye yatan, meyve ağırlıkları fazla, dal uzunlukları daha 
kısa ve orta ve küçük bitki büyüklüğüne sahip diğer domates genotipleri büyük ana grubu 
oluşturmuştur. Ana grupların oluşmasında genotiplerin meyve ağırlığı, dal uzunluğu ve 
meyve bağlama gün sayılarındaki varyansların yüksek oluşu etkili olduğu görülmüştür.  

Büyük ana grubun kendi içinde yine biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki alt gruba 
ayrılmıştır. Meyveleri dilimli, çekirdek evi sayısı fazla, sap çukuru derin ve meyve ağırlığı 
fazla olan genotipler küçük alt grubu oluşturmuştur. Küçük alt grupta 35 ve 39 no’lu 
genotipler en yakın ilişkili genotipler olarak görülmüş ve 37 no’lu genotip bunlardan 
farklılaşarak ayrı bir dal meydana getirmiştir. 

Büyük alt grup kendi arasında iki kola ayrılmıştır. Bitki büyüklüğü bakımından geniş, 
dal uzunluğu fazla, meyve büyüklüğünde homojenlik orta seviyede, meyve ağırlığı daha az, 
erken olgunlaşan, meyveleri yumuşak ve orta sertlikte olan genotipler birinci kolu 
oluşturmuştur. Birinci kolda 8 ve 20 no’lu genotipler en yakın ilişkili genotipler olarak 
görülmüş, 34 no’lu genotip bunlardan farklılaşarak ayrı bir dal teşkil etmiştir. Bitki büyüklüğü 
küçük ve orta, dal uzunluğu kısa, meyve büyüklüğünde homojenlik daha yüksek, meyveleri 
daha sert olan genotipler ise ikinci kolu oluşturmuştur. İkinci kolda 18 ve 26 no’lu genotipler 
en yakın ilişkili genotipler olarak bilirlenmiş, 19 no’lu genotip bunlardan farklılaşarak ayrı bir 
dal meydana getirmiştir. 
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Şekil 1. Morfolojik veriler kullanılarak Cluster analizi ile oluşturmuş dendogram 

  
Özet 
Bitki gen kaynakları; bir ülkenin biyolojik zenginliğini ve ıslah çalışmalarında 

kullanılan gen materyallerinin kaynağını oluşturmaktadır. Bitkisel gen kaynakların çeşitli 
nedenlerden dolayı yok olmadan toplanıp, muhafaza altına alınması gerekmektedir. Ayrıca bu 
materyallerin özelliklerinin belirlenerek ayrıntılı bir biçimde kayıtlarının tutulması büyük 
önem taşımaktadır. 

 2009-2010 yıllarında yürütülen bu proje; materyal toplama ve morfolojik 
karakterizasyon olmak üzere iki aşamalı planlanmıştır.  

Materyal toplama çalışmaları kapsamında, Erzincan merkez, ilçe ve köylerinden farklı 
sebzelere ait 191 tohum örneği (12 bamya, 7 marul, 48 domates, 9 soğan, 7 turp, 3 acur, 6 
dere otu, 2 roka, 47 kabak, 7 karpuz, 3 ıspanak, 4 şalgam, 14 hıyar, 10 maydanoz, 2 pırasa, 1 
reyhan, 3 lahana, 1 dak, 2 bakla, 2 börülce ve 2 pazı ) toplanıp, Ege Tarımsal Araştırma 
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Enstitüsündeki Ulusal Gen Bankasına gönderilerek muhafaza ve kayıt altına alınması 
sağlanmıştır. 

 Morfolojik karakterizasyon çalışmaları IPGRI ve UPOV krıterleri dikkate alınarak 48 
domates genotipinde yürütülmüştür. Deneme, 20 Mayıs 2010 tarihinde parsellere 150x60 cm 
mesafede ve her parselde de 30 bitki olacak şekilde kurulmuştur. Deneme Erzincan Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazisinde tesadüf blokları denem desenine göre 3 tekerrürlü 
olarak yürütülmüştür. Karakterizasyonu yapılacak her populasyonda fide, bitki, yaprak, çiçek 
ve meyve ölçüm ve gözlemleri olmak üzere toplam 48 kriter dikkate alınmıştır. Çalışmada 
incelenen bazı karakterlerin minimum, maksimum, ortalama değerleri ve frekans yüzdeleri 
belirlenmiştir. 

 Domates populasyonlarında % 50 çiçeklenme gün sayısı 26-41 gün arasında 
değişmiştir. İncelenen populasyonlarda meyve uzunluğu (3,1-7,6 cm), meyve genişliği (3,4-
40,4 cm) ölçülürken, meyve ağırlıkları  (20,1-450,6 g) arasında olduğu görülmüştür. 
Populasyonların bitki yan dal uzunlukları 78,0 cm ile 238.6 cm arasında olduğu belirlenmiştir.  

Ayrıca toplanan domates genotiplerine Cluster (küme) analizi yapılmıştır. Yapılan 
Cluster analizi sonucu genotiplerin 4 grup oluşturduğu görülmüştür.  
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Narın ana vatanlarından biri olduğu için ülkemizde pek çok nar çeşidi ve tipi bulunmaktadır. 
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koleksiyon parsellerine alınmıştır. Bu nar genetik kaynaklar koleksiyonlarından en zenginlerinden 
biri de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü nar genetik kaynakları koleksiyonudur. Bu 
koleksiyonda Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden selekte edilen çeşitlerin çoğu 
bulunmaktadır. Bunun yanında Bitlis ve Artvin bölgesinden elde edilen genotiplerle birlikte bir ABD 
(Wonderful), bir Türkmenistan (Türkmen) ve 2 İspanyol (ME5 ve ME14) çeşidini de içermektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Ülkemizde yetiştirilen nar genotiplerinin korunmaya alınması, 
pomolojik ve moleküler tanımlamalarının yapılmasıdır. 

Bu çalışma ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde, 280 nar genotipi bir araya 
getirilerek nar genetik kaynak parselleri kurulmuştur. 

Çalışma sonucunda 165 nar çeşidine ait 11 meyve karakteri ile yapılan varyasyon ve PCA 
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analizleri sonucunda 165 nar genotipi arasında 0.72 düzeyinde genetik benzerlik tespit edilmiştir.  
Nar genotiplerinde, 24 RAPD primeri ile yapılan moleküler analizde toplam 170 bant elde 

edilmiş ve polimorfizm oranı %48 olarak tespit edilmiştir.  187 nar genotipi arasındaki genetik 
benzerlik düzeyleri 0.90 ile 1.00 arasında değişmiştir. 

15 SRAP primeri kullanılarak yapılan moleküler analizde polimorfizm oranı % 20 olarak 
tespit edilmiştir. SRAP primerleri ile elde edilen dendograma göre 187 nar genotipinin benzerlik 
düzeyleri 0.96 ile 1.00 arasında değişmiştir. 

Moleküler analizler sonucunda 187 nar genotipi arasındaki genetik benzerliğin yüksek 
seviyede olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Nar, genetik kaynaklar, RAPD, SRAP 
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6. Projenin Özet Tanıtımı: 

ÖZ 
Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Projesi, Türkiye evcil hayvan genetik kaynaklarının 

tanımlanması, korunması, sürdürülebilir kullanımı, politika ve alt yapının geliştirilmesi ana 
başlıkları altında yürütülen tüm çalışmalar ile uygulamada araştırıcılara yön verecek planlamaları 
kapsamaktadır.  

1995 yılından bu yana genişletilerek sürdürülen Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını 
Koruma Projesinde, gelecekte ıslah çalışmalarına temel oluşturacak evcil hayvan genetik 
kaynaklarındaki (EHGK) varyasyonun korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması 
amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 
alt yapı-insan kaynaklarının güçlendirilmesi hedefler arasında yer almaktadır. 

ABSTRACT 
7. Anahtar Kelimeler : 

Evcil hayvan genetik kaynakları,  koruma, tanımlama, sürdürülebilir kullanım 
    Key Words: Domestic animal genetic resources, conservation, characterization, 

sustainable utilization 
 
8. Proje Hakkında Önbilgi: 
 8.1. Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Çiftlik hayvan genetik kaynakları, biyolojik çeşitliliğin bir unsuru olup; tarım, gıda ve 
endüstride ihtiyaç duyulan talebi karşılamaktadır. Özellikle çiftlik hayvanlarının yok olması 
doğrudan insan yaşamı ile ilişkilidir ve konunun ekolojik yönü yanında sosyo-ekonomik yönü de 
bulunmaktadır. 

Türkiye’de hayvan ırklarının sayı ve dağılımlarını ortaya koyan ayrıntılı bir envanter 
bulunmadığı gibi henüz bir erken uyarı ve izleme sistemi de kurulamamıştır. Bununla birlikte risk 
durumları değerlendirilirken, mevcut veri ve değerlendirmelerin yanı sıra gözlemlenen azalış hızı 
da dikkate alınmaktadır. Sahada yapılan incelemelerde, bazı ırkları temsil eden örnek bulmada 
zorluk yaşanırken, daha önce kayda alınmamış ve henüz üzerinde hiç çalışma yapılmamış, 
genellikle küçük populasyonlu genotiplerle de karşılaşılmıştır.  

Yürütülen çalışmalarla, EHGK’na ait ırk ve populasyonlarının saptanması, koruma altına 
alınması, tanımlayıcı ırk özelliklerinin belirlenmesi başta olmak üzere; 

1. EHGK’nın in vivo ve in vitro yöntemlerle korunması, bu yöntemlerin 
etkinleştirilmesi, 

2. EHGK’nın morfolojik, fizyolojik ve genetik özelliklerinin tanımlanması, 
3. EHGK’nın saptanması amacıyla ülke çapında uygun envanterlerin çıkarılması ve 

populasyon eğilimlerinin izlenmesi 
4. EHGK’nın sürdürülebilir kullanımı, ırka özgü ürünlerin ve pazarın araştırılması 

amaçlanmaktadır. 
8.2. Literatür Özeti:  
Biyolojik çeşitlilik ekosistem, tür ve genetik kaynaklar olmak üzere üç aşamada 

sınıflandırılmaktadır. Genetik kaynak terimi, gen ve genom çeşitliliğini; diğer bir deyişle hem 
organizmayı oluşturan özgün kombinasyonu hem de evrim ve adaptasyon kapasitesini ifade 
etmektedir. Genetik kaynaklar genetik bilgiyi taşırken, aynı zamanda bu bilginin hayata 
geçirilmesi için gerekli elementleri de taşımaktadır (Planchenault 2002).  

BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesinde Genetik Kaynaklar; “Bugün veya gelecek için değer 
taşıyan genetik materyal” olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir Kullanım ise “Biyolojik 
çeşitlilik unsurlarının, uzun dönemde biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açmayacak şekilde ve 



 

 

oranda kullanımı ve böylece bugünkü ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını ve özlemlerini 
karşılama potansiyelini muhafaza etmesi” anlamındadır (Anonim 1996). 

Çiftlik hayvan genetik kaynakları, biyolojik çeşitliliğin bir unsuru olup; tarım, gıda ve 
endüstride ihtiyaç duyulan talebi karşılamaktadır. Özellikle çiftlik hayvanlarının yok olması 
doğrudan insan yaşamı ile ilişkilidir ve konunun ekolojik yönü yanında sosyo-ekonomik yönü de 
bulunmaktadır. 

Her ülkenin, hatta bir ülke içindeki her bölge ve yörenin kendine özgü şartlarına 
uygunluklarından dolayı tercih edilerek yetiştirilmiş ‘yerli ırklardan’ sağlanan verim zaman içinde 
yeterli olmamış, bunun üzerine yüksek verimli hayvanların yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Ancak 
yapılan ıslah ve melezleme çalışmaları ülkelerin hayvan gen varlıklarının azalması veya 
kaybolması tehlikesini de beraberinde getirmiştir (Düzgüneş 1987).   

FAO Küresel Veri Bankası ya da Evcil Hayvan Çeşitliliği Bilgi Sistemi (Domestic Animal 
Diversity Information System, DAD-IS) olarak adlandırılan sisteme kayıtlı, 6536’sı yerli ırk ve 
1080’i sınır ötesi ırk (birden fazla ülkede yetiştirilmekte olan) olarak adlandırılan toplam 7616 
çiftlik hayvan ırkının,  % 9 unun kaybolduğu, % 20 sinin risk altında olduğu, % 35 i için risk 
bulunmadığı ve % 36 sının risk durumlarının bilinmediği bildirilmiştir. Sığır en çok kayıp 
gözlemlenen tür olurken (209 ırk), çok sayıda domuz, koyun ve at ırkının da yok olduğu, ancak 
pek çok ırk kayda alınmadan önce yok olduğu için bu rakamların artabileceği bildirilmiştir 
(Anonymous 2007a). 

Türkiye’de 76 yerli ırk ve 12 sınır ötesi ırk olmak üzere toplam 88 çiftlik hayvan ırkının, % 
22 sinin kaybolduğu,  % 44 ünün risk altında olduğu, % 30 u için risk bulunmadığı ve % 5 inin 
risk durumlarının bilinmediği bildirilmiştir. Risk durumları değerlendirilirken bilinen hayvan 
sayıları yanında gözlemlenen azalış hızı da dikkate alınmıştır (Anonim, 2004). Hayvan ırklarının 
sayı ve dağılımlarını ortaya koyan ayrıntılı bir envanter bulunmadığı için mevcut veriler ve 
değerlendirmeler ışığında hareket edilmiştir. Bunun yanında raporun hazırlanmasından bu yana 
sahada yapılan incelemelerde, bazı ırkları temsil eden örnek bulmada zorluk yaşanmıştır. Bu saha 
çalışmalarında, henüz üzerinde hiç çalışma yapılmamış, genellikle küçük populasyonlu, daha önce 
kayda alınmamış ve hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan genotiplerle de karşılaşılmıştır.  

Türkiye’de hayvan genetik kaynaklarının korunmasına ilişkin görüşlerin tartışmaya 
alınmasından günümüze kadar geçen 20 yıllık süreç içerisinde koruma açısından büyük bir 
ilerleme sağlandığını ifade etmek oldukça güçtür. Bu nedenle konunun önemi ilgili tüm çevrelerce 
kavranmalı, farklı kaynaklar koruma çalışmaları bağlamında devreye sokulmalıdır. Genetik 
kaynakların korunması çalışmalarının ilk adımını mevcut durumunun belirlenmesi başka bir 
deyişle bu genotiplerin envanterlerinin çıkarılması oluşturmaktadır. Koruma çalışmalarının ikinci 
adımını, envanter çalışmasına dayalı olarak koruma altına alınacak genotiplerin belirlenmesi 
oluşturmaktadır. Öncelikle koruma altına alınması gereken genotipler belirlendikten sonra, 
uygulanacak koruma yönteminin seçimi aşamasına ulaşılır. Genetik kaynaklar, ya canlı yetiştirme 
sürüleri halinde (in situ ve/veya ex situ in vivo), ya da semen, yumurta ve embriyolar dondurularak 
(ex situ in vitro) korunabilmektedir. Koruma çalışmalarına özel ve yeterli düzeyde bütçe ayrılmalı, 
uluslararası kuruluşların fonlarından destek sağlanmalıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun 
kuruluşları, çeşitli bakanlıklar, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin koruma programlarına 
katılımı sağlanmalıdır (Ertuğrul vd 2005). 

Çiftlik hayvanlarının canlı olarak korunması; iş gücü, alan, bakım besleme vb. masrafları 
içeren yüksek maliyetli bir faaliyettir. Yine dondurarak koruma yönteminde başlangıç maliyeti 
yüksektir ve gen bankalarının devamlılığının sağlanması yeterli bütçe gerektirmektedir. 
Korumadaki başarıyı artırmak için tüm koruma yöntemlerinin bir arada uygulanması 
önerilmektedir. Bunun yanında, morfolojik, fizyolojik ya da kültürel özelliklerinden gelir elde 
edilerek ırkların yaşatılması gündemdeki bir konudur. Hayvan yetiştiricilerinin örgütlenmesi, 
gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve yeni pazar olanaklarının yaratılması önem taşımaktadır. 
Türkiye’de de peynir, yapağı-tiftik ürünleri, manda kaymağı gibi çok çeşitli yerel ürünlerin, 
Denizli Horozu gibi simge değeri taşıyan ırkların ve Norduz Keçisi boynuz yapısı gibi ilgi 
çekebilecek özelliklerin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Özellikle kültür ırkları ile 



 

 

karşılaştırıldığında düşük verimli olarak nitelendirilen yerli ırklardan elde edilen ürünlerinin 
yüksek fiyatla alıcı bulması, sürdürülebilir üretimde kilit rol oynamaktadır. Böylece, hayvan 
ırklarının genetik çeşitliliğini koruyarak hayvan genetik kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

 
8.3. Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar, Elde Edilen Bulgular: 

 Türkiye’de evcil hayvan genetik kaynaklarını koruma görevi TKB adına TAGEM 
sorumluluğunda yürütülmektedir. Uluslararası alanda ülkemizin temsilinde de TAGEM Odak 
Noktası konumundadır. Bu kapsamda EHGK koruma ve sürdürülebilir kullanım alanlarında ulusal 
ve uluslararası proje, eğitim ve işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir. 

8.4. Materyal ve Metot: 
8.4.1. Koruma Materyali: 
Proje kapsamında koruma altına alınacak hayvan türleri aşağıda verilmektedir. Türkiye’de 

yetiştiriciliği yapılan söz konusu türlere ait ırk ve genotiplerden temin edilebilenler ile alt yapı ve 
uzman araştırıcı bulunanlar üzerinde projenin sürdürülmesi öngörülmektedir.  

1. Büyükbaş hayvanlar (sığır, manda ve deve) 
2. Küçükbaş hayvanlar (koyun ve keçi) 
3. Kanatlı ve küçük evcil hayvanlar (tavuk, hindi, kaz, ördek, kedi, köpek, tavşan vb) 
4. Tek tırnaklılar (at ve eşek) 
5. Arı ve ipekböceği 
 
8.4.2. Koruma Yöntemleri: 
Evcil hayvan genetik kaynaklarını koruma programı kapsamında in situ, (doğal yayılma 

alanında), ex situ in vivo (doğal yayılma alanı dışında canlı sürüler halinde) ve ex situ in vitro 
(dondurarak) koruma olmak üzere dünyada kullanılan üç yöntem de uygulanmaktadır. Bu 
kapsamda en az bir yöntemin uygulanmasıyla koruma altına alınan toplam 5 sığır, 1 manda, 13 
koyun, 4 keçi, 2 tavuk, 1 arı ve 5 at ırkı ile 3 ipekböceği hattı için uygulanan koruma yöntemi ve 
korumaya alındığı yerler ve Tablo1.de verilmiştir.   

 
8.4.2.1. Enstitüde (ex situ in vivo) Koruma 

 Yetiştirme sürüleriyle canlı koruma şeklinde uygulanan bu yöntem; saf yetiştirme 
uygulaması, belirli bir verimi artırmaya yönelik seleksiyon yapılmaması, kısır, sakat ve hasta 
hayvanların ayıklanması, hayvanların doğal yetiştirme koşullarına uygun bakım ve beslemenin 
yapılması, rastgele aşım sistemi uygulanması, akrabalı yetiştiricilikten kaçınılması, kayıt sistemi, 
verim kontrolleri ve yavruların ırk özelliği gösterip göstermemesine göre ayırımını kapsamaktadır. 
EHGK Koruma Projesi çerçevesinde kaybolma tehdidi altında olan hayvan ırkları yapılan sürvey 
çalışmaları sonucunda belirlenen yerlerden temin edilerek koruma altına alınmıştır. Bu kapsamda 
1995 yılında kaybolma riski yüksek sığır ırklarıyla başlatılan projede 2011 yılı itibarıyla 4 sığır, 1 
manda, 4 koyun, 1 keçi, 2 tavuk, 1 arı ırkı ile 3 ipekböceği hattı için TAGEM’e bağlı araştırma 
enstitülerinde ve anılan diğer kuruluşlarda koruma populasyonları oluşturulmuştur. Bütçenin ve 
enstitü alt yapılarının izin verdiği ölçüde korumadaki hayvan sayıların artırılarak yeni ırk ve 
genotiplerin programa dahil edilmesi planlanmaktadır. 

 
8.4.2.2.Yerinde (in situ) Koruma 
Yerli büyükbaş, küçükbaş ve arı ırklarımızın küçük koruma sürüleri halinde doğal yayılma 

alanı olan bölgelerde, koruması 2005 yılından bu yana Hayvancılığı Destekleme Kararnamesi 
çerçevesinde, enstitülerin denetiminde yürütülen noter onaylı projeler kapsamında 
yürütülmektedir. Destekleme programı kapsamında 7 büyükbaş, 12 küçükbaş ve 1 arı ırkı için 
yetiştiricilere hayvan başı/kovan üzerinden ödeme yapılmaktadır. Bu çalışmaların koruma altına 
alınan il ve hayvan sayısının artırılarak sürdürülmesi planlanmaktadır. 

 
8.4.2.3. Dondurarak (ex situ in vivo) Koruma  



 

 

Evcil hayvan genetik kaynaklarımıza ait genetik materyallerin dondurularak korunması ve 
DNA düzeyinde tanımlanmasına yönelik olarak hazırlanan, ‘Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik 
Kaynaklarından Bazılarının in vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması-I 
(TÜRKHAYGEN-I)’ isimli proje kapsamında, iki hayvan gen bankası kurulmuş, örnekleri 
saklanan ırklarda 20 mikrosatellit marker ile ön genetik karakterizasyon yapılmış, ırk tescil 
çalışmalarında yararlanılmak üzere bilgi sağlanmış, gelecekte ülkenin hayvancılık alanındaki 
rekabet gücünü arttıracak uzman kadronun oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. 
 
Tablo 1. EHGK Koruma altına alınan ırklar, koruma yöntemleri ve koruma yerleri 

Tür            Irk 
Koruma Şekli ve Yeri 

in situ ex situ in vivo ex situ in vitro* 

Sığır 

Yerli Kara Çamlıdere/Ankara Lalahan HMAE 

Lalahan HMAE ve 
TÜBİTAK-GMBE 

D.Anadolu Kırmızısı Olur/Erzurum Doğu Anadolu TAE 
Kilis Kırıkhan/Hatay Çukurova TAE 

Boz Sığır Enez/Edirne Marmara HAE 
 

Yerli Güney Sarısı Feke/Adana - 
Zavot Ardahan - 

Manda Anadolu Mandası Balıkesir Marmara HAE 

Lalahan HMAE ve 
TÜBİTAK-GMBE 
(Sadece sperma, 
doku ve DNA) 

Koyun 

Sakız Çeşme/İzmir Marmara HAE 

Lalahan HMAE ve 
TÜBİTAK-GMBE 

Çine Çaparı Söke/Aydın  
Gökçeada Gökçeada/Çanakkale Marmara HAE 
Kıvırcık Kırklareli Marmara HAE 
Herik Amasya - 
Karagül Tokat - 
Hemşin Ardanuç/Artvin - 
Norduz Gürpınar/Van - 
Dağlıç Bolvadin/Afyon - 
Karayaka - - 
Morkaraman - - 
İvesi - - 
Güney Karaman - Bahri Dağ. UTAE - 

Keçi 

Ankara Keçisi Ayaş/Ankara Lalahan HMAE 
Lalahan HMAE ve 
TÜBİTAK-GMBE 

Honamlı Seydişehir/Konya - 
Kilis Kilis - 
Kıl Keçi - - 

Tavuk 
Denizli - Lalahan HMAE Lalahan HMAE 

(Sadece sperma) Gerze - Lalahan HMAE 
Arı Kafkas Arısı Ardahan ve Artvin- Kafkas Arısı ÜEGM - 

İpekböceği 
Bursa Beyazı 
Bursa Beyazı Alaca 
Hatay Sarısı Hatları 

- Bursa İl Tarım Md. - 

At 

Çukurova 
Ayvacık Midillisi 
Canik 
Hınısın Kolu Kısası 
Malakan 

- - 

Lalahan HMAE ve 
TÜBİTAK-GMBE 
(Sadece doku ve 
DNA) 

*: ex situ in vitro koruma yöntemi ile gen bankalarında embriyo, sperma, doku, hücre ve DNA muhafaza edilmektedir. 
 

8.4.3. Uluslararası Çalışmalar  
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bünyesinde oluşturulan Hayvan Genetik 

Kaynakları birimi Türkiye Koordinatörlüğü TAGEM tarafından yapılmaktadır. FAO Dünya 



 

 

Hayvan Genetik Kaynakları I. Durum Raporunda yer almak üzere Türkiye Evcil Hayvan Genetik 
Kaynakları Raporu hazırlanarak FAO’ ya sunulmuştur.  

Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve tarım Örgütü Genetik Kaynaklar Komisyonu Hayvan 
Genetik Kaynakları Hükümetler Arası Teknik Çalışma Grubu’nda Avrupa’yı temsil eden beş ülke 
arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Hayvan Genetik Kaynakları Avrupa Bölgesel Odak 
Noktası’nda (HGK-ABON) Doğu Avrupa’yı temsilen yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. 
HGK-ABON projelerine ortak olunmakta, yeni yapılanma ile faaliyete geçmesi öngörülen Çalışma 
Gruplarında ülkemiz konu uzmanları ile temsil edilmektedir. 

Hayvan Genetik Kaynakları Küresel Eylem Planı uygulama hedefleri doğrultusunda alt 
bölgesel bir odak noktası kurulması amacıyla hazırlanan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan’ın yer aldığı bir proje FAO-SEC Orta Asya Alt 
Bölge Ofisi tarafından desteklenmektedir. Proje kapsamında, ulusal strateji ve eylem planları 
hazırlıklarının başlatılması, ulusal odak noktalarının kurulması, ülkelerin uluslar arası çalışmalara 
aktif katılımlarının sağlanması, bölgede iletişim platformunun oluşturulması, teknik işbirliğinin ve 
alt bölgesel odak noktasının devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır.  

Hayvan Genetik Kaynakları Küresel Eylem Planı çerçevesinde her ülkenin hazırlaması 
öngörülen Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları 
başlatılmıştır. 

8.4.4. Irk Tescil Çalışmaları 
2004 yılında Hayvan Irk Tescil Komitesi’nde yerli hayvan ırk ve hatlarından; Yerli Kara, 

Kilis, Yerli Güney Sarısı, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı sığır ırkları; Anadolu Mandası; 
Anadolu İvesisi, Sakız, Gökçeada, Karacabey Merinosu, Dağlıç, Norduz Koyunu, Morkaraman, 
Tuj koyun ırkları; Ankara Keçisi, Kıl Keçi, Norduz Keçisi; Denizli, Gerze tavuk ırkları; Ankara 
Tavşanı; Bursa Beyazı, Bursa Beyazı Alaca, Hatay Sarısı ipekböceği hatları; Kafkas Arısı, 

2005 yılında Akkaraman, Kıvırcık ve Karayaka koyun ırkları; Kilis Keçisi Kangal Köpeği 
ve Van Kedisi,   
 2006 yılında Malya koyun ırkı, Akbaş köpek ırkı,   
 2007 yılında Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu koyun ırkları,  
 2008 yılında Çine Çaparı koyun ırkı, Ankara Kedisi, 
 2009 yılında Acıpayam, Sönmez koyun ırkları,   
 2010 yılında Polatlı, Bafra koyun ırkları, Bursa Oynarı güvercin ırkı tescil edilmiştir.   

Tescil edilen yerli hayvan ırklarının Sınai Mülkiyet haklarının korunması ve Milli Tescil 
listesi’ ne kaydedilmesi amacıyla, Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ 
hazırlanarak 12.12.2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmi Gazete’de 2004/39 nolu Tebliğ olarak 
yayımlanmıştır ve her yıl tescil edilen ırklar tebliğde yayımlanmaktadır.    

8.4.5. Envanter Çalışmaları 
Hayvan ırk ve populasyonlarının sayı ve dağılımlarını belirlemeye yönelik olarak ayrıntılı 

bir envanter çalışması yapılması gerekmektedir. Konu çeşitli platformda tartışılmış, söz konusu 
çalışma tek bir kurumun sorumluluğu ile yürütülmeyecek kadar kapsamlı bir çalışma olduğundan, 
Bakanlık birimleri, üniversiteler ve yetiştirici birlikleri ile işbirliği halinde yürütülmesi gerektiği 
inancı hakim olmuştur. Bu kapsamda tescil edilen hayvan ırklarımızın yer aldığı ‘Türkiye Evcil 
Hayvan Genetik Kaynakları Tanıtım Kataloğu’ hazırlanarak 2009 yılı Aralık ayında yayımlanmış, 
TAGEM web sayfasında paylaşılmıştır. Söz konusu katalog aynı zamanda küçükbaş hayvanlarda 
KKGM ile işbirliği halinde yürütülmesi planlanan envanter çalışması için kılavuz niteliği 
taşımaktadır. 

8.4.6. Tanıtım Çalışmaları 
TAGEM bütçesi ile Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından Boz Sığır Irkı, Çine Çaparı ve 

Gökçeada koyun ırkları için birer tanıtım filmi hazırlanmıştır. TAGEM ve TRT işbirliği ile yerli 
hayvan ırklarımızın tanıtımı ve envanter çalışmalarında görev alacak personelin eğitimi amacıyla, 
Boz Irk, Güney Anadolu Kırmızısı (Kilis) sığır, Anadolu Mandası, Ankara Keçisi, Kilis Keçisi, 
Sakız, Kıvırcık, Gökçeada, Dağlıç ve Çine Çaparı koyun ırkları için 11 adet belgesel niteliğinde 
kısa film hazırlanarak kamuoyunun ilgisine sunulmuştur.  



 

 

8.5. Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
 Çiftlik hayvanlarında sürekli olarak verim artışı yönünde yapılan seçimlerle; olumsuz veya 
mevcut çevre koşullarına, hastalıklara vb karşı direnç zayıflamaktadır. Bu nedenle uyum yeteneği 
yüksek genotiplerin korunması her zaman gereklidir. Yerli ırklar kanaatkardır, düşük değerli yem 
kaynaklarını ve bitkisel üretime elverişsiz alanların potansiyelini et, süt ve iş verimine 
dönüştürebilirler. Bu ırklar, yetiştirildikleri bölgenin özel koşularına çok iyi uyum sağlamış, 
verimleri düşük de olsa özgün niteliklere sahip olan, dayanıklı ve kötü çevre koşullarında yaşayıp 
üreyebilen hayvanlardır. Adaptasyon yeteneği yüksek yerli ırkların korunması ile ıslah 
çalışmalarına temel oluşturacak genetik çeşitlilik kaybedilmeden, melez üstünlüğünden 
yararlanılabilecektir. 
 Gelecekte iklim, barınak, yem ve hijyen koşullarının ne durumda olacağı bilinmediğinden 
mevcut varyasyonun korunması, hatta daha da çoğaltılması olası değişikliklere uyum imkanını 
artırabilecektir. Mevcut şartlarda ekonomik önemi olmayan bazı verim özellikleri ve bu özelliklere 
sahip genotiplerin önümüzdeki yıllarda hangi ölçüde aranılır olduğunu bugünden kestirmek güçtür.  

Hayvan genetik kaynakları aynı zamanda önemli bir eğitim, araştırma ve kültür 
materyalidir. Dünyanın birçok bölgesinde bulunan hayvan ırkları bulundukları bölgelerin 
ekolojilerinin korunmasında önemli rol oynamaktadırlar. 

9. Öneri Sahiplerinin Yeterliliği:  
Program koordinatörlüğü, her bir alt proje lideri ve İl Tarım Müdürlüklerinde görev alan 

personel ile programın uygulanmasında görev alan öğretim üyesi danışmanlar, konusunda uzman 
yetkin araştırmacılardan oluşmaktadır. 

10. Talep Edilen Bütçe:  
Beş yıllık planlamada Evcil Hayvan Genetik Kaynakları programı ve alt projeleri için 

ayrılan bütçenin yaklaşık 23 milyon TL olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
11. Proje Kapsamında Yürütülecek Alt Projeler Listesi: 
 
Tablo 2’de Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Projesi alt projeleri verilmiştir. 
BÖLÜM B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alt Proje No Proje Adı Proje Lideri      
Başlama-Bitiş 

Tarihi 
Çıktılar 

1 Sakız Koyunu Enstitü Koşullarında Koruma 
Mesut YILDIRIR 

2011-2015 
(Sürekli) 

Irklardaki mevcut genetik 
varyasyon korunacak, ırklar 

üzerinde tanımlayıcı 
çalışmalar yürütülecektir 

2 Sakız Koyunu Yerinde Koruma 
3 Gökçeada Koyunu Enstitü Koşullarında Koruma 

İsmail ERDOĞAN 
4 Gökçeada Koyunu Yerinde Koruma 
5 Kıvırcık Koyunu Enstitü Koşullarında Koruma 

Tamer SEZENLER 6 Kıvırcık Koyunu 
7 Çine Çaparı Koyunu Yerinde Koruma 

Mesut YILDIRIR 
8 Çine Çaparı Koyunu Enstitü Koruma 
9 Güney Karaman Koyunu Enstitü Koşullarında Koruma 

Necdet AKAY 
10 Dağlıç Koyunu Yerinde Koruma 
11 Norduz Koyunu Yerinde Koruma Metin KESKİN  
12 Hemşin Koyunu Yerinde Koruma Erdoğan SEZGİN 
13 Herik Koyunu Yerinde Koruma 

Halil EROL 
14 Karagül Koyunu Yerinde Koruma 
15 Ankara Keçisi Enstitü Koşullarında Koruma 
16 Ankara Keçisi Yerinde Koruma 
17 Honamlı Keçisi Yerinde Koruma Bekir GÖK 
18 Kilis Keçisi Yerinde Koruma 

Zeynel GÖÇMEZ 
19 Kilis Sığırı (GAK) Enstitü Koşullarında Koruma 
20 Kilis Sığırı (GAK) Yerinde Koruma 
21 Yerli Güney Sarısı Yerinde Koruma 
22 Yerli Kara Enstitü Koşullarında Koruma 

İlkay DEMİRHAN 
23 Yerli Kara Yerinde Koruma 
24 Boz Irk Enstitü Koşullarında Koruma 

Deniz SOYSAL 
25 Boz Irk Yerinde Koruma 
26 DAK Enstitü Koşullarında Koruma 

Erdoğan SEZGİN 
27 DAK Yerinde Koruma 
28 Zavot Sığırı Yerinde Koruma Dr. Sadrettin YÜKSEL 
29 Anadolu Mandası Enstitü Koşullarında Koruma 

M. Akif YÜKSEL 
30 Anadolu Mandası Yerinde Koruma 
31 Denizli ve Gerze Tavuk Irkları Enstitü Koşullarında Koruma Dr. Neval ÖZDOĞAN 
32 Kafkas Arısı Enstitü Koşullarında Koruma Hamza KOPUZ 
33 Kafkas Arısı Muhsin KARA 
34 İpekböceği Hatları Enstitü Koşullarında Koruma  Saadettin IŞIK 

35-36-37-38-
39 

Abaza Keçisi, Gürcü (Osmanlı) Keçisi, Hemşin Keçisi,  Karakaçan 
Koyunu ve Ankara Keçisi (Siirt)   

Erdoğan SEZGİN, Tamer 
SEZENLER ve M. Emin VURAL 
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ÇAYIR-MERA ve YEM BĠTKĠLERĠ ARAġTIRMALARI 
PROGRAM 

DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI 
PROGRAMI 

14-17 Mart 2011 
Antalya 

Saat Proje 
Lideri/Sunan Proje/Sunum Adı Kurum 

Projenin 
Durumu 

14 Mart 2011 Pazartesi 

    
(ORTAK AÇILIġ PROGRAMI)     

09
:3

0 

10
.3

0 

 Kayıt   

   AçılıĢ KonuĢmaları   

09
.3

0 
10

.0
0 

 
 
Dr. Vehbi ESER 
Daire BaĢkanı 
 

  

10
.0

0 
10

.3
0 

 
 
Dr. Muzaffer KIZILTAN 
Genel Müdür Yardımcısı 
 

  

10
.3

0 
11

.0
0 

 Ara   

11
.0

0 
11

.3
0 

 

 
“Türkiye Tohum Gen Bankası”nın Tanıtımı 
Dr. Ġsa ÖZKAN 
Enstitü Müdürü 
 

Tarla Bitkileri 
Merkez 

AraĢtırma 
Enstitüsü 

Sunu 

11
.3

0 
12

.0
0 

 

 
“Kuraklık Test Merkezi”nin Tanıtımı 
Yüksel KAYA 
Enstitü Müdürü 
 

Bahri DağdaĢ 
Uluslararası 

Tarımsal 
AraĢtırma 
Enstitüsü 

Sunu 

12
.0

0 
12

.3
0 

 

 
“Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi 
Laboratuarı”nınTanıtımı 
Dr. Suat YILMAZ  
Enstitü Müdürü 
 

Batı Akdeniz 
Tarımsal 
AraĢtırma 
Enstitüsü 

Sunu 

12
:3

0 

14
:0

0 

  YEMEK    
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14
:0

0 

15
:3

0 

  Pazartesi - I OTURUM     

      BaĢkanlık Divanının OluĢturulması    

    ÇAYIR-MERA 

14
:1

5 
14

:3
0 

Melih YAHġĠ 
 
Yem Bitkileri Desteklemeleri 

 
TÜGEM  Sunu 

  

 
ÜLKESEL ÇAYIR-MERA ARAŞTIRMALARI PROJESİ 

 
 

14
:3

0 
 

14
:5

5 
 

Arife AVAĞ           
 
Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi (TÜBĠTAK) 

 
TAGEM Bilgi 

(Devam)  

    ÜLKESEL  MERA TİPİ  YEM BİTKİSİ ISLAH ARAŞTIRMALARI 

  Cengiz KURT        

 
Edirne Ġli Meralarından Toplanan Bazı Yem Bitkilerinin 
Kültüre Alınma Olanaklarının AraĢtırılması       
                                                 

 

Trakya TAE Devam 
Eden 

  Dr. Semiha 
ÇEÇEN      

Antalya Florasında Bulunan Bazı Baklagil Yem Bitkisi 
Türlerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi Olanaklarının 
AraĢtırılması 

BATEM Devam 
Eden 

15
:3

0 

16
:0

0 

  ARA    

16
:0

0 

18
:0

0 

  Pazartesi - II. OTURUM     

16
:0

0 
16

:1
5 ġerafettin 

ÇAKAL 
 AFA 
Koordinatörü 

 
Program Hedeflerinin GerçekleĢme Durumu 
 

DATAEM Sunu 

  A.Alptekin 
ACAR                                      

Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkisi Türlerinde ÇeĢit 
GeliĢtirilmesi Ve Mera Islahında Kullanılma Olanaklarının 
AraĢtırılması     

Ege TAE Devam 
Eden 

  Mustafa UZUN    
Doğu Anadolu Bölgesi Çayır Mera Alanlarında Bulunan 
Yem Bitkilerinin Kültüre Alınma Olanaklarının 
AraĢtırılması 

DATAEM Devam 
Eden  

  Dr. Sebahattin 
ÜNAL       

Orta Anadolu Bölgesi Meralarının Islahında 
Kullanılabilecek Bazı Bitki Türlerinde Germplasmı 
GeliĢtirmek     

TARM Devam 
Eden 

  Cengiz KURT 
Edirne Ġli Meralarının  Bitki Sosyolojisi Yönünden 
AraĢtırılması  Trakta TAE  Devam 

Eden  
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  Ġsmail KARA     
Batı Geçit Bölgesi Meralarında Yoğun Olarak Bulunan 
Juncus ssp.larla Mücadele Yöntemlerinin AraĢtırılması ve 
Bu Meralarda Verimliliğin Artırılması     

Anadolu TAE Devam 
Eden 

19
:0

0 

    YEMEK   

15 Mart 2011 Salı 

09
:0

0 

10
:3

0 

  Salı - I. OTURUM    

09
:0

0 

09
:1

5 Prof. Dr. Esvet 
AÇIKGÖZ 

 

DeğiĢik OlgunlaĢma Grubuna Giren Soya ÇeĢitlerinde 
Farklı Sıra Arası Mesafesi Ve GeliĢme Dönemlerinin Kuru 
Madde Birikimi Ġle Ot Verimi Üzerine Etkileri 

Uludağ 
Üniversitesi Bilgi 

  Selahattin 
ÇINAR 

Çukurova Taban KoĢullarında Mera Tesisinde 
Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim 
Buğdaygiller ile Baklagil KarıĢımlarının Performanslarının 
Saptanması Üzerine Bir AraĢtırma  

Çukurova 
TAE 

Devam 
Eden 

  Dr. Ġlker 
ERDOĞDU 

EskiĢehir‟de Doğal Alanlardan Bazı Buğdaygil Yem 
Bitkileri Türlerinin Toplanması ve Islah Yönünden Önem 
TaĢıyan Özelliklerinin Belirlenmesi 

Anadolu TAE Bilgi 

  ÜLKESEL ÇAYIR MERA  ISLAH VE AMENAJMAN SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
ARAŞTIRMALARI 

  Mustafa 
SÜRMEN      

 
Karadeniz Bölgesi Taban Mera Vejetasyonları Ġçin Uygun 
Islah Yöntemlerinin Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi)                                                                                      
 

Karadeniz 
TAE Sonuçlanan 

  Celalettin 
AYGÜN 

Çalı ve Çalımsı Bitkilerin Meralarda Kullanılma Ġmkanları  
 

Anadolu TAE Devam 
Eden 

  Ġbrahim 
KAMBUROĞLU 

Farklı Eğim Derecelerinde Korunan Ve Otlatılan 
Meralarda  Bazı Islah Metodlarının Bitki Örtüsü Ve Su 
Erozyonuna Etkileri           

Atatürk TSK 
AE 

Devam 
Eden 

10
:3

0 

11
:0

0 

  ARA    

11
:0

0 

12
:3

0 

  Salı - II. OTURUM     

  ÜLKESEL SUNİ ÇAYIR MERA TESİSİ TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMALARI 

  ġaban IġIK 

Konya ġartlarında OluĢturulacak Yapay Meralarda Farklı 
Sulama Seviyelerinin Mera Verimi, Bitki Kompozisyonu 
Ve Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi      
    

Bahri 
DağdaĢ TAE Sonuçlanan 

  M.Salih SAYAR 
Diyarbakır Yöresinde Suni Mera Alanlarında 
Kullanılabilecek Uygun Yem Bitkisi ve KarıĢımlarının 
Belirlenmesi               

GATAEM Sonuçlanan 

  Tamer YAVUZ 
Karadeniz Bölgesi Geçit Ġklim KuĢağı Kıraç Alanlarında 
Yapay Mera KarıĢımlarının Belirlenmesi(Doktora Tez 
Projesi) 

Karadeniz 
TAE 

Devam 
Eden 
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  Dr.Serkan 
ATEġ  

Basit ve Çoklu KarıĢımlardan OluĢan Yapay Meraların 
Ġlkbaharda Üç Farklı Otlatma Yoğunluğu Altında Verimleri 
ve Koyunların Performanslarına Etkileri  

Bahri 
DağdaĢ 

TAE  

 Devam 
Eden 

  ÇAYIR-MERA VE YEM BĠTKĠLERĠNDE TEKNOLOJĠ TRANSFERĠ VE SOSYO - EKONOMĠK 
ARAġTIRMALAR 

  ÜLKESEL ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ SOSYO-EKONOMİK ARAŞTIRMALARI 

  Celal CEVHER  Islah EdilmiĢ Mera Alanlarının Sürdürülebilir Kullanımını 
Etki Eden Sosyo Ekonomik Faktörlerin AraĢtırılması  TARM Devam 

Eden 

12
:3

0 

14
:0

0 

  YEMEK    

14
:0

0 

15
:3

0 

  Salı - III. OTURUM     

14
:0

0 
14

:1
5  

ÇMYB Tescil Denemeleri, Tescil ve Sertifikasyonun Esasları 
 

TTSM Sunu 

14
:1

5 
14

:3
5 

Doç.Dr. Selim 
AYTAÇ NIR Analiz Sisteminin ÇalıĢma Sistemi ve Güvenirliliği Ondokuz 

Mayıs Ünv. Sunu 

   
 

YEM BĠTKĠLERĠ 
 

  

   
  ÜLKESEL YEM BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI PROJESİ 

  ÜLKESEL YEM BİTKİLERİ ISLAH ARAŞTIRMALARI 
 

  Dr. Firdevs 
NĠKSARLI ĠNAL 

Ege Bölgesi Yem Bitkileri AraĢtırmaları               
 

Ege TAE Devam 
Eden 

  Dr. Semiha 
ÇEÇEN 

Batı Akdeniz Bölgesi Yem Bitkileri Islah ÇalıĢmaları 
 BATEM Yeni Teklif 

  Selahattin Çınar 
Çok Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkileri    
Islahı 

 

Çukurova 
TAE Yeni Teklif 

15
:3

0 

16
:0

0 

  ARA    

16
:0

0 

18
:0

0 

  Salı - IV. OTURUM     

  Dr. Erol 
KARAKURT 

Orta Anadolu Bölgesinden Toplanan Korunga 
(Onobrychis spp, L.)   Bitkilerinde Bazı Fenolojik, 
Fizyolojik ve Tarımsal Özellikleri Ġle Islahta Kullanılma 
Olanaklarının AraĢtırılması 

 

TARM Yeni Teklif 
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  Ziya MUTLU Korunga Islah Projesi   TARM Yeni Teklif 

  Sibel 
KADIOĞLU Erzurum Ekolojisine Bazı Bakla Genotiplerinin Uyumu  DATAEM Yeni Teklif 

  Sibel 
KADIOĞLU 

Erzurum ġartlarında Bazı Yem Bezelyesi Genotiplerinin 
Sonbahar ve Ġlkbaharda YetiĢtirilebilme Ġmkânlarının 
AraĢtırılması  

DATAEM Yeni Teklif 

  ġaban IġIK 
Orta Güney Anadolu Bölgesi Doğal Alanlardan Toplanan    
Bazı Çayır Mera ve Yem Bitkilerinin Tarımsal, Morfolojik    
ve Biyolojik  Karakterazisyonu 

Bahri 
DağdaĢ 

TAE  
Yeni Teklif 

19
:0

0 

    YEMEK    

16 Mart 2011 ÇarĢamba 

09
:0

0 

10
:3

0 

  ÇarĢamba - I. OTURUM     

  Dr. Hüseyin 
ÖZPINAR       

Çim Bitkilerinde ÇeĢit GeliĢtirme  
 Ege TAE Devam 

Eden 

  Dr.Hüseyin 
ÖZPINAR Yem Bitkileri Genetik Kaynakları AraĢtırma Projesi   Ege TAE 

Bilgi 
(Devam 
Eden) 

  Pınar UYSAL Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Islah AraĢtırmaları                                                                                                             
Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Islah ÇalıĢmaları 

DATAEM Devam 
Eden 

  S.Emre DUMLU Yonca Islah ÇalıĢması 
 DATAEM Sonuçlanan 

(Sürekli) 

  S.Emre DUMLU Yonca Islah ÇalıĢması 
 DATAEM Yeni Teklif 

(Sürekli) 

10
:3

0 

11
:0

0 

  ARA    

11
:0

0 

12
:3

0 

  ÇarĢamba - II. OTURUM     

  Erdal AKSAKAL       
 
Korunga Islah ÇalıĢması       
 

DATAEM Devam 
Eden 

  Ayten TAVLAġ     
 
Çok Yıllık Yem Bitkileri Islahı          
 

DATAEM Devam 
Eden  

  Mustafa UZUN Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Genetik Kaynakları 
AraĢtırma Projesi   DATAEM 

Bilgi 
(Devam 
Eden) 

  Muhittin BAĞCI Fiğ (Vicia sp.) Bitkisinde Gama IĢını Uygulaması Ġle 
Mutasyon Islahı              TARM Devam 

Eden 

  Sibel 
KADIOĞLU 

Fosforlu Gübre ve Bakteri Uygulamalarının Farklı Yem 
Bezelyesi ÇeĢitlerinin Tarımsal ve Morfolojik Özellikleri 
Üzerine Etkileri  

DATAEM Devam 
Eden 
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12
:3

0 

14
:0

0 

  YEMEK    

14
:0

0 

15
:3

0 

  ÇarĢamba - III. OTURUM     

  Dr. Celal 
YÜCEL 

Çukurova Bölgesi Yem Bitkileri Islah AraĢtırmaları 
Ġskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Islah 
AraĢtırmaları  

Çukurova 
TAE 

Devam 
Eden 

  Dr. Celal 
YÜCEL 

Çukurova Bölgesi Yem Bitkileri Islah AraĢtırmaları 
Adi Fiğ Islah AraĢtırmaları                                                                      
 

Çukurova 
TAE Sonuçlanan 

  Dr. Mustafa 
AVCI 

 
Yonca Islah AraĢtırmaları                                                                  
 

Çukurova 
TAE 

Devam 
Eden 

  Dr. ġeref 
AKSOYAK 

Yerel Fiğ Populasyonlarının Değerlendirilmesi           
 

Bahri 
DağdaĢ TAE 

Sonuçlanan 

(Sürekli) 

  Dr. ġeref 
AKSOYAK 

Yerel Fiğ Populasyonlarının Değerlendirilmesi           
 

Bahri 
DağdaĢ TAE 

Yeni Teklif 
(Sürekli) 

15
:3

0 

16
:0

0 

  ARA    

16
:0

0 

18
:0

0 

  ÇarĢamba - IV. OTURUM     

    Mehmet Salih 
SAYAR 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkisi AraĢtırmaları         

 

Güneydoğu 
Anadolu TAE 

Devam 
Eden 

  Dr. Sabahattin 
ÜNAL     

Orta Anadolu  Bölgesi Yem Bitkileri Islah AraĢtırmaları  
Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Islahı  

TARM Devam 
Eden 

  Dr. Sabahattin 
ÜNAL     

Orta Anadolu  Bölgesi Yem Bitkileri Islah AraĢtırmaları  
Yonca Islah AraĢtırmaları                

 

TARM Devam 
Eden 

  A. Levent 
SEVER      

 KıĢlık Fiğ Islah ÇalıĢmaları  
  

Anadolu TAE Devam 
Eden 

  

 
ÜLKESEL YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ ARAŞTIRMALARI 

 
 

  Necda 
ÇANKAYA 

Karadeniz Bölgesi Sahil KuĢağında Arı Otunun (Phacelia 
Tanacetifolia Bentham) Ekim Zamanı ve Tohum 
Miktarının Belirlenmesi       

Karadeniz 
TAE 

Devam 
Eden 

19
:0

0 

    YEMEK    

17 Mart 2011 PerĢembe 

09
:0

0 
10

:3
0 

  PerĢembe - I. OTURUM     
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    Mustafa 
SÜRMEN 

Karadeniz Bölgesi Yem Bitkileri AraĢtırmaları        
 

Karadeniz 
TAE 

Devam 
Eden 

    Ziya MUTLU Bazı KıĢlık Fiğ Türlerinde Biçim Zamanının Ot Verimine 
Etkisi TARM Yeni Teklif 

    Selahattin Çınar 
Akdeniz Ġklim KuĢağında Bazı Çokyıllık Sıcak Mevsim 
Buğdaygillerinin Yonca ile KarıĢımlarının 
Performanslarının  Belirlenmesi   

Çukurova 
TAE 

Bilgi 
(TÜBĠTAK) 

    A.Levent 
SEVER 

 Farklı Lokasyonlarda Dört Kanatlı Tuz Çalısı Bitkisinin 
Yem Üretimi, Toprak Islahı ve Erozyonla Mücadele 
Yönünden Değerlendirilmesi 

Anadolu 
TAE- Konya 

TSK 

Devam 
Eden 

    Dr. Celal 
YÜCEL 

Çukurova KoĢullarında Bazı Tek Yıllık Baklagil ve 
Buğdaygil Yem Bitkilerinin Farklı KarıĢım Oranları ve 
Biçim Dönemlerinin Ot Verimi ve Silaj Kalitesine Etkileri  

Çukurova 
TAE 

Devam 
Eden 

10
:3

0 

11
:0

0 

  ARA    

11
:0

0 

12
:3

0 

  PerĢembe - II. OTURUM     

    Ġhsan Engin 
KAYHAN 

 Toprak SıkıĢmasına Maruz KalmıĢ Farklı Eğime Sahip 
Mera Alanlarının Farklı Yöntemlerle GevĢetilmesi ve 
Mera Vejetasyonuna Etkisinin Saptanması  

Atatürk TSK Bilgi  

    A.Kadir ATALAY Yem Bitkileri Tohumluk Üretim Projesi Anadolu TAE Bilgi 

    Celalettin 
AYGÜN 

Batı Geçit Bölgesi Yem Bitkileri Genetik Kaynakları 
AraĢtırma Projesi Anadolu TAE Bilgi 

    Pınar UYSAL 

Erzurum, Erzincan, Bayburt Ġlleri Doğal Florasında 
YetiĢen Gazal Boynuzu Türlerinin (Lotus Sp.) 
Toplanması, Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve 
Değerlendirilmesi 

DATAEM Bilgi 

12
:3

0 

14
:0

0 

  YEMEK    

14
:0

0 

15
:3

0 

  PerĢembe - III. OTURUM     

   Sertifika Töreni   

   Dilek ve Temenniler, KapanıĢ   

15
:3

0 
16

:0
0  

 
 

ARA   

16
:0

0 
 

17
:0

0 
 

 TAGEM-TÜGEM Protokol  çalıĢmaları 
(Sorumlu Enstitü Temsilcileri)   
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Projenin Adı             :TÜBĠTAK-Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi 

The Project of National Range Management and Use 
Proje Numarası  :TÜBĠTAK-1007 
Yürütücüsü KuruluĢ : Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   :Arife Avağ -TAGEM 
Proje yürütücüleri  :Ziya Mutlu,  Dr. Sabahaddin Ünal     
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ :Doğu Anadolu Tarımsal AraĢ. Ens.-Erzurum Anadolu Tarımsal 
AraĢtırma Enstitüsü-EskiĢehir, Bahri DağdaĢ  Tarımsal AraĢ. Ens. –Konya, Çukurova 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü-Adana, Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü-Samsun 
Toprak Gübre Merkez Tarımsal AraĢ. Ens.-Ankara  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi :01.01.2007-31.12.2010 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
Enstitümüz sorumluluk alanında bulunan illerden, 2007 yılında yalnız Kırıkkale ilinde 
vejetasyon etüt faaliyeti gerçekleĢtirilmiĢtir.  2008 yılında ise NevĢehir, KırĢehir ve 
Çankırı’da vejetasyon etütleri tamamlanmıĢtır. Sivas ili vejetasyon etüdünün de yaklaĢık 
olarak 3/2‟si bitirilmiĢtir. 2009 yılında Sivas ve Ankara illerinde vejetasyon etüdü 
çalıĢmalarına devam edilmiĢtir aynı yıl içerisinde de Kayseri ili vejetasyon etüt iĢlemi 
tamamlanmıĢtır.  2010 yılında Ankara ve Sivas illerinde önceki yılda baĢlatılmıĢ olan 
vejetasyon etüdü çalıĢmaları bitirilmiĢtir. Aynı yıl içerisinde sorumluluk alanımızda bulunan 
Çorum ve Yozgat illerinde vejetasyon etüt iĢlemleri sonuçlandırılmıĢtır.  
 
2008 yılında Kırıkkale, NevĢehir, KırĢehir, Çankırı ve Sivas illerinde sırasıyla 68, 31, 36, 
41 ve 61 durakta vejetasyon etüdü yapılmıĢtır. 2009 yılında Kayseri,  Sivas ve Ankara’da 
sırasıyla 60, 14 ve 27 durakta vejetasyon etüdü yapılmıĢtır. 2010 yılında Ankara ve Sivas 
illerinde sırayla 33 ve 28 durakta vejetasyon etüdü  gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yıl içerisinde 
Çorum ve Yozgat illerinde de sırayla 30 ve 44 durakta  vejetasyon etütleri tamamlanmıĢtır.  
 
Vejetasyon etüt çalıĢmalarından elde edilen Çankırı, NevĢehir, KırĢehir, Kırıkkale, Kayseri, 
Çorum ve Yozgat illerine ait olan veriler Bitki Dinamikleri Entegre Sistemi (ISPD) 
programında değerlendirilmiĢ olup her bir il için (Kırıkkale hariç) ayrı ayrı ekolojik model 
geliĢtirilmiĢtir.    
 
 
 
Proje Adı   : Edirne Ġli Meralarından Toplanan Bazı Yem Bitkilerinin                    
                  Kültüre Alınma Olanaklarının AraĢtırılması  
Proje No   :  
Yürütücü KuruluĢ  : Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Cengiz KURT 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Arif Semerci 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 2008 - 2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma:  

Enstitümüz,  Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Bölümü tarafından sonuçlandırılan “Edirne 
Ġli Çayır Mera Alanlarında Bulunan Yem Bitkilerinin Belirlenmesi Ve Kültüre Alınma 
Olanaklarının AraĢtırılması”   projesi ile köy meralarından toplanan materyellerden,  34  köy 
merasından  Domuz Ayrığı ( Dactylis glomerata ),  29 köy merasından Çok Yıllık Çim  bitkisi ( 
Lolium prenne )  0,7 x 5 m ekim sıklığı ile  9 sıralı parseller oluĢturulmuĢtur.  Parsellerden  
alınan morfolojik gözlemler (Salkım ÇıkıĢ Tarihi, Ana Sap Kalınlığı, Bayrak Yaprak Uzunluğu, 
Ot Verimi, Hastalık Gözlemleri vb.) sonucu her lokasyondan 5 bitki seçilmiĢtir.   
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Yapılan istatistik analiz sonucunda yeĢil ot Domuz Ayrığında 165 bitkide yeĢil ot 
verimleri 132–482  g arasında değiĢirken yeĢil ot verim ortalaması  280.3 g „dır. Kuru ot 
verimi ise, 107-359 g arasında değiĢirken ortalama 229 g bulunmuĢtur. Çok Yıllık Çimde ise, 
yeĢil ot verimleri 62-230  g arasında değiĢirken yeĢil ot verim ortalaması  125,4 g „dır. Kuru ot 
verimi ise, 56-202 g arasında değiĢirken ortalama 104,3 g bulunmuĢtur.  

2011 erken ilkbaharda seçilen bu bitkiler klonlama yöntemiyle (0,8 X 1 m) parsellere 
alınacaktır. 
 
Darboğazlar ve Tavsiyeler: Yok 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler:  
a- Materyal ve Metot: Projede materyal olarak belirlenen  mera alanlarından toplanan üçgül, 
yem bezelyesi ve fiğ materyalinin verim değerlerinin standart çeĢitlerden düĢük olması 
nedeniyle projeye buğgaygil bitkileriyle devam edilmesi yönünde değiĢiklik talep edilmektedir. 
b- Proje Faaliyet Takvimi: Projede faaliyet takviminde önerilen değiĢiklik yoktur, kesin proje 
teklifinde belirtildiği gibidir. 
c- Personel: Proje teklifinde belirtildiği gibi olup değiĢiklik olmamıĢtır. 
d- Bütçe: Proje bütçesi kesin proje teklifinde belirtildiği gibi olup ayrıca değiĢiklik 
yapılmamıĢtır. 
 
 
 
 
Proje Adı   : Antalya   Florasında    Bulunan   Bazı Baklagil   Yem   Bitkisi           
                                                Türlerinin   Toplanması    ve    Değerlendirme   Olanaklarının  
                                                AraĢtırılması 
Projenin Ġngilizce Adı : Collection of Some Forage Legume Plant Species in Flora of      
                                                Antalya and Determination of Their  Cultivating Possibilities 
Proje No   : 
Yürütücü KuruluĢ  : Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  
Proje Lideri   : Dr. Semiha ÇEÇEN 
Proje Yürütücüleri  : Cengiz ERDURMUġ,Mehmet ÖTEN, Mesut IġIK,Yard.Doç.Dr.  
                                                Bilal AYDINOĞLU, YaĢar ÖZYĠĞĠT 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: Akdeniz Üniversitesi 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2008 - 2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Doğada aĢırı otlatma ve çeĢitli kültürel iĢlemlerle bitki 
örtüsünün tahrip edilmesi sonucu, gittikçe tükenen yabani formların tohumlarının toplanması 
ve depolanması büyük önem taĢımaktadır. Bu sebeple yem bitkileri ıslahı konusunda 
yapılacak öncelikli ve en önemli uygulamalardan birisi yabani formların kültüre alınmalarıdır. 
Yem bitkilerindeki genetik erozyon çoğu kültür bitkisinden daha az bilinmektedir. Antalya 
florası yem bitkisi genetik kaynakları açısından çok zengin potansiyele sahiptir. Bu 
çalıĢmada; Antalya doğal vejetasyonunda bulunan bazı Baklagil yem bitkisi türleri tespit 
edilerek, bulundukları bölgelerin arazı yapısı ve yükseklikleri belirlenmekte, bitki ve tohum 
örnekleri toplanarak  koleksiyon bahçesi oluĢturulmaktadır. Bugüne kadar; arazi çalıĢmaları 
tamamlanmıĢ, toplanan türlerde tohum çoğaltma iĢlemi devam etmektedir.    
 
 
Proje Adı    : Bazı  Baklagil  ve  Buğdaygil  Yem  Bitkisi    Türlerinde    ÇeĢit                                                   
                                                GeliĢtirilmesi  ve   Mera   Islahında   Kullanılma    Olanaklarının                  
                                                AraĢtırılması 
Projenin Ġngilizce Adı          : Improvement of Some Legumes and Grasses and Studies on  
                                                Possibilities Their Uses in Pasture Development 
Proje No   : TAGEM/TA/03/01/010 
Yürütücü KuruluĢ  : Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitisü-ĠZMĠR 
Proje Lideri   : Uzm. Ali Alptekin ACAR 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Hüseyin ÖZPINAR , Dr. Firdevs NĠKSARLI ĠNAL, Uzm.   
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                                                Serhat AKSU, Yusuf AYGÜN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ      : - 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi  : 2008-2012 (Sürekli) 
Proje Amacı ve Gerekçesi :Tek veya çok yıllık baklagil ve buğdaygil yem bitkisi türlerinde 
yurt içi ve yurt dıĢı kaynaklardan sağlanacak materyali değerlendirmek, Ege Bölgesi ve 
benzeri ekolojik koĢullara uyumlu ve yüksek verimli çeĢit geliĢtirmek, geliĢtirilen çeĢitlerin 
tohumluklarını üretmek ve mera ıslahında kullanılma durumlarını belirlemektir. 
Materyal ve Metot :Doğal florada bulunan ve çayır mera vejetasyonlarında yayılıĢ gösteren 
değiĢik türlere ait baklagil ve buğdaygil yem bitkileri çalıĢmanın materyalini oluĢturmaktadır. 

 
Toptan seçme ve sentetik çeĢit geliĢtirme ıslah yöntemleri denemenin metotlarıdır. 
Dönem Bulguları ve TartıĢma 
 
  

Agropyron intermedium (Mavi ayrık) bölge verim denemesinde 4 biçim alınmıĢtır. 
Biçimler üzerinden ve toplam kuru madde verimi bakımından yapılan analizlerde birinci ve 
üçüncü biçimde istatistiki anlamda fark bulunmuĢtur. Birinci ve üçüncü biçimde 2 çeĢit 
adayımız A2 ve A3 ilk grupta yer alırken 3. çeĢit adayımız A1 diğer grupta yer almıĢtır. 
Toplam kuru madde verimi bakımından bir önemlilik çıkmazken çeĢit adayımız A3 1674,51 
kg/da ile en yüksek diğer çeĢit adayımız A1 1431,56 kg/da ile en düĢük verimi vermiĢtir.
  

 
Bromus inermis (Kılçıksız Brom) bölge verim denemesinde 5 biçim alınmıĢtır. Biçimler 

üzerinden ve toplam kuru madde verimleri bakımından yapılan analizlerde sadece 1. biçim 
istatistiki anlamda önemsiz bulunmuĢtur. B1 ve B2 çeĢit adayımız bütün biçimlerde ilk grupta 
yer almıĢtır. Toplam kuru madde verimi bakımından 2040,09 kg/da ile B2 çeĢit adayımız en 
yüksek verimi verirken 1609,26 kg/da verimle Lawncare çeĢidi en düĢük verimi vermiĢtir. 

 
Orta erkenci Festuca arundinacea (kamıĢsı yumak) çeĢit adayı ve diğer aday çeĢitler 

ile 4 tekerrürlü olarak kurulan kamıĢsı yumak çeĢit tescil denemesinin ikinci yılında 6 biçim 
alınmıĢtır. Biçimler ve toplam kuru madde verimleri açısından yapılan analizlerde sadece 2. 
biçim istatistiki anlamda önemsiz bulunmuĢtur. Toplam kuru madde verimi 2238.3-2855,2 
kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir. 

 
Dactylis glomerata (Domuz ayrığı) bölge verim denemesinde 4 biçim alınmıĢtır. 

Biçimler ver toplam kuru madde verimi bakımından yapılan analizler istatistiki anlamda 
önemli bulunmuĢtur. Bütün biçimlerde çeĢit adaylarımız E1 ve E2 ilk verim grubunda yer 
almıĢtır. Toplam kuru madde verimi bakımından en yüksek verim 2034,02 kg/da ile E1 çeĢit 
adayımızdan gelirken en düĢük verim 1470,44 kg/da ile Lawncare çeĢidinden elde edilmiĢtir. 

 
Lotus corniculatus (Gazal Boynuzu) türünde 26 adet populasyona ait toplam 646 tek 

bitkide kuru madde verimleri gözlemleri yapılmıĢtır. Populasyon ortalamalarında en düĢük 
kuru madde verimi 133,75 g/bitki ile I-118, en yüksek 700,73 g/bitki ile I-98 nolu 
populasyonundan elde edilmiĢtir. 646 tek bitkide yapılan gözlemlerde en düĢük kuru madde 
verimi 20,75 g/bitki ile I-35 nolu populasyonun 26. bitkisinden elde edilirken en yüksek 
1758,13 g/bitki ile I-30 nolu populayonun 9. bitkisinden elde edilmiĢtir. 

 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
a-Materyal ve Metot: - 
b-Proje Faaliyet Takvimi: - 
c-Personel: Projede yardımcı araĢtırıcı olarak görev alan Yusuf Aygün‟nün 23.08.2010 
tarihi itibari ile, bir baĢka kuruma tayini çıktığından proje çalıĢmalarından ayrılmıĢtır. 
d-Bütçe: - 
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Proje Adı   : Doğu Anadolu Bölgesi Çayır Mera Alanlarında Bulunan Yem  
                                                Bitkilerinin Kültüre Alınma Olanaklarının AraĢtırılması  
                                                (Research on the Possibilities of Cultivation of the Fodder  
                                                Crops on Pasture and Meadow Areas Of Eastern Anatolia) 
Proje No   : TAGEM  /TA/00/ 11/ 01/ 005 
Yürütücü KuruluĢ  : Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  
Proje Lideri   : Mustafa UZUN 
Proje Yürütücüleri  : Mustafa UZUN, M. Merve ÖZGÖZ, Erdal AKSAKAL, S. Emre  
                                                 DUMLU, Melih OKCU, Ayten TAVLAġ, AyĢe YAZICI, Pınar  
                                                 UYSAL, Kadir TERZĠOĞLU 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi :2011–2015 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
 
2010 yılında proje kapsamında tohumu toplanan türler ve sayıları 
 

ADET TÜR ADI 
2 Coronilla sp. 
4 Dactylis glomerata 
1 Elymus sp. 
2 Festuca sp. 
1 Koeleria cristata 
9 Lotus sp 
1 Medicago sativa 
7 Medicago sp 
4 Onobrychis sp. 
1 Phleum montanum 
2 Phleum sp. 
11 Trifolium sp 
4 Vicia sp. 

 
2010 yılında gözlem bahçesine 4 adet Phleum sp.,  2 adet Festuca ovina, 2 adet Onobrychis 
sp., 4 adet Coronilla varia, 8 adet Medicago sp. ve 8 adet Trifolium sp bitkisi aktarılmıĢtır. 
2010 yılında gözlem bahçesine aktarılan türlerden 2011 yılı içerisinde planlanan gözlemler 
alınacaktır. 2009 yılında serada viyollerde çimlendirilen ve gözlem bahçesine aktarılan 
türlerden bu rapor döneminde gözlem alınması planlanmıĢ ancak gözlem bahçesine 
aktarılan bitkiler yeterli oranda geliĢememiĢ ve birçoğu canlılığını kaybederek ölmüĢtür. 
Canlılığını koruyan Dactylis glomerata ve Phleum montanum türlerine ait gözlemler 
aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 
 
2010 yılında alınan gözlemler 
Dactylis glomerata 
 

BĠTKĠ 
BOYU 

BOĞUM 
SAYISI 

BAġAK 
EKSENĠ 
BOYU 

BOĞUM 
ARASI 
MESAFE 

YAPRAK 
BOYU 

YAPRAK 
ENĠ 

Max. 111 5 23 27 25 1 
Min. 70 3 8 15 7 0,7 
Ort. 91,43 4 12,7 20,7 16,4 0,8 
 
Phleum montanum 
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BĠTKĠ 
BOYU 

BOĞUM 
SAYISI 

BAġAK 
EKSENĠ 
BOYU 

BOĞUM 
ARASI 
MESAFE 

YAPRAK 
BOYU 

YAPRAK 
ENĠ 

Max. 97,8 7 12 16,3 14,3 6,4 
Min. 62,4 5 9,5 9,3 9,7 2,2 
Ort. 81,7 5,7 10,4 12,6 11,6 5,8 
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
a. Materyal ve Metot: DeğiĢiklik yok. 
b. Proje Faaliyet Takvimi: DeğiĢiklik yok.  
c.Personel: Projeye Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bölümü personelinden Dr. Melih OKCU 
dahil edilmiĢtir.  
d. Bütçe: DeğiĢiklik yok. 2010 yılı proje harcamaları genel bütçeden karĢılanmıĢtır.  
 
 
 
Proje Adı     : Orta Anadolu Bölgesi Meralarının Islahında Kullanılabilecek         

                                           Bitki Türlerinde Germplasmı GeliĢtirmek ( Germplasm  
                                           Enhancement of some plant species for use in the  
                                           rehabilitation of the Central Anatolia Rangelands) 

Proje No   : TAGEM/TA  
Yürütücü KuruluĢ  : Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü  
Proje Lideri   : Dr.Sabahaddin Ünal 
Proje Yürütücüleri  : Ziya Mutlu  
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ :  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 2004- 2008 

      Dönem Bulguları ve TartıĢma 
Bölge meralarının ıslahında kullanılabilecek hedef mera bitki türlerinin morfolojik, fenolojik ve 
tarımsal özelliklerinin incelenmesi ile tohumluk üretim imkanlarının araĢtırılması 
amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünün 
Haymana/Ġkizce AraĢtırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülmektedir. Bölge meralarından 
toplanan ve Ġzmir Gen Bankası ve Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüğünden temin edilen materyal araĢtırma materyalini oluĢturmuĢtur. Tesis edilen 
gözlem bahçelerinden 2001-2003 yıllarında alınan veriler değerlendirilmiĢtir. Daha sonra bu 
projenin ikinci safhasına (2004-2008 yılları arası ) geçilmiĢtir. Üzerinde çalıĢılacak türlerin 
germplasmlarının geliĢtirilmesinde toptan seçme  (mass seleksiyon) yöntemi uygulanacaktır. 
Alınacak nüve tohumluk ile verim denemeleri tesis edilecek, çeĢit tescili ve üretim izni için 
gerekli gözlemler yapılacaktır.  
 
Son elli yılda meralar üzerinde erken ve aĢırı otlatma gibi yanlıĢ uygulamalar sonucunda 
mera vejetasyonu tahrip olmuĢ ve bu doğal ot üretim alanlarının verim ve kaliteleri önemli 
ölçüde düĢmüĢtür. Bu otlatma alanlarının ıslah edilerek yeniden verimli hale getirilmesi 
zorunluluğu vardır. Doğal meralar geliĢtirilirken üzerlerindeki otlatma baskısının hafifletilmesi 
bakımından alternatif kaba yem kaynağı olarak suni mera tesisi ayrı bir önem arz etmektedir. 
Bu durumda; bölge mera ıslahı çalıĢmalarında kullanılabilecek tarımsal özellikleri belirlenmiĢ 
bitki materyaline ihtiyaç bulunmaktadır. Bu düĢünceden hareketle, bölgede iklim ve toprak 
koĢullarına adapte olabilecek hedef bitki türlerinde (Agropyron spp., Festuca spp., Bromus 
spp., Dactylis spp., Phleum spp., Medicago spp., Onobrychis spp., Astragalus spp.) 
bölgedeki doğal floradan toplanan ve Ġzmir Gen Bankası ve Doğu Anadolu Tarımsal 
AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen materyal araĢtırma materyalini 
oluĢturmuĢtur.  
2001 yılında serada ekim yapılarak elde edilen fideler tarlaya ĢaĢırtılmıĢtır. 2002 ve 2003 
yılında proje hedefleri doğrultusunda gözlemler alınmıĢ ve değerlendirmeler tamamlanmıĢtır. 
Gözlem sonuçlarına göre Yonca, Nohut Geveni, Korunga, Otlak Ayrığı ve Kılçıksız Brom bitki 
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türlerinde ümitvar  populasyonlar belirlenmiĢtir. Projenin ikinci safhasına 2004 yılında 
geçilmiĢ olup 2008 yılında tamamlanmıĢtır.  
 
Mevcut bitki türlerinde belirlenen populasyonlar ve bitkilerden nüve tohumluk üretim iĢlemine 
baĢlanmıĢtır.  
Yonca bitki türünde, yatık geliĢen populasyonlarda; 2004 ve 2005 yıllarında alınan 
tohumlardan bu yıl nüve tohumluk üretim parseli oluĢturulmuĢtur.  Orta ve yarı dik geliĢen (L-
533 nolu populasyon) populasyondan 2005 yılında tesis edilen nüve tohumluk üretim 
parselinden tohum alınmıĢtır.  

 
Nohut geveni bitki türünde yatık geliĢen populasyonlardan 2004 ve 2005 yıllarında seçilen 
tek bitki tohumları kasalara ekilmiĢ ancak istenilen sayıda bitki temin edilememiĢ bu nedenle 
nüve tohumluk üretim parseli oluĢturulamamıĢtır.  

 
Otlak ayrığı bitki türünde köksap oluĢturan (G-447 nolu populasyon) populasyondan 2005 

yılında 9 hattan çeĢit adayı tohumluğu alınmıĢtır. 2006 ilkbaharında çeĢit adayı ve 
populasyon ile 8 tekerrürlü bir deneme, Ankara  (Haymana), Konya ve EskiĢehir‟de 
kurulmuĢtur. Bu denemeler ilk yıl geliĢme durumu nedeniyle iptal edilmiĢtir. Aynı denemeler 
2007 sonbaharında Ankara‟da iki lokasyonda Yenimahalle  ve Haymana‟da tekrar tesis 
edilmiĢtir.  

Dik geliĢen populasyondan (G-465 nolu populasyon) 2006 yılında nüve tohumluk hasadı 
yapılmıĢtır.  Bu materyalden 2007 sonbaharında Ankara‟da iki lokasyonda Yenimahalle ve 
Haymana‟da iki deneme kurulmuĢtur.  

Her iki populasyon (G-447 ve G-465) ile kurulan denemelerin 2 yıllık Yenimahalle 
sonuçları alınmıĢtır. Bu denemelerin Haymana lokasyonunda  da iki yıllık sonuçları alınmıĢ 
ancak ilkbahar yağıĢlarının üniform olmaması nedeniyle verimler oldukça düĢük 
bulunmuĢtur. Bu nedenle aynı denemelerin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiĢtir.   

 
Meralardan toplanan yumaklı otlak ayrığı hatlarından oluĢturulan nüve tohumluk üretim 
parselinden yeterli tohum temini için tohum hasadı iĢlemine devam edilecektir.   

 
Kılçıksız brom bitki türünde mevcut populasyondan (G-460 nolu populasyon) nüve tohumluk 
hasadı yapılmıĢtır. Alınan bu materyalden 2007 sonbaharında Ankara‟da iki lokasyonda 
Yenimahalle ve Haymana‟da üretim izni almak  ve tescile müracaat için  iki deneme tesis 
edilmiĢtir. Bu denemelerden 2008 ve 2009 yıllarından alınan gözlem sonuçları 
değerlendirilmiĢtir. Değerlendirme sonucunda tescile müracaat edilmesine karar verilmiĢtir.  
 

 
Mevcut denemler tamamlandığında, meralardan toplanan yumaklı otlak ayrığı  populasyonu 
ile yonca bitki türünde yatık geliĢen populasyon ve orta ve yarı dik geliĢen (L-533 nolu 
populasyon) populasyonlardan deneme kurulması planlanmıĢtır. Bu süre zarfında da bu 
materyallerden yeterli tohum üretilmesi iĢlemine devam edilmektedir.  

 
 

Proje Adı   : Edirne   Ġli    Meralarının    Bitki    Sosyolojisi      Yönünden                   
                                                AraĢtırılması 
Proje No:  
Yürütücü KuruluĢ  : Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Cengiz KURT 
Proje Yürütücüleri  : Arif SEMERCĠ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Marmara  
                                                Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 2010 – 2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma:  
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 Proje bitki sosyolojisine yönelik bir çalıĢmadır. AraĢtırma alanı olarak, Edirne Ġline 
bağlı 3 ilçede 6 mera alanı belirlenmiĢtir. AraĢtırma farklı iklim ve coğrafi özeliklere sahip 
farklı   bitki örtüsü içeren mera  alanlarında yürütülecektir. 
 Bu proje ile belirlenen mera alanlarındaki farklılığın nedenleri ortaya konulacaktır. Bu 
amaçla; bitki örtüsündeki farklılığa neden olabileceği tahmin edilen iklim verileri ile toprak 
çeĢitliliği arasındaki iliĢki incelenecektir. AraĢtırmada “Braun –Blanquet” yöntemi 
kullanılacaktır.  
 AraĢtırma alanı olarak Edirne Ġli LalapaĢa Ġlçesine bağlı Küçünlü, Hamzabeyli ve 
Sinanköy, köyleri KeĢan Ġlçesinde; PaĢayiğit ve Kızkapanı, Meriç Ġlçesinde ise; Nasuhbey 
Köyüdür.  
 Proje 3 yıl süreli olarak planlanmıĢ olup, 2010 yılında LalapaĢa Ġlçesine bağlı 
Küçünlü, Hamzabeyli ve  Sinanköy meralarında 2011 yılında ise KeĢan Ġlçesinde PaĢayiğit, 
Kızkapanı, ve Meriç Ġlçesinde Nasuhbey köylerinde alan çalıĢmaları yürütülecektir. 
 2010 yılı çalıĢmaları çerçevesinde Küçünlü, Hamzabeyli ve Sinanköy meralarında 
arazi çalıĢmaları yapılmıĢ ve ön tablo oluĢturularak iklim diyagramı çıkartılmıĢtır. 
 Proje sonucunda elde edilecek bulgular, mera ıslahı ve amenajmanı projelerinde 
kullanılacaktır.    
Darboğazlar ve Tavsiyeler: Yok 
 Projede Önerilen DeğiĢiklikler:  
a- Materyal ve Metot: Projede materyal ve metot kısmında önerilen yeni değiĢiklik yoktur 
kesin proje teklifinde belirtildiği gibidir. 
b- Proje Faaliyet Takvimi: Projede faaliyet takviminde önerilen değiĢiklik yoktur, kesin proje 
teklifinde belirtildiği gibidir. 
c- Personel: Proje teklifinde belirtildiği gibi olup değiĢiklik olmamıĢtır. 
d- Bütçe: Proje bütçesi kesin proje teklifinde belirtildiği gibi olup ayrıca değiĢiklik 
yapılmamıĢtır. 
 
 
Proje adı     : Batı Geçit Bölgesi Meralarında Yoğun Olarak Bulunan  
                                                            Juncus ssp.larla Mücadele Yöntemlerinin AraĢtırılması  
                                                            ve Bu Meralarda Verimliliğinin Artırılması (Researches  
                                                            on the coltrol  methodes of Juncus spp which are                                                             
                                                            common in the pastures of West Transitional Zone and  
                                                            increasing yield of these pastures) 
 Proje No      :  TÜGEM 
Yürütücü KuruluĢ    : Anadolu   Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü -  ESKĠġEHĠR 
Proje Lideri                    : Ġsmail KARA 
Proje Yürütücüleri       : Ġsmail KARA, A.Levent SEVER, Dr. Ġlker ERDOĞDU,          
                                                             A.Kadir ATALAY,        
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar   : Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme genel Müdürlüğü,  
                                                                      EskiĢehir Ġl Tarım Müdürlüğü. 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi    : 30.10.2007-30.10.2011  
Dönem Bulguları ve TartıĢma : Tarım Ġl müdürlükleri tarafından uygulanmakta olan 
Mera Islah ve Amenajman projeleri ile ilgili olarak Tarımsal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü ile 
Tarımsal Üretimi GeliĢtirme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Enstitümüzce 
8 ilin proje koordinatörlüğü yürütülmektedir. 
Bu çalıĢmalar sırasında  Juncusla kaplı olan  meraların ıslahında uygulanacak yöntemlerin 
belirlenmesine ihtiyaç duyulmuĢtur. Ancak yaptığımız araĢtırmalarda juncusların yok 
edilmesine yönelik herhangi bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. 
Enstitümüze yakın Yusuflar Köyünde 95 dekarlık tamamen Juncuslarla kaplı merada 
uygulanmak üzere Yöntem belirleme çalıĢmaları için 2006 yılı sonlarında  15 uygulamadan 
oluĢan proje hazırlanmıĢtır. 
2007 ve 2008 yıllarındaki  uygulamalar sonucunda elde edilen bilgiler ıĢığında 2009 yılında 
deneme alanı dıĢında kalan mer‟anın tamamı önce pullukla sürülmüĢ arkasından rotovatör 
ile Juncus köklerinden oluĢan kesekler parçalanmıĢtır.  
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2009 yılında çalıĢtığımız juncuslu mera için en uygun ön bitki olarak belirlenen kıĢlık buğday 
ekilmiĢtir. 
2010 yılında buğday hasat edildikten sonra tekrar pullukla sürüm yapılıp kalan Juncuslar ile 
kökleri tırmıkla temizlendikten sonra merdane çekilerek Dactylis glomerata L. Bromus 
inermis Leyss., Agropyron cristatum (L.) Gaertn ve Festuca sp., dan   oluĢan karıĢım  
ekilerek  tekrar merdane çekilmiĢtir. Ġlkbaharda Lotus corniculatus L. ve Trifolium repens 
L. de ekilerek meranın tesis iĢlemi bitirilmiĢ olacaktır. 
Mera tesis edildikten sonra sıvat ve yolların yapımı da tamamlanıp  otlatma proğramı 
hazırlanarak köylülere teslim edilecektir.  
 
 
Projenin Adı   : Çukurova Taban KoĢullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek   
                                                 Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Buğdaygil ile Baklagil  
                                                 KarıĢımlarının Performanslarının Saptanması  
Proje Numarası   : TAGEM/TA/10 /11 /02/003 
Proje Yürütücüsü KuruluĢ : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Ġlgili Olduğu AP  : Yem Bitkileri Üretiminin GeliĢtirilmesi 
Projenin Ġlgili Olduğu Dönem:  01/07/2010-31/12/2010 
GeliĢme Raporu 
Proje Hedeflerinin GeliĢme Durumu: 30 
BaĢlıca Faaliyetlerin GerçekleĢme Durumu: 
Dönem Bulguları: 
 Bu dönem içerisinde,  02 Ağustos 2010, 14 Eylül 2010, 04 Kasım 2010 tarihlerinde olmak 
üzere 3 biçim yapılmıĢtır. Toplam 6 biçime ait yaĢ ve kuru ot verimleri Çizelge 1 de 
görülmektedir.  
Çizelge 1‟de izlendiği gibi araĢtırmaya konu türlerin saf, ikili ve üçlü karıĢımları arasında altı 
biçimin toplamında en yüksek yaĢ ot verimleri köpekdiĢi ayrığı, rodos otu ve yonca 
karıĢımından (6689.3 kg/da) elde edilmiĢtir. Bu karıĢımı sırasıyla adi yalancıdarı, yonca 
karıĢımı (6206.7 kg/da ), Rodos otu, yonca karıĢımı (6190.7 kg/da)  izlemiĢtir. Bu durumun 
yoncanın botanik kompozisyondaki oranından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tesis yılı 
sonrası yonca iyi bir geliĢme göstererek botanik kompoziyondaki oranını artırmıĢ bu durumda 
yaĢ ot verimine yansımıĢtır. En düĢük yaĢ ot verimi ise köpekdiĢi ayrığı, adi yalancıdarı, 
gazal boynuzu (1618.7 kg/da), saf köpekdiĢi (1960.7 kg/da), köpekdiĢi ayrığı, gazal boynuzu 
karıĢımından (2154.0 kg/da) elde edilmiĢtir.  

 
Çizelge 1. Farklı  Tür ve KarıĢım Uygulamalarının Farklı Biçimlerinde Saptanan YaĢ ve Kuru 

Ot Verimi Değerleri(kg/da)  
Sıra 
No Tür/KarıĢım 

YaĢ Ot 
Verimi(kg/da) 

Kuru Ot 
Verimi(kg/da) 

1 Yonca 5357.3 1463.3 
2 Gazal Boynuzu 5484.7 1308.0 
3 Adi Yalancıdarı 2282.7 706.7 
4 KöpekdiĢi Ayrığı 1960.7 810.0 
5 Rodos Otu 3561.3 1062.0 
6 KöpekdiĢi Ayrığı+ Yonca 5242.0 1519.3 
7 KöpekdiĢi Ayrığı+ Gazal Boynuzu 2154.0 896.0 
8 Adi Yalancıdarı + Yonca 6206.7 1812.0 
9 Adi Yalancıdarı+Gazal Boynuzu 3420.7 973.3 
10 Rodos Otu+Yonca 6190.7 1662.0 
11 Rodos Otu + Gazal Boynuzu 3848.7 1084.7 
12 KöpekdiĢi Ayrığı+ Adi Yalancıdarı +Yonca 4731.3 1384.7 



 16 

13 KöpekdiĢi Ayrığı+ Adi Yalancıdarı + Gazal Boynuzu 1618.7 595.3 
14 KöpekdiĢi Ayrığı+ Rodos Otu +Yonca 6689.3 1865.7 
15 KöpekdiĢi Ayrığı+ Rodos Otu + Gazal Boynuzu 3222.0 958.7 
16 Adi Yalancıdarı+Rodos Otu +Yonca 5516.0 1602.7 
17 Adi Yalancıdarı+Rodos Otu + Gazal Boynuzu 3234.7 891.3 

 
   Çizelge 1‟de izlendiği gibi araĢtırmaya konu türlerin saf, ikili ve üçlü karıĢımları arasında altı 

biçimin toplamında en yüksek kuru ot verimleri köpekdiĢi ayrığı, rodos otu ve yonca 
karıĢımından (1865.7 kg/da) elde edilmiĢtir. Bu karıĢımı sırasıyla adi yalancıdarı, yonca 
karıĢımı (1812.0 kg/da ), rodos otu, yonca karıĢımı (1662.0 kg/da)  izlemiĢtir. Bu durumun 
yaĢ ot veriminde olduğu gibi yoncanın botanik kompozisyondaki oranından kaynaklandığını 
söyleyebiliriz. Tesis yılı sonrası yonca iyi bir geliĢme göstererek botanik kompoziyondaki 
oranını artırmıĢ bu durumda kuru ot verimine yansımıĢtır. En düĢük kuru ot verimi ise 
köpekdiĢi ayrığı, adi yalancıdarı, gazal boynuzu (595.3 kg/da), saf köpekdiĢi (706.7 kg/da), 
köpekdiĢi ayrığı, gazal boynuzu karıĢımından (810.0 kg/da) elde edilmiĢtir.  

 
Dönem BaĢarı Durumu: Proje takviminde belirlenen iĢlemler gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Dönem başarı puanı :70 

Yapılan ve Yapılması DüĢünülen Ara Yayınlar : -  

Darboğazlar : - 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler :- 
Materyal ve Metot           : - 
Proje Faaliyet takvimi           : - 
Personel             : Projeye Feyza Döndü KÖKAġIK dahil edilmiĢtir. 
Bütçe              : - 
Proje Harcamaları 
Bütçe Harcamaları Özeti       :  
 
Dönemi Yatırılan TL Kullanılan TL Kalan TL 
..../..../200..    
TOPLAM    
 
Proje Sorumluları : 
Proje Personeli Projedeki Görevi 
 Selehattin ÇINAR Proje Lideri 
Dr. Mustafa AVCI Yürütücü 
Arif AKTAġ Yürütücü 
Feyza Döndü KÖKAġIK Yürütücü 
Dr. Ġlker ĠNAL Yürütücü 
Murat Reis AKKAYA Yürütücü 
Hatice YÜCEL Yürütücü 
Prof. Dr. RüĢtü HATĠPOĞLU DanıĢman 
                                                  
Adı ve Soyadı     Ġmzası 

KuruluĢ Amiri :   Dr. Numan KILIÇALP 

Proje Lideri  :  Selahattin ÇINAR 

Tarih   :  31/01/2011 
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Proje Adı   : EskiĢehir‟de  Doğal    Alanlardan  Bazı Buğdaygil Yem Bitkileri  
                                                Türlerinin Toplanması ve  Islah Yönünden Önem TaĢıyan   
                                                Özelliklerinin Belirlenmesi (Collection and Determination of   
                                                Some Characters of Some Forage Grass Species for Breeding  
                                                Purposes from Natural Areas in EskiĢehir) 
Proje No   : TAGEM/TA/10/06/01/008 
Yürütücü KuruluĢ  : Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Ġlker ERDOĞDU 
Proje Yürütücüleri  : A. Levent SEVER, A. Kadir ATALAY, Ġsmail KARA 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : - 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 2010-2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Daha önceden 52 durakta toplanan tohumların sera 
koĢullarında fide haline getirildikten sonra araziye 50 x 50 ebatlarındaki ocaklara dikilmesi 
suretiyle oluĢturulan plantasyonda 2010 yılı içerisinde gerekli yabancı ot mücadelesi, sulama, 
gübreleme ve biçim iĢlemleri yürütülmüĢtür. Bu plantasyonda 17 Agropyron cristatum, 24 
Dactylis glomerata, 10 Lolium perenne, 13 Koeleria sp., 12 Festuca sp. ve 4 Agropyron 
intermedium olmak üzere toplam 80 adet populasyon bulunmaktadır (Her bir populasyon için 
hastalık, kıĢ ve diğer zararlar nedeniyle ölenler hariç 20 genotip vardır). Bu plantasyondaki 
genotipler üzerinde ilk yıl olduğundan verim ve verimle ilgili özelliklerin değerlendirilmesine 
2011 yılı ilkbaharında baĢlanacaktır. Bu plantasyonda sadece kıĢa dayanıklılık, kardeĢlenme 
kapasitesi ve hastalıklara dayanıklılık gözlemleri alınmıĢtır. Gözlemler sonucunda kıĢa 
dayanıklılık değerleri oldukça yüksek bulunmuĢtur. Yalnız türe göre değiĢmekle birlikte pas 
zararı bazı genotiplerde gözlemlenmiĢ ve standart skalaya göre değerlendirilmiĢtir.   2010 
yılında ayrıca 62 durakta daha toplama yapılarak toplama sonlandırılmıĢtır. Toplanan bu 
materyal de 2010 sonbahar baĢlangıcında serada viyollere ekilmiĢ olup 2011 ilkbaharda 
tarlaya aktarılacaklardır.  
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: - 

a- Materyal ve Metot:- 
b- Proje Faaliyet Takvimi:- 
c- Personel:- 
d- Bütçe:- 

 
  
 
Projenin Adı   : Karadeniz Bölgesi Taban Mera Vejetasyonları Ġçin Uygun  
                                                Islah Yöntemlerinin Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi) 
Projenin Ġngilizce Adı : Determination of suitable rehabilitation methods for vegetation  
                                                of petlands in Blacksea region (Ph D Thesis Project) 
Proje Numarası                    : TAGEM/…. / ….. / ..... / …. 
Proje Yürütücüsü KuruluĢ  :Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, Samsun 
Proje Lideri   : Mustafa SÜRMEN 
Proje Yürütücüleri               : Prof. Dr. Ali KOÇ (Doktora Tez DanıĢmanı) 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ     :- 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi       : 2007-2010 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Mera alanlarının ıslahı konusunda hem ülkemizde hem de bölgemizde yapılan 
çalıĢma sayısı oldukça sınırlıdır. Mera alanlarının verim ve kalitelerinin arttırılması amacıyla 
en uygun ve en ekonomik ıslah yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Orta Karadeniz 
Bölgesi sahil kuĢağında yer alan taban mera bitki örtülerindeki problemlerin çözümüne 
yönelik olarak düĢünülen bu çalıĢmada; mera vejetasyonu dikkate alınarak biçme, herbisit, 
yakma, freze ve gübreleme iĢlemleri ile bu iĢlemlerin uygun kombinasyonlarının etkileri 
araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada özellikle taban mera alanlarının öncelikli problemi olan Juncus 
cinsine ait türlere karĢı en uygun mücadele yöntemini belirleyerek meranın verim ve 
kalitesinin arttırılmak amaçlanmıĢtır.  
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Materyal ve Metot: 
AraĢtırma Samsun ili Bafra ilçesi Fener Köyü doğal merasında yürütülmektedir. AraĢtırma 
alanı taban mera özelliğindedir. 

AraĢtırmanın yürütüldüğü taban mera alanında aĢağıda listelenen ıslah yöntemleri 
uygulanamıĢtır.  

1- Kontrol 
2- Biçme 
3- Herbisit  
4- Yakma  
5- Freze 
6- Biçme + Gübreleme 
7- Biçme + Herbisit  
8- Biçme + Freze  
9- Yakma + Biçme 
10- Yakma + Gübre 
11- Yakma + Herbisit 
12- Herbisit + Freze 
13- Yakma + Freze 
14- Biçme + Gübreleme + Herbisit 
15- Biçme + Gübreleme + Yakma 
16- Biçme + Gübreleme + Freze 
17- Biçme + Herbisit + Freze 
18- Herbisit + Yakma + Biçme 
19- Yakma + Freze + Biçme 
20- Yakma + Herbisit + Gübreleme 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. Bir 
parselin alanı 4 x 5 m = 20 m2, parseller arası boĢluk 1,5 m, bloklar arası mesafe 6 m‟dir. 
Deneme alanı dikenli tel çit ile çevrilmiĢtir. Bu iĢlem için 5 m aralıklarla dikilen direklere 3 sıra 
halinde dikenli tel çekilmiĢtir. Deneme aynı sahada iki farklı yerde birer yıl aralıklarla iki kez 
tesis edilmiĢ ve iki yıl sonuç alınmıĢtır. Islah uygulamalarından önce toprak analizi 
yapılmıĢtır.   

Biçme iĢlemi depo organlarında yedek besin maddelerinin en düĢük düzeyde 
bulunduğu tomurcuklanma veya ilk çiçeklenmenin baĢladığı zamanda yapılmıĢtır (Altın, 
1992). Bu uygulama her iki yılda tekrarlanmıĢtır. Yabancı ot mücadelesi amacıyla büyüme 
baĢlangıcında ve yaz döneminde olmak üzere yılda 2 defa biçme yapılmıĢtır.  

Herbisit 2 yıl uygulanmıĢtır, sonraki yıllar botanik kompozisyondaki değiĢim takip 
edilecektir. Herbisit taban meralar için uygun görülen, bitkilerin 3-5 yapraklı olduğu dönemde 
atılmıĢtır. Zira yabancı otların en zayıf olduğu dönemde yapılan herbisit uygulaması ile en iyi 
sonuç elde edilmektedir. (GökkuĢ ve Koç, 1996) Çizelge 1‟de araĢtırmada kullanılacak 
herbisitin etkili madde adı ve aktif madde miktarı, etki Ģekli, tavsiye dozu, zehirlilikleri ve 
uygulama zamanları belirtilmiĢtir. 

Merada yakma sırt pülverizatöründe motorin kullanılarak yapılmıĢtır. Bu iĢlemde her 
parsel (20 m2) için 0.6 litre motorin kullanılmıĢtır.  
    Gübre olarak toprak analiz sonuçları dikkate alınarak dekara 5.2 kg fosfor ve 18 kg 
azot uygulanmıĢtır. Fosfor gübrelemesi sonbaharda, azot gübrelemesi ise erken ilkbaharda 
yapılmıĢtır.  

Freze uygulaması toprak tava geldiği dönemde yapılmıĢtır.  
 
       Ġncelenen özellikler 
1. Botanik Kompozisyon 
2. Toprağı Kaplama Oranı 
3. Mera Durum Puanı 
4. Mera Sağlığı ve Durum Sınıfı 
5. Mera TaĢıma Kapasitesi 
6. Kuru Madde Üretimi 
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7. Ham Protein Oranı 
8. Ham Protein Verimi 
9. ADF  Oranı 
10. NDF Oranı 
11. Nisbi Yem Değeri (RFV) 

Kalite Analizleri; Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 
laboratuarında yapılmıĢtır. 

Bulgular ve TartıĢma: 
Bu çalıĢmada kontrol dahil 20 farklı uygulamanın Juncus effusus L. istilasına uğramıĢ 

sahil kuĢağında yer alan taban meranın bitki örtüsüne etkileri ele alınmıĢtır. Ġncelenen bütün 
özelliklerde yıl x uygulama interaksiyonunun önemli olduğu görülmüĢtür. Bu durumun 
süksesyonun dinamiği ile ilgili olması muhtemeldir. Çünkü bitki örtüsü tahrip edilen alanlarda 
çevre faktörlere bağlı olarak süksesyonun baĢlangıcında geniĢ dalgalanmalar gözlenmekte 
ve klimaksa doğru yaklaĢıldıkça bu dalgalanma aralığı daralmaktadır. Bitki örtüsüne 
müdahaleyi takip eden yıllarda (2008-2009) gözlem alınmıĢtır.  

Ele alınan uygulamaların büyük çoğunluğunda etkili Juncus effusus L. kontrolü 
sağlanmıĢtır. Ancak burada etkin kontrol sağlayan ve çevreye en az zarar veren uygulama 
veya uygulamaların seçilmesi faydalı olacaktır. Bu bakıĢ açısıyla elde edilen sonuçlar ve bu 
sonuçlardan yola çıkarak uygun ıslah metodu önerilerini aĢağıdaki gibi özetlemek 
mümkündür. 

Genel olarak ıslah uygulamaları merada kuru madde verimini azaltıcı etkide 
bulunmuĢtur. Juncus effusus L. kontrolünde en etkili olan H+F ve B+Y+F uygulamalarında 
kuru madde verimi en az olmuĢtur. Yabancı ot kontrolü sonucu tesiste ot veriminin azalması 
beklenen bir durumdur ve daha önce yürütülen birçok çalıĢmada da bu durum ortaya 
konulmuĢtur.  

Tür bileĢiminde buğdaygil oranları ele alındığında denemenin ikinci yılında Y+G ve 
G+H+B uygulamaları ön plana çıkmıĢtır. Ancak bu uygulamaların Juncus effusus L. 
kontrolündeki payı zayıf gözükmektedir.  

Baklagil oranı B+Y+F uygulamasında en yüksek değere sahip olmuĢtur. Özellikle 
ikinci yılda H+B, H+B+Y ve B+Y+F uygulamalarında oldukça yüksek değerlere ulaĢılmıĢtır. 
Ancak temelde tek yıllık bir baklagil türü olan Anadolu üçgülünün büyük çoğunluğunu 
oluĢturtuğu baklagiller ıslah yöntemlerinin uygulanmasını takip eden yıllarda ikincil 
süksesyonun öncü bitkileri olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Diğer familya bitkilerinin oranı merada ikinci yılda belirgin bir Ģekilde azalımıĢtır. Bu 
durum uygulanan ıslah yöntemlerinin etkinliği Ģeklinde algılanabilir. Özellikle H+B, H+F ve 
B+Y+F uygulamalarında oldukçe etkili sonuçlar alınmıĢtır. Ancak H+B uygulaması Juncus 
effusus L. kontrolünde diğer ikisi kadar etkili olmamıĢtır. 

Tesiste Juncus effusus L. oranının azalmasında H+B, B+F, H+F ve B+Y+F 
uygulamaları etkin rol oynamıĢtır. Benzer olarak H+B, H+F ve B+Y+F uygulamaları Juncus 
effusus L. ile birlikte diğer familyalara ait yabancı otların oranının düĢmesinde daha etkili 
olmuĢtur. 

Mera durum puanı üzerine uygulanan ıslah yöntemlerinden yakma, B+F ve G+B+Y 
kombinasyonlarının etkili olduğu görülmektedir. Ancak mera durum puanında beklenen 
iyileĢmenin ortaya çıkması için arzulanan türlerin kompozisyonda yeterli sıklığa ulaĢması 
gerekir. Bunun içinde daha uzun bir süreye ihtiyaç vardır. Mera durum puanınin yüksek 
çıktığı uygulamaların etkin Juncus effusus L. kontrolü sağlamadığı görülmüĢtür. 

Taban meralarda mera sağlığı yönünden ciddi bir sorun beklenmez. Nitekim toprak 
iĢlemeyi konu alan uygulamalarda bile ilk yılda en düĢük sağlık sınıfı olan sorunlu sınıfın 
ortaya çıkmayıĢı bunun açık göstergesidir. Mera durum puanına benzer bir seyir mera durum 
sınıfnda da ortaya çıkmıĢtır. Zaten mera durum sınıfı mera durum puanının sınıflama 
ifadesidir. 

Tesiste Y+G ve G+B+Y uygulamalarında hesaplanan taĢıma kapasitesi değerleri en 
yüksek seviyededir. Üretilen ot miktarı esas alınarak mera taĢıma kapasitesi hesaplandığı 
için taĢıma kapasitesi değerleri ile mera durum puanı arasında bir örtüĢme ortaya 
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çıkmamaktadır. Buradaki farklılığın ana nedeni süksesyonun öncüleri olan tek yıllık bitkilerin 
meradaki üretime katkılarıdır. 

Mera otunun ham protein oranı özellikle G+B+Y, H+B+Y ve B+Y+F uygulamalarında 
diğer uygulamalara göre daha yüksek olmuĢtur. Ġkinci yılda botanik kompozisyonda 
baklagillerin oranındaki artıĢ protein oranlarının artıĢının temel nedenidir. 

Genel manada yüksek kuru madde verimi ile yüksek ham protein verimi yönünden 
uygulamalar arasında bir uyumdan bahsetmek mümkündür. Ancak üretilen ham protein 
veriminin hayvansal ürüne dönüĢümü yönünden de aynı uyumdan bahsetmek mümkün 
olmayabilir. Çünkü kuru madde hesaplamasında parsellerdeki Juncus effusus L.’un üretimi 
de hesaba katılmıĢtır. En yüksek protein veriminin kontrol uygulamasından elde edilmesi 
bunun açık göstergesidir.  

Yem kalitesi açısından önem arz eden mera otunun ADF oranı ikinci yılda baĢarılı 
sonuçlar elde edilen birçok uygulamada belirgin bir Ģekilde azalmıĢtır. Tam aksine ADF 
içeriği kontrol uygulamasında ise çok fazla değiĢmemiĢtir.  Mera otunun NDF oranı da ADF 
değerlerine paralel olarak ikinci yılda azalma göstermiĢtir. Etkin Juncus effusus L. kontrolü 
sağlayan H+F ve B+Y+F uygulamalarında en düĢük ADF ve NDF oranları ortaya çıkmıĢtır. 
Bu durum tesiste Juncus effusus L.’un yerini yem kalitesi yüksek yeni türlerin almasının bir 
sonucudur.  

ADF ve NDF değerlerindeki ikinci yılda gerçekleĢen azalmanın etkisiyle mera otunun 
nispi yem değerlerinde artıĢ meydana gelmiĢtir. Yalın herbisit uygulaması ile herbisitin yer 
aldığı bazı ikili ve üçlü iĢlemlerde bu etki belirgin bir Ģekilde görülmüĢtür. 

Bu tip meralarda temel sorun Juncus effusus L. olduğuna göre mera durumundan 
ziyade Juncus effusus L.’u etkin kontrol eden metotlar üzerinde durulması ve iyileĢmesi 
süresi içerisinde arzulanan bitkiler lehine sonuç veren yeni uygulamaların ortaya konulması 
gerekir. Özetle; Juncus effusus L. kontrolünü göz ardı ederek kuru madde verimi, botanik 
kompozisyon ve diğer kalite unsurlarına göre ıslah metoduna karar vermenin isabetli 
olmayacağına vurgu yapmakta fayda vardır. Bu bakıĢ açısıyla yörede kofa (Juncus effusus 
L.) sorunlu taban meraların ıslahında H+F (glifosat etkili maddeli total herbisitin yerel olarak 
ilkbaharda uygulanmasından sonra toprak iĢlemenin uygun olduğu dönemde freze çekilerek) 
ve B+Y+F (ilkbaharda biçme iĢlemini takiben kontrollü yakma uygulamasından sonra toprak 
iĢlemenin uygun olduğu dönemde freze çekilerek) uygulamalarının etkili olacağı ifade 
edilebilir. Buna ilaveten ölçüm ve gözlemlerin devam etmesi, bitki örtüsünde yeniden 
oluĢabilecek problemler içinde alternatif diğer ıslah tekniklerinin geliĢtirilmesinde fayda vardır.  

Özet  
      Bu çalıĢma, Samsun ili Bafra ilçesi Fener Köyünde Juncus effusus L. istilasına 

uğramıĢ taban meralarda 3 yıl süreyle  (2007-2009) yürütülmüĢtür. AraĢtırmada kontrol (K), 
biçme (B), herbisit (H) ve frezenin (F) yalnız, bu uygulamalar ve gübrelemenin (G) yer aldığı 
ikili veya üçlü kombinasyonlar üzerinde durulmuĢtur. Uygulamaların kuru madde üretimi, 
ağırlığa göre botanik kompozisyon, bitki örtüsünün toprağı kaplama oranı (TKO), mera kalite 
derecesi, mera sağlığı ve durum sınıfı, mera taĢıma kapasitesi, otun ham protein oranı, ham 
protein verimi, ADF ve NDF oranı ile nispi yem değerine etkileri ele alınmıĢtır.    

Etkin Juncus effusus L. kontrolü sağlayan uygulamalar (H+F ve B+Y+F) kuru madde 
üretiminde ciddi azalmaya sebep olmuĢtur. Ağrılığa göre botanik kompozisyonda 
uygulamalar arasında buğdaygil oranları %24,40-46,57, baklagil oranları %19,56-53,32, 
diğer familya oranları %19,08-56,89 ve Juncus effusus oranları da %5,17-60,40 arasında 
değiĢim göstermiĢtir. B+H+Y ve B+Y+F uygulamalarında baklagillerin oranında artıĢ 
gözlenirken, buğdaygiller ve diğer familya oranları azalmıĢtır. Toprağı kaplama oranı (TKO) 
bakımından B+H+Y diğer uygulamalardan daha yüksek olmuĢtur. Mera kalite derecesinde 
ise en yüksek değer 24,3 ile B+G+Y uygulamasında belirlenmiĢtir. AraĢtırma sahasında farklı 
uygulamalara yer verilen bütün parsellerde iki yıllık ortalama sonuçlara göre, mera durumu 
zayıf sınıfta yer alırken, kontrol parseli de dahil bir çok parselde mera parselleri sağlıklı 
sınıfta yer almıĢtır. Gübreleme, freze ve biçme gibi uygulamaların yer aldığı 
kombinasyonlarda ham protein oranı daha yüksek olmuĢtur. Ham protein verimi, 
uygulamalara göre büyük değiĢim göstermiĢtir. Yemin ADF ve NDF kapsamı etkin J. effusus 
L. kontrolü sağlayan uygulamalarda hızla azalırken, nispi yem değerinde artıĢ gözlenmiĢtir. 
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Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak yörede ve benzer ekolojilerde kofa Juncus 
effusus L. istilasına uğrayan meraların ıslahında H+F ve B+Y+F uygulamalarının etkili olduğu 
ve bitki örtüsünün takibinin önemli olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
 
 
Proje Adı : Çalı ve Çalımsı Bitkilerin Meralarda Kullanılma Ġmkânları              
                                             (Possibilities of Using Bushy Plants in Pastures) 
Proje No          : TAGEM / TA / 07 / 11 / 02 / 003 
Yürütücü KuruluĢ : Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, EskiĢehir 
Proje lideri          : Celalettin AYGÜN 
Proje Yürütücüleri : Celalettin AYGÜN, A.Levent SEVER, Dr.Ġlker ERDOĞDU, Ġsmail     
                                             KARA. A.Kadir ATALAY 
ĠĢbirliği yapılan KuruluĢ : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Anadolu Ünv.Fen  Fak.,       
                                             Biyoloji Bölümü, Osman Gazi Üniversitesi, Fen Fak.Biyoloji Böl.                          
                                             Lalahan Hayvancılık AraĢtırma Enstitüsü, Marmara Hay.A.E.   
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi   : 2007-2011 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Projenin amacında belirtilen hedefler doğrultusunda 
EskiĢehir ilinde 10 adet ( Euonymus europeaus  , Sambucus nigra L, Galega orientalis lam, 
Lonicera caucasica Pall, Dorycnium hirsitum L, Daphne oleoides Schreber, Coneaster 
integerrimus Sturm, Colutea cilicia L, Astragalus ponticus Palas) ve Denizli ilinden Çivril 
ilçe pazarından ise   Zizyphus  Zizyphus Gaertn alınmıĢtır. Tohumlar temizlenerek 
ilkbahardaki uygulamalara hazırlanmıĢtır.  
Ayrıca; daha önce çimlendirilmek suretiyle plantasyon oluĢturulan 35 adet bitkinin her iki 
haftada bir büyümelerinin takibi amacıyla yapılan bitki boyu ölçümleri 14.04.2010 tarihinden 
itibaren alınmaya baĢlamıĢ ve bu ölçümler sonucu bitki boyu ile ilgili bilgiler toplanmıĢ. Bakım 
çalıĢmaları devam etmiĢ, son ölçümler 25.11.2010 tarihinde tamamlanmıĢtır.  
Her üç sezon sonunda(ilkbahar, yaz ve sonbahar) bitkilerin yaprakları hayvanların otlayacağı 
Ģekilde alınmıĢ, bitkilerin yaĢ ve kuru ağırlıkları belirlenmiĢ olup,öğütülerek analize hazır hale 
getirilen numuneler bilahare bitki besin madde analizleri yapılmak üzere muhafaza 
edilmektedir. 
Mevcut plantasyonda hayvan otlatılması amacıyla, 5 adet koyunla otlatma planlanmıĢ, ancak 
bir günlük uğraĢlara rağmen koyunların çalı deneme alanında otlamadıkları gözlemlenmiĢ, 
hasat edilen çalı yaprakları koyunlara padoklarda kafeterya tipi otlatma uygulanmıĢ, hayvan 
davranıĢları video çekimi yapılarak kayda alınmıĢtır. Yapılan gözlemlerde koyunların kendi 
alıĢtıkları ortamda sürünün genel durumunu karakterize eden koyun, kuzu, köpek, eĢek gibi 
unsurların tamamının bulunduğu ortamda daha etkili olarak yemlendikleri belirlenmiĢ ve 
belirtilen Ģekilde hayvanlar denenmiĢtir. 
 
 
Proje Adı    : Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan ve Otlatılan  
                                                            Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü ve Su  
                                                            Erozyonuna Etkileri 
Projenin Ġngilizce Adı  : The Effects of various improvement methods on water  
                                                            erosion and vegetation in ungrazed and grazed  
                                                            rangeland in different slope degrees. 
Proje No    : TAGEM/TA/07/11/02/002 
Yürütücü KuruluĢ   : Atatürk Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü  
                                                            Müdürlüğü-KIRKLARELĠ 
Proje Lideri    : Ġbrahim KAMBUROĞLU 
Proje Yürütücüleri   :  Soner GÜNAY,  Cengiz Kurt, Dr. Arif SEMERCĠ Yrd.  
                                                             Doç.Dr. Canan TUNA. Yrd. Doç. Dr. Yahya Tuncay  
                                                             TUNA 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ  : Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü-Edirne ve Namık  
                                                            Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla  
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                                                            Bitkileri Bölümü ve Zootekni Bölümü. 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi  : 2008 -2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma :  
Deneme Konuları   : 
 % 6 – 12 ve % 12 – 20 Eğimde 
 A. Korumalı – Üstten Tohumlama + Gübreleme 
 B. Korumalı + Gübreleme 
 C. Korumalı – Gübresiz 
 A1. Korumasız – Üstten Tohumlama + Gübreleme 
 B1. Korumasız + Gübreleme 
 C1. Korumasız – Gübresiz 
 
Çizelge 1. Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları 
 
Parsel/Eğim pH OM P K Saturasyon % Bünye Sınıfı 

% 6-12 
Korumalı 5,35 1,91 0,76 30,6 52 Tın 
Korumasız 5,34 3,58 1,94 41,6 59 Tın 
 
% 12-20 
Korumalı 5,78 3,02 1,16 48,1 44 Kumlu Tın 
Korumasız 5,40 2,46 0,76 22,6 48 Kumlu Tın 
Çizelge 2. 2009 - 2010 Yılı AraĢtırma Konularının Farklı Zamanlardaki Rutubet Değerleri 
(mm) 

 
 
Konular 

Topra
k 
Derinli
ği (cm) 

          Farklı Tarihlerde Alınan Nem Değerleri (mm) 
Sonbahar 
03.11.2009 

Ġlkbahar 
26.03.2010 

Yaz Sonu 30.09.2010 

Tekerrürler Tekerrürler Tekerrürler 
I II III I II III I II III 

1.Korumal
ı 
%6 -12 

0 -10 
10 -20 
20 -30 

28,3
1 
29,7
9 
16,1
7 

38,4
1 
30,1
4 
30,4
6 

36,1
6 
29,2
6 
23,7
6 

31,7
1 
23,6
1 
26,8
7 

33,4
9 
36,5
1 
30,8
3 

53,2
0 
42,7
4 
26,3
2 

15,7
1 
12,5
2 
16,3
3 

20,6
5 
18,3
9 
26,6
0 

5,35 
13,35 
19,55 

TOPL
AM 

74,2
7 

99,0
1 

89,1
8 

82,1
9 

100,
83 

122,
25 

44,5
6 

65,6
5 38,25 

Teker. 
TOPL
AM 
 

TOPLAM:  (262,46) 
ORT: (87,48) 

TOPLAM:  (305,27) 
ORT: (101,75 

TOPLAM:  (148,46) 
ORT: (49,48) 

2.Koruma
sız 
%6 -12 

0 -10 
10 -20 
20 -30 

50,3
5 
41,9
4 
34,6
5 

48,2
3 
35,9
5 
33,8
6 

38,9
5 
31,7
9 
30,4
9 

50,9
4 
43,8
7 
31,5
8 

43,6
2 
36,9
7 
42,9
3 

50,4
8 
38,8
6 
32,3
5 

25,7
2 
9,51 
14,3
7 

26,6
9 
11,9
1 
9,19 

25,05 
20,17 
14,44 

TOPL
AM 

126,
94 

118,
04 

101,
23 

128,
39 

126,
39 

121,
69 

49,6
0 

47,7
9 59,66 

 
TOPL
AM 
 
 

TOPLAM (346,21) 
ORT: (115,40) 

TOPLAM  (376,47) 
ORT: (125,49 

 
TOPLAM (157,05) 
ORT: (52,35) 
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3.Korumal
ı 
%12 -20 

0 -10 
10 -20 
20 -30 

38,6
8 
23,7
5 
32,5
4 

22,6
4 
24,2
6 
18,9
3 

32,1
8 
27,6
6 
18,6
6 

36,4
4 
29,6
2 
29,0
9 

39,7
3 
37,2
8 
36,4
8 

39,7
3 
29,8
4 
40,5
5 

24,6
9 
21,0
2 
19,9
6 

27,9
2 
18,2
0 
15,8
9 

16,84 
10,09 
10,58 

TOPL
AM 

94,9
7 

65,8
3 

78,5
0 

95,1
5 

113,
49 

110,
12 

65,6
7 

62,0
1 37,51 

 
TOPL
AM 
 
ORT. 
 

TOPLAM (239,30) 
ORT. (79,76) 

TOPLAM (318,76) 
ORT. ( 106,25 ) 

TOPLAM (165,19) 
ORT. ( 55,06 ) 

4.Koruma
sız 
%12 -20 

0 -10 
10 -20 
20 -30 

31,9
2 
27,4
0 
26,3
5 

31,4
5 
28,8
0 
23,4
9 

30,9
5 
27,8
5 
25,7
9 

43,24 
40,90 
42,33 

51,0
7 
37,4
2 
36,2
6 

52,8
2 
31,2
0 
29,4
4 

24,0
7 
14,1
8 
17,5
3 

21,1
0 
16,1
0 
18,9
0 

13,8
6 
15,1
1 
23,2
5 

TOPL
AM 

85,6
7 

83,7
4 

84,5
9 126,47 121,

76 
113,
46 

55,7
8 

56,1
0 

52,2
3 

 
TOPL
AM 
 
ORT. 
 

TOPLAM (254,00) 
 
ORT. (84,66) 

TOPLAM (361,69) 
 
ORT. ( 120,56 ) 

TOPLAM (164,11) 
 
ORT. ( 54,70) 

 
 
 
 
Çizelge 3. 2009-2010 Yılında Meydana Gelen YağıĢlar 
Aylar YağıĢ Miktarı (mm) 
Ekim 120.4 
Kasım 51.8 
Aralık 149.4 
Ocak 89.4 
ġubat 166.8 
Mart 69.0 
Nisan 49.0 
Mayıs 11.2 
Haziran 90.6 
Temmuz 113.0 
Ağustos - 
Eylül 8.8 
Toplam Su Yılı YağıĢı                                      919.4                
 
Çizelge 4. Su Örneklerinde Sediment Ölçümü (2009 – 2010 Su Yıllı) 
Parseller Parsellerden gelen 

yüzey akıĢ (mm) 
Örneklerde 
Sediment Miktarı kg 
(2 mm Suda) 

Parselden gelen 
toplam sediment 
miktarı  
(kg/parsel 10m2) 

% 6-12 -Korumalı 
1- Gübreli 3138 0.286 74.73 
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2- Ekili 3231 0.303 81.58 
3 - Doğal 3026 0.336 84.73 
% 6 -12 Korumasız 
4-D0ğal 3,301 0.319 87.75 
5-Ekili 3,420 0.296 84.36 
6- Gübreli 3,179 0.315 83.45 
% 12 -20 –Korumalı 
7- Doğal 4116 0.336 115.24 
8 – Ekili 3774 0.309 97.18 
9 - Gübreli 3716 0.335 103.74 
%12-20-Korumasız 
10 – Ekili 3620 0.286 86.28 
11 – Doğal 4111 0.312 106.88 
12 - Gübreli 3991 0.225 74.83 
 
 
Çizelge 5. Buğdaygil, Baklagil ve Diğer Familyalardan OluĢan Türlerin YaĢ ve Kuru Ot 
Verimleri   (kg/ Parsel ve kg/da)-2010 
Mera 
Tipi 

Eğim Uygulama Biçim 
Tarihleri 

YaĢ 
Ot.gr
. 
1/4m
2 

Ve 
m2 

Kuru 
Ot.gr 
1/4m
2 

Ve 
m2 

Bak. 
 1/4m2 
Ve 
1m2 

Buğd. 
1/4m2 

Ve 
1m2 

Diğe
r 
1/4m
2 

Parse
l den 
kuru 
ot 
verim
i 
Kg 
/da 

 
 
 
 
 
KOR
UMA
LI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
%6 -
12 

 
GÜBRELĠ 

17.05.201
0 

291 77,7 4,7 28,0 45,0  

27.05.201
0 

198 78,0 7,7 47,3 23,0 338 

07.06.201
0 

192 95,0 20,0 49,0 26,0 

17.06.201
0 

130 87,0 1,0 35,0 51,0  

1 m2’ den gr.  811 337,
7 

33,4 159,3 145,
0 

 

 
TOHUMLAM
A 

17.05.201
0 

227 67,7 8,7 44,0 15,0  

27.05.201
0 

193 56,0 6,0 32,0 18,0 245 

07.06.201
0 

136 59,0 7,0 45,0 7,0 

17.06.201
0 

97 62,0 6,0 41,0 15,0  

1 m2’ den gr.  653 244,
7 

27,7 162,0 55,0  

 
DOĞAL 

17.05.201
0 

63 16,3 1,0 5,3 10,0  

27.05.201
0 

84 50,0 4,0 33,0 13,0 116 

07.06.201
0 

73 25,0 4,0 10,0 11,0 

17.06.201
0 

58 25,0 2,0 15,0 8,0  

  1 m2’ den gr.  278 116, 11,0 63,3 42,0  
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3 
 
 
 
 
 
KOR
UMA
SIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOR
UMA
LI 

 
 
 
 
 
 
%6 -
12 

 
GÜBRELĠ 

17.05.201
0 

297 85,3 4,3 65,3 15,7  

27.05.201
0 

199 68,0 2,0 45,0 21,0 309 

07.06.201
0 

191 87,0 2,0 83,0 2,0 

17.06.201
0 

111 69,0 1,0 58,0 10,0  

1 m2’ den gr.  798 309,
3 

9,3 251,3 48,7  

 
TOHUMLAM
A 

17.05.201
0 

196 53,0 8,0 15,0 30,0  

27.05.201
0 

110 39,3 3,3 10,0 26,0 167 

07.06.201
0 

81 32,0 1,0 2,0 29,0 

17.06.201
0 

65 43,0 3,0 22,0 18,0  

1 m2’ den gr.  452 167,
3 

15,3 49,0 103  

 
DOĞAL 

17.05.201
0 

55 17,4 1,7 5,0 10,7  

27.05.201
0 

39 11,0 1,0 5,0 5,0 83 

07.06.201
0 

67 33,0 2,0 25,0 6,0 

17.06.201
0 

48 22,0 2,0 10,0 10,0  

 1 m2’ den gr.  209 83,4 6,7 45,0 31,7  
 
 
 
%12 -
20 

 
GÜBRELĠ 

17.05.201
0 

481 166,
3 

1,0 135,3 30,0  

27.05.201
0 

341 153,
0 

1,0 114,0 38,0 552 

07.06.201
0 

222 128,
0 

0,0 118,0 10,0 

17.06.201
0 

155 105,
0 

0,0 78,0 27,0  

1 m2’ den gr.  1200 552,
3 

2,0 445,3 105,
0 

 

 
TOHUMLAM
A 

17.05.201
0 

234 76,0 0,0 30,0 46,0  

27.05.201
0 

179 65,0 1,0 35,0 29,0 269 

07.06.201
0 

165 62,0 3,0 36,0 23,0 

17.06.201
0 

132 66,0 2,0 30,0 34,0  

1 m2’ den gr.  710 269,
0 

6,0 131,0 132,
0 

 

Çizelge 5‟in devamı 
KOR
UMA
LI 

 
 
%12 -
20 

 
DOĞAL 

17.05.201
0 

80 20,0 0,0 9,0 11,0  

27.05.201
0 

104 30,0 2,0 3,0 25,0 109 
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07.06.201
0 

84 27,0 6,0 6,0 15,0 

17.06.201
0 

60 32,0 2,0 12,0 18,0  

  1 m2’ den gr.  328 109,
0 

10,0 30,0 69,0  

 
 
 
 
 
 
KOR
UMA
SIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
%12 -
20 

 
GÜBRELĠ 

17.05.201
0 

331 91,0 2,0 70,0 19,0  

27.05.201
0 

247 85,0 3,0 50,0 32,0 367 

07.06.201
0 

225 102,
0 

6,0 80,0 16,0 

17.06.201
0 

148 89,0 0,0 55,0 34,0  

1 m2’ den gr.  951 367,
0 

11,0 255,
0 

101,0  

 
TOHUMLAM
A 

17.05.201
0 

173 51,0 1,0 30,0 20,0  

27.05.201
0 

157 45,0 3,0 14,0 28,0 179 

07.06.201
0 

118 43,0 4,0 14,0 25,0 

17.06.201
0 

85 40,0 3,0 23,0 14,0  

1 m2’ den gr.  533 179,
0 

11,0 81,0 87,0  

 
DOĞAL 

17.05.201
0 

73 24,0 10,0 7,0 7,0  

27.05.201
0 

74 22,0 2,0 6,0 14,0 107 

07.06.201
0 

64 40,0 5,0 31,0 4,0 

17.06.201
0 

51 21,0 1,0 10,0 10,0  

  1 m2’ den gr.  262 107,
0 

18,0 54,0 35,0  

 
Çizelge 6.  Biçim Tarihine Göre Buğdaygil, Baklagil ve Diğer   Familyaların Kuru Ot 

Verimleri kg/da 
Biçim Tarihleri Baklagiller Ort. 

Kg/da 
Buğdaygiller 
Ort. Kg/da 

Diğer 
Familyalar 
Ort. Kg/da 

FAMĠLYALARIN 
TOPLAMI 
 Kg/da 

17.05.2010 29,4 443,6 259,4 732,4 
27.05.2010 36,0 394,3 272,0 702,3 
07.06.2010 60,0 499,0 174,0 733,0 
17.06.2010 23,0 389,0 249,0 661,0 
  
1- 17.05.2010 2- 27.05.2010 3- 07.06.2010 4- 17.06.2010 

Üçüncü biçim tarihinde toplam kuru ot verimi birinci ve ikinci biçimden yüksek bulunsa 
da fazla bir fark olduğu gözlenmiyor.  Dördüncü biçim tarihinde toplam kuru ot verimi diğer 
tarihlere göre daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. Baklagillerde ve Buğdaygillerde en yüksek 
verimi 3. biçim tarihlerinden elde edildiği görülmektedir. YağıĢların da Haziran ayında daha 
fazla olmasından kaynaklanmaktadır ( Mayıs-11,2 mm, Haziran-90,6 mm.) 
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Proje Adı    : Konya  ġartlarında  OluĢturulacak  Yapay  Meralarda  Farklı  
                                                Sulama Seviyelerinde Mera Verimi, Bitki Kompozisyonu Ve  
                                                Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

                                    The Effects Of Different Irrigation Levels On Pasture Yield,  
                                    Plant Composition And Animal Performance In Artificial  
                                    Pastures Established In Konya Condition  

Proje No    : TAGEM/TA/07/11/02/004 
Yürütücü KuruluĢ   : Bahri DağdaĢ UTAEM, KONYA 
Proje Lideri    : ġaban IĢık 
Proje Yürütücüleri   : Dr.Serkan AteĢ, Dr.ġeref Aksoyak, Dr. Ahmet GüneĢ, Seydi  
                                                Aydoğan,  Gazi Özcan, Mehmet Tezel, Mehmet Köse, Dr.  
                                                Ahmet Hamdi AktaĢ,  Dr. Telat Yıldırım,  
 ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ    : S.Ü. Ziraat Fakültesi, Prof. Mevlüt Mülayım, Yrd. Doç.  
                                                Dr.Ahmet TAMKOÇ  Yrd. Doç. Dr. Ramazan Acar,Toprak ve  
                                             Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü:, 

                                     Dr. Ali Fuat Tarı, 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi      : 01/03/2007- 01/03/2011 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

 Ülkemizdeki hayvancılığın en büyük sorunlarından biri de kaba yem teminidir. Çayır 
meralarının yetersizliği ve dejenerasyonu dikkate alındığında son yıllarda bir çoğunun 
kullanılamaz hale gelmesi, iklim Ģartları, özellikle yağıĢın meralarımızda iyi bir bitki örtüsü 
geliĢmesini engellemesinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bazı yıllar, ülkemizde mevcut 
olan kaba yem açığı daha büyük miktarlara ulaĢmaktadır. Gerek mevcut yem açığımızı 
kapatmak, gerekse kritik yıllarda doğabilecek yem açığından hayvancılık sektörünün zarar 
görmemesini sağlamak, yem bitkileri yetiĢtiriciliğine gereken önemin zaman geçirilmeden 
verilmesi ile gerçekleĢecektir. 

Özellikle Orta Anadolu Bölgesinde yıllık yağıĢ miktarının çok düĢük olması ve yağıĢın 
yıl içerisindeki dağılımı eĢit olmaması, özellikle hayvanların kritik otlatma zamanlarındaki 
düĢük yağıĢ nedeni ile meraların zayıf kalması, kullanılmaz hale gelmesi, kritik dönemlerde 
hayvanların ot ihtiyaçlarının karĢılanamaması nedeniyle sulanan yapay mera tesisleri 
oluĢturmayı zorunlu hale getirmiĢtir. 

Bu araĢtırmanın amacı Konya ve benzeri ekolojilerdeki hayvancılık iĢletmelerinde 
kurulacak olan yapay meraların, sulu Ģartlarda bitkinin ihtiyacı olan suyun toprağa ve bitkiye 
zarar vermeden suyu israf etmeksizin uygun sulama seviyesi ile yapay meralardan birim 
alanda daha fazla ve kaliteli ot elde etmek amacıyla tavsiye edilen uygun bitki karıĢımı ile 
uygun sulama miktarlarını belirlemek, hayvan beslenmesinde yem açığını ekonomik 
maliyetle kapatmak ve kaliteli hayvansal ürün elde edilmesini sağlamaktır.  

 
Materyal ve Metot: 
Materyal olarak baklagillerden; ak üçgül (Trifolium repens L) %15 (300 g/da), gazal 

boynuzu (Lotus corniculatus) %15 (300 g/da) buğdaygillerden;   kırmızı yumak (Festuca 
rubra L.) %25 (900g/da ), çayır salkım otu  (Poa pratensis L.) %25 (500 g/da) ve çok yıllık 
çim ( Lolium perenne L) %20 (600 g/da) bitkilerden oluĢturulan karıĢımda toplam tohum 
miktarı 2600 g/da olacak Ģekilde kullanılmıĢtır. 

Hayvan materyali olarak Konya merinosu diĢi toklular kullanılmıĢtır. 
 Deneme tesadüf blokları deneme deseninde tekrarlanan ölçümler düzenlemesine 

göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. 
Bulgular ve TartıĢma: 

 AraĢtırmada ele alınan konular bazında, deneme 2007 yılında tesis edilmiĢ, 2008, 
2009 ve 2010 yıllarında sulama, biçim, otlatma, gözlem ve ölçümler yapılmıĢtır.  

 
 Bu rapor döneminde Proje hedefleri materyal ve metotta belirtildiği gibi takvime 

uygun olarak devam etmiĢtir. Deneme 3 tekerrürlü ve toplam 12 parsel olacak Ģekilde proje 
uygulamaya konularak sonuçlandırılmıĢtır. Otlatma baĢlangıcında 2008-2009-2010 Yıllarında 
sulama seviyelerine göre her bir parsele otlatma kapasitesine göre toklu sokularak 10 gün 
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süreyle otlatılmıĢtır. Aynı Ģekilde diğer iki tekerrürde sırası ile sulamadan sonra 20 gün 
dinlendirilerek yeĢil ve kuru ot verimleri alınmıĢ ve 20 gün sonunda otlatma yapılmıĢtır. 
Dolayısı ile her tekerrür ve parseller sırası ile 10 gün otlatılıp 20 gün dinlendirilmiĢtir. Otlatma 
bitiĢ tarihi ise Ekim ayının son haftasına rastlamıĢtır. Koyunların ilk otlatmaya sokulmadan 
önce canlı ağırlıkları alınmıĢ akabinde koyunların canlı ağırlıkları ayda bir tartılmıĢtır.  
 
 
YeĢil Ot Verimi  

Sulama seviyesine bağlı olarak karıĢımlarının en yüksek yeĢil ot verimleri 2008 
Yılında 3811 kg/da, 2009 Yılında,3976kg/da, 2010 Yılında ise 3481 kg/da alınırken yıllar 
ortalaması olarak 3756 kg/da  %100 sulama seviyesindeki karıĢımından, en düĢük yeĢil ot 
verimi de 2008 Yılında 1332 kg/da,2009 Yılında, 2380 kg/da, 2010 Yılında ise 1614 kg/da 
alınırken yıllar ortalaması olarak 1776 kg/da %25 sulama seviyesindeki karıĢımlardan elde 
edilmiĢtir. KarıĢımların yeĢil ot verimi, sulama seviyesinin artmasıyla birlikte artıĢlar 
göstermiĢtir.  

Kuru Ot Verimi  
Sulama seviyesine bağlı olarak karıĢımlarının, en yüksek kuru ot verimi; 2008 Yılında 966 
kg/da iken 2009 yılında 980 kg/da,2010 yılında ise 931 kg/da alınırken yıllar ortalaması 
olarak 959 kg/da %100 sulama seviyesindeki karıĢımından, en düĢük kuru ot verimi; 2008 
yılında 407 kg/da alınırken 2009 Yılında  511 kg/da, 2010 Yılında ise 477 kg/da alınırken 
yıllar ortalaması olarak 465 kg/da %25 sulama seviyesindeki karıĢımlardan elde edilmiĢtir. 
YeĢil ot veriminde olduğu gibi, karıĢımların kuru ot verimi incelendiğinde karıĢımdaki 
parsellerin sulama seviyesi artması ile birlikte kuru ot verimlerinin de yükseldiği gözlenmiĢtir.  

Ham Protein Verimi 
 ÇalıĢmada, 2008-2009-2010 Yıllar ortalaması olarak en yüksek kuru otta protein 

verimi ve kuru maddede protein verimleri sırası ile 164.6 kg/da ve 151.2 kg/da ile  %100 
sulama seviyesindeki karıĢımından, en düĢük kuru otta protein verimi ve kuru maddede 
protein verimleri sırası ile 71.5 kg/da ve 78.5 kg/da ile %25 sulama seviyesindeki 
karıĢımlardan elde edilmiĢtir. KarıĢımların protein verimleri sulama seviyesinin artmasıyla 
birlikte artıĢlar göstermiĢtir.   

Özet: 
Bu çalıĢma; 2007-2010 yılları arasında Konya koĢullarına uygun yapay mera 

tesisinde sulama seviyelerini belirlemek amacıyla, Deneme tesadüf blokları deneme 
deseninde tekrarlanan ölçümler düzenlemesine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. 

AraĢtırmada, % 30 oranında baklagil, %70 oranında buğdaygil yem bitkileri 
kullanılarak, karıĢım oluĢturulmuĢtur. Bu karıĢımlara, tarla kapasitesine bağlı olarak, 4 farklı 
sulama seviyesi (A=tarla kapasitesine göre % 100 (2008 Yılı için; 866,61 mm, 2009 Yılı için; 
758,9 mm,2010 Yılı için; 816.3 mm)yıllar ortalaması olarak 813.93 mm, B= tarla kapasitesine 
göre % 75 (2008 Yılı için 650 mm, 2009 Yılı için 569,2 mm, 2010 Yılı için;612.2 mm),Yıllar 
ortalaması olarak 610.46 mm; C= tarla kapasitesine göre % 50 (2008 Yılı için; 433,31 mm, 
2009 Yılı için; 379,4 mm, 2010 Yılı için;408.2 mm),Yıllar ortalaması olarak 406.97 mm;  D= 
tarla kapasitesine göre % 25 (2008 Yılı için; 216,65 mm, 2009 Yılı için; 189,6 mm,2010 Yılı 
için;204.1mm) Yıllar ortalaması olarak 203.45 mm su uygulanmıĢtır. AraĢtırmada, 6‟Ģar biçim 
yapılmıĢtır. Yıllar ortalaması olarak en yüksek; yeĢil ot verimi 3756 kg/da, kuru ot verimi 
959kg/da, ve Yıllar ortalaması olarak en yüksek kuru otta protein verimi ve kuru maddede 
protein verimleri sırası ile 164.6 kg/da ve 151.2 kg/da ile  %100 sulama seviyesindeki 
karıĢımından, KarıĢımların protein verimleri sulama seviyesinin artmasıyla birlikte artıĢlar 
göstermiĢtir. Yıllar ortalaması olarak en düĢük; yeĢil ot 1776 kg/da, kuru ot 465 kg/da ve en 
düĢük kuru otta protein verimi ve kuru maddede protein verimleri sırası ile 71.5 kg/da ve 78.5 
kg/da ile %25 sulama seviyesindeki karıĢımlardan elde edilmiĢtir.  

Hayvanların canlı ağırlık artıĢı(kg/da) 
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Hayvanların en yüksek canlı ağırlık artıĢı yıllar ortalaması olarak 49.86kg/da %100 
sulama seviyesinden sağlanmıĢtır. 

En düĢük canlı ağırlık artıĢı ise 19.63 kg/da ile %25 sulama seviyesinden 
sağlanmıĢtır. 

Sonuç olarak; Konya Ģartlarında, oluĢturulan yapay meralarda en yüksek yeĢil ot, 
kuru ot ve ham protein verimi sulama seviyeleri arttıkça doğru orantılı olarak artmaktadır. En 
düĢük yeĢil ot,  kuru ot ve ham protein verimi  %25‟ lik sulama seviyesinden elde edilmiĢtir. 
Ham protein oranı bakımından sulama seviyeleri arasında fark bulunmamıĢtır. 

ÇalıĢmada meranın kuru ot verimi 959 kg/da (% 100) ile 465  kg/da (% 25) arasında 
değiĢim göstermiĢtir. Genel olarak meranın yeĢil ve kuru ot verimleri sulama seviyesinin 
azalmasıyla birlikte düĢmüĢtür. Bu durum merada otlayan hayvan sayısının ve birim alandan 
elde edilen hayvansal üretimin azalmasına neden olmuĢtur. ÇalıĢmada en yüksek canlı 
ağırlık artıĢı, 49.9 kg/da/y ile % 100 sulama seviyesindeki parsellerden elde edilirken en 
düĢük canlı ağırlık artıĢı 19.6 kg/da/y ile %25 sulama seviyesindeki parsellerden elde 
edilmiĢtir.    Sulama seviyelerine bağlı olarak; Ekonomik analiz dikkate 
alındığında, %100 sulama seviyesinde 2008 ve 2010 yılları daha karlı gerçekleĢirken 2009 
yılında %75 sulama seviyesi daha karlı bulunmuĢtur. Üç yıllık ortalamada ise %100 sulama 
seviyesi daha karlı bulunmuĢtur. Sonuç olarak suyun kısıtlayıcı bir faktör olmadığı 
durumlarda mera verimi ve hayvansal üretimde düĢüĢlere yol açmadan tarla kapasitesinin 
%75‟i veya %100‟ü oranlarında sulama  uygulanmalıdır. ĠĢletmelerde ki koyun veya kuzu 
sayısının az olduğu ya da et fiyatlarının düĢtüğü dönemlerde masrafı azaltmak için aĢırı 
otlatmaya neden olmadan ve botanik kompozisyondaki kuraklığa nispeten daha az dayanıklı 
olan mera bitkilerinin ölmesine izin vermeyecek Ģekilde %50 sulama seviyesine kadar 
sulama azaltılabilir.   

 

Projenin Adı   : Diyarbakır Yöresinde Suni Mera Alanlarında Kullanılabilecek   
                                                Uygun Yem Bitkisi ve KarıĢımlarının Belirlenmesi  
                                                Determination of Suitable Forage Plants and Mixtures to Use  
                                                for Artifical Range Areas in The Province of Diyarbakır. 
Proje Numarası  : TAGEM/TA/07/11/02/001  
Proje Yürütücüsü KuruluĢ  : Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma  Enstitüsü Müdürlüğü 
                                                  Diyarbakır 
Proje Lideri   : Mehmet Salih SAYAR 
Sunan    : Mehmet Salih SAYAR 
Proje Yürütücüleri  : Yavuz HAN, Sezair AYDEMĠR,  M.ġerif YASAK,  
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar : Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi  
Proje BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: Ekim 2007- Ekim 2010  
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2.426.642 (%21,86)ha mer‟a alanına sahip olup, bu 
alanların toplam kuru ot üretimi 1.262.131 tondur.  Bölgemizde hayvansal üretim için gerekli 
olan kaba yem doğal çayır-meralardan, yem bitkisi ekiminden ve bitkisel üretim artıklarından 
sağlanmaktadır. Bitkisel üretim artığı olarak ise daha çok tahıl samanı ve anız 
kullanılmaktadır. Bu nedenle maliyeti artıran kesif yemler tüketilmektedir. Hayvancılıkta ileri 
ülkelerde yem bitkileri ekimi ekilebilir alanların %30‟nu oluĢtururken, Diyarbakır ve çevresinde 
bu oran % 1 civarındadır. 

Yem bitkileri ekim alanlarının yetersizliği bölgede hayvancılığının mer‟aya 
dayandırılması sonucunu doğurmaktadır. Genel olarak ülkemiz mer‟alarında olduğu gibi aĢırı  
ve zamansız otlatmalar bu alanların tahribatına neden olmuĢtur. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde toplam 2.427.229 ha çayır-meraalanı mevcuttur. Bu miktar Türkiye çayır-
mer‟alarının %11‟ ini oluĢturmaktadır. Bölgemizde çayırlardan 250-300 kg/da mer‟alardan ise 
25-30kg/da kuru ot elde edilmektedir. Toplam olarak bölgemizdeki çayır-mer‟alardan toplam 
792.459 ton kuru ot elde edilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki hayvan sayısı ile 
karĢılaĢtırıldığında kaba yem ihtiyacı 6.397.464 ton olup, bölgemizdeki çayır ve mer‟alar 
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toplam kaliteli kaba yem ihtiyacının %12.39‟nu karĢılamaktadır. Bundan dolayı  hayvancılıkta 
verim kayıpları ve maliyetin  yükselmesi söz konusu olmaktadır.    

Kaliteli kaba yem ihtiyacının karĢılanması ve rantabl bir hayvancılık için hem yem 
bitkisi üretim alanı artırılmalı hem de doğal çayır-mer‟alarımızın ıslah ve amenajmanı 
gerçekleĢtirilmelidir. 
Ülkemizde yem bitkisi üretiminde genellikle baklagiller kullanılmaktadır. Ancak kaba yem 
ihtiyacının artmasına paralel olarak bu türlerin çeĢitliliğinin artması ve karıĢık ekime öncelik 
verilmesi gerekmektedir.  

Daha önce yapılan çalıĢmalar baklagil+buğdaygil karıĢımlarının verim ve kaliteyi 
olumlu yönde etkilediği hayvanlara dengeli bir yem temin ederek pek çok besleme 
bozukluğunu ortadan kaldırdığı bildirilmektedir . Ayrıca, karıĢım ekimde bitkilerin kök ve taç 
yayılımları farklı olduğundan toprak ve ıĢık kaynakları daha iyi değerlendirilir. Bunların 
yanında baklagil köklerinde fikse edilen N‟un buğdaygil tarafından kullanılması söz 
konusudur (1). Ancak ekolojik istekleri ne kadar farklı olursa olsun karıĢıma giren bitkilerin 
birbirleri ile rekabeti söz konusudur. Bu yüzden karıĢımı oluĢturacak türler çok iyi seçilmelidir. 
Aksi takdirde uyumlu olmayan türlerin karıĢımları beklenen yararı sağlayamamaktadır.(2,3). 
Altın(4,5), Kıraç koĢullarda yonca, korunga, otlak ayrığı, mavi ayrık ve kılçıksız brom 
karıĢımlarının kuru ot ve ham protein verimi yönünden yalnız ekimlere göre üstün bulmuĢtur. 
Diğer karıĢım çalıĢmalarında  da yonca, çayır üçgülü ve kılçıksız brom verimli türler olarak 
belirlenmiĢtir (6,7,8). KarıĢımdaki bitkiler uyumlu türlerden seçmenin bir avantajı da 
baĢlangıçtaki tür dağılımının uzun yıllar devam etmesidir. KarıĢıma giren türlerin rekabet 
güçlerindeki farklılıktan dolayı zamanla istek dıĢı değiĢimlerin olabilmesi söz konusudur (9).  

Bu çalıĢmada amaç, Diyarbakır ve benzeri ekolojiler için sulu ve kıraç koĢullarda gerek 
suni çayır-meratesisinde gerekse bölgede yürütülecek çayır- mer‟a ıslah ve amenajman 
uygulama projelerinde kullanılabilecek uygun bitki tür ve karıĢım oranlarının verim ve kalite 
üzerine etkisini belirlemektir. 

Materyal ve Metot : 
 

Sulu ve kurak koĢullarda kurulan denemelerde kullanılan denemelerde kullanılan 
materyal Çizelge 1.‟de verilmiĢtir. 

 
Çizelge 1: Denemelerde Kullanılan Materyalin Türü, ÇeĢidi ve  

    Temin edildikleri Yerler 
No Tür Adı ÇeĢidi Temin Edildiği Yer 

1 Yonca – (Medicago sativa L.) Elçi Elçi Tohumculuk / 
KahramanmaraĢ 

2 Korunga Onobrychis sativa L. Özerbey-03 TARM Ankara 

3 Saf Çayır düğmesi (Poterium 
sanguisorba)   

Bünyan-80 Altın Ova Tarım 
ĠĢletmesi / Konya 

4 KamıĢsı Yumak -(Festuca 
arundinacea Schreb.)  

Shelby  Çim - Teknik 
Tohumculuk / 
Ankara 

5  Kılçıksız Brom  - (Bromus inermis 
Leys) 

Populasyon Çim - Teknik 
Tohumculuk / 
Ankara 

6 Saf Domuz Ayrığı  - (Dactylis 
glomerata L) 

Amba Çim - Teknik 
Tohumculuk / 
Ankara 
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7 Ġngiliz Çimi - (Lolium perenne L) XLT Çim - Teknik 
Tohumculuk / 
Ankara 

8 Saf Otlak Ayrığı - (Agropyron cristatum 
L.) 

Populasyon Çim - Teknik 
Tohumculuk / 
Ankara 

 
 
Metot: ÇalıĢma hem kuru hemde sulu Ģartlarda 2 yıl süre ile yürütülmüĢtür. Sulu ve 

kurak koĢullarda yürütülen denemelerin konuları aĢağıdaki gibidir. 
 
Sulu KoĢullarda Deneme Konuları: 

1) Yonca (Saf) 
2) Kılçıksız Brom (Saf) 
3) KamıĢsı Yumak (Saf) 
4) Domuz Ayrığı (Saf) 
5) Ġngiliz Çimi (Saf) 
6) %20 Yonca + %40 KamıĢsı yumak+%40 Kılçıksız brom 
7) %25 Yonca + %25 KamıĢsı Yumak+%20 Kılçıksız brom+%15 Ġngiliz çimi+%15 

Domuz ayrığı 
 

Kıraç KoĢullarda Deneme Konuları: 
1) Korunga (Saf) 
2) Yonca (Saf) 
3) KamıĢsı Yumak (Saf) 
4) Otlak Ayrığı (Saf) 
5) Kılçıksız brom (Saf) 
6) Çayır düğmesi (Saf) 
7) %30 Korunga+%30KamıĢsı yumak+%30Otlak ayrığı+%10 Çayır düğmesi 
8) %20Yonca+%35KamıĢsı yumak+%35Kılçıksız brom+%10 Çayır düğmesi 
9)%10Yonca+%20Korunga+%20KamıĢsı yumak+%20otlak ayrığı+%20kılçıksız   

brom+%10 çayır düğmesi 
 

Denemede  Her Türün Saf Uygulaması Ġçin Kullanılan Tohumluk Miktarı: 
Yonca   : 3 kg/da 
Korunga  : 10 kg/da 
Kılçıksız Brom   : 4 kg/da 
Otlak Ayrığı  : 3 kg/da 
KamıĢsı Yumak : 4 kg/da 
Domuz ayrığı  : 3 kg/da 
Ġngiliz çimi  : 4 kg/da 
Çayır düğmesi: 4 kg/da 
 
Yukarıdaki türlerin tohumları karıĢıma girme oranlarına bakılarak tohum miktarı 

hesaplanmıĢ ve tohumlar karıĢtırılarak aynı sıraya ekilmiĢtir. 
Denemelere yılda dekara 6 kg saf N ve 6 kg saf fosfor gübrelemesi yapılmıĢtır. 
Denemelerde Ekimler, 20 Mart 2009 tarihinde traktöre bağlı çizi aleti ile açılan 30 

cm‟lik çizilere elle ekim yapılmıĢtır. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 
tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. 

Denemede biçimler yoncanın %10 çiçeklenme zamanında yapılmıĢtır. 
 
Ġncelenecek Özellikler: 
YeĢil Ot verimi 
Kuru madde verimi 
KarıĢımların botanik kompozisyonu 
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Ham protein oranı 
Ham selüloz oranı 
Kül oranı 
NDF oranı 
ADF oranı 
 
   Değerlendirmeler JMP istatistik paket programı kullanılarak tesadüf blokları deneme 

desenine göre yapılmıĢtır. Etkili farklılıkları görmek için F testi kullanılmıĢ, ortalama 
değerler arasındaki karĢılaĢtırmalar LSD (% 5) testine göre yapılmıĢtır.  
 
 

Bulguları ve TartıĢma: 
 
           Proje süresince 2009 yılında; kurak Ģartlarda 2, sulu koĢullarda ise 4 biçim, 2010 
yılında ise; kurak Ģartlarda 1, sulu koĢullarda ise 6 biçim yapılmıĢtır. Bu biçimlerde elde 
edilen yeĢil ve kuru ot verimleri aĢağıda çizelgeler halinde verilmiĢtir.  
Çizelge 2. 2010 Yılında Sulu KoĢullarda, Her Bir Biçimden Ve Biçimler  
       Toplamında Uygulamalardan Elde Edilen YeĢil Ot Verimleri (kg/da) 

 

Çizelge 3. 2010 Yılında Sulu KoĢullarda, Her Bir Biçimden Ve Biçimler  
       Toplamında Uygulamalardan Elde Edilen Kuru Ot Verimleri (kg/da) 

 

Çizelge 2. ve Çizelge 3. incelendiğinde Diyarbakır sulu koĢullarda yürütülen suni 
mera denemesinde 2010 yılında 6 biçim sonucunda 7 uygulama arasında yeĢil ot veriminin 
2382.01 kg/da ile 11755.43 kg/da  kuru ot veriminin ise 626.72-3021.20 kg/da arasında 
değiĢim gösterdiği, tüm biçimler toplamında en yüksek yeĢil ve kuru ot veriminin saf yonca 
uygulamasından elde edilirken,  en düĢük yeĢil ve kuru ot verimin ise saf kamıĢsı yumak 
uygulamasından elde edildiği görülmektedir 
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Çizelge 4. Sulu Suni Mera KoĢullarında 2009, 2010 Yılları ile Ġki Yıl Ortalamasına Ait 
Uygulamalardan Elde Edilen YeĢil Ot Verimi Değerleri (kg/da) 

 

Çizelge 4. ve Çizelge 5.‟de Diyarbakır sulu suni mera koĢullarında 2009, 2010 yılları 
ile iki yıl ortalamasına ait uygulamalardan elde edilen yeĢil ot  ve kuru ot verimi değerleri 
incelendiğinde; her iki yıl da ve yıl ortalamalarına göre en yüksek yeĢil ve kuru ot veriminin 
saf yonca uygulamasından elde edildiği görülmektedir. Ayrıca her iki yılda ve iki yılın 
ortalamasına göre; 3‟lü karıĢımın (%20 Yonca + %40 KamıĢsı yumak+%40 Kılçıksız brom) 
6‟lı karıĢıma (%25 Yonca + %25 KamıĢsı Yumak+%20 Kılçıksız brom+%15 Ġngiliz çimi+%15 
Domuz ayrığı) göre yeĢil ve kuru ot verimi bakımından daha verimli olduğu görülmektedir. 
Çizelge 5. Diyarbakır Sulu Suni Mera KoĢullarında 2009, 2010 Yılları ile Ġki Yıl Ortalamasına 
Ait Uygulamalardan  Elde Edilen Kuru Ot Verimi Değerleri 

 

Çizelge 6. Kıraç Suni Mera KoĢullarında 2009, 2010 Yılları ile Ġki Yıl Ortalamasına Ait 
Uygulamalardan Elde Edilen YeĢil ve Kuru Ot Verimi Değerleri (kg/da) 
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Çizelge 6.‟da Diyarbakır kıraç suni mera koĢullarında 2009, 2010 yılları ile iki yıl 
ortalamasına ait uygulamalardan elde edilen yeĢil ve kuru ot verimi değerleri incelendiğinde; 
2009 yılında en yüksek yeĢil ve kuru ot verimi saf yonca uygulamasında saptanırken, 2010 
yılında ise en yüksek yeĢil ve kuru ot verimi saf çayır düğmesi ile 7 nolu uygulama olan 5‟li 
karıĢım (%30 Korunga+%30KamıĢsı yumak+%30Otlak ayrığı+%10 Çayır düğmesi)  
uygulamasında saptanmıĢtır. Ġki yıllık ortalamalar dikkate alındığında Diyarbakır kıraç 
koĢullarda saf çayır düğmesi uygulaması ile  5‟li karıĢım (%30 Korunga+%30KamıĢsı 
yumak+%30Otlak ayrığı+%10 Çayır düğmesi) uygulamasının yeĢil ve kuru  ot verimleri en 
yüksek uygulamalar olarak dikkat çekmiĢtir. 
 
Özet  

          Bu çalıĢma Diyarbakır ve benzeri ekolojiler için sulu ve kıraç koĢullarda gerek suni 
çayır-mera tesisinde ve gerekse, bölgede yürütülecek çayır-mera ıslah ve amenajman 
uygulama projelerinde kullanılabilecek uygun bitki tür ve karıĢım oranlarının verim ve kalite 
üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2009 ve 2010 yıllarında olmak üzere 2 yıl süre ile 
yürütülmüĢtür. 
         Sulu ve kıraç koĢullarda ayrı ayrı yürütülen denemeler, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. ÇalıĢma süresince kıraç ve sulu Ģartlardaki 
uygulamaların yeĢil ot verimi kuru ot verimi, karıĢımların botanik kompozisyon durumu ile 
bazı kalite özelliklerinin belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 
           AraĢtırma bulgularına göre; kıraç koĢullarda uygulamalardan 2009 yılında 2 biçim, 
2010 yılında 1 biçim yapılırken, sulu koĢullarda 2009 yılında 4 biçim,2010 yılında 6 biçim 
yapılmıĢtır. Ġki yıllık ortalama sonuçlara göre;  Diyarbakır kurak koĢullarda uygulamalar  
arasında yeĢil ot verimi 695-2078 kg/da, kuru ot verimi ise 179-422 kg/da arasında değiĢim 
göstermiĢtir. Diyarbakır Kurak koĢullarda en iyi adapte olabilen ve  yüksek ot verimi olan tür  
Çayır Düğmesi (Poterium sanguisorba ) olarak belirlenmiĢtir. Kurak koĢullarında en yüksek ot 
verimi Çayır Düğmesi ile  7 no lu uygulama olan 4‟lü karıĢımdan (%30 Korunga+%30KamıĢsı 
yumak+%30Otlak ayrığı+%10 Çayır düğmesi) elde edilmiĢtir  
          Her iki yılın ortalaması dikkate alındığında; Diyarbakır sulu koĢullarında uygulamalar 
arasında yeĢil ot verimi 2031-9275 kg/da, kuru ot verimi ise 508-2370 kg/da arasında 
değiĢim göstermiĢtir. Sulu koĢullarda en yüksek yeĢil ve kuru ot verimi saf yonca 
uygulamasında elde edilirken, 3‟lü karıĢımın (%20 Yonca + %40 KamıĢsı yumak+%40 
Kılçıksız brom), 6‟lı karıĢıma (%25 Yonca + %25 KamıĢsı Yumak+%20 Kılçıksız brom+%15 
Ġngiliz çimi+%15 Domuz ayrığı )göre daha fazla ot verimi verdiği saptanmıĢtır.  
          Denemelerdeki karıĢım uygulamalarda botanik kompozisyonlarında yapılan tespitte; 
kıraç koĢullarda çayır düğmesi ve korunganın botanik kompozisyondaki oranını yüksek 

http://www.google.com.tr/images?um=1&hl=tr&rlz=1W1ADFA_tr&biw=1259&bih=573&tbs=isch:1&&sa=X&ei=9qY0Tc_2LIaK5Aa-xOmcCg&ved=0CDAQBSgA&q=(Poterium+sanguisorba&spell=1
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olduğu anlaĢılmıĢtır. Sulu koĢullarda ise yoncanın serin mevsimde yapılan 1. biçimde 
karıĢımların botanik kompozisyonu içersindeki oranı %20‟lerde iken, sıcak mevsimlerde 
yapılan biçimlerde karıĢımlar içerisindeki oranı %70‟lere olduğu belirlenmiĢtir. 
 

Projenin Adı   : Karadeniz Bölgesi Geçit Ġklim KuĢağı Kıraç Alanlarında Yapay  
                                                Mera KarıĢımlarının Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi) 
                                                Determination of Artificial Pastures Mixtures in Drylands in  
                                                Blacksea Transit Zones (Ph D Thesis Project)  
Proje Numarası                    : TAGEM/TA/07/11/02/005 
Proje Yürütücüsü KuruluĢ  : Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, Samsun 
Proje Lideri   : Tamer YAVUZ 
Sunan                                    : Tamer YAVUZ 
Proje Yürütücüleri                : Tamer YAVUZ,    Prof. Dr. Selahattin ĠPTAġ (DanıĢman) 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ      : GOP Ünv. Ziraat Fak. Tarla Bit. Bölümü 

BaĢlama ve BitiĢ Tarihi  : 01.09. 2007–31.12. 2010 
Dönem Bulguları ve TartıĢma 

Denemelerde;  2010 yılında korunga karıĢımlarının birinci biçimi Amasya 
lokasyonunda 12 Mayıs, Tokat lokasyonunda 14 Mayıs‟ta, yonca karıĢımlarının birinci biçimi 
Amasya lokasyonunda 17 Mayıs, Tokat lokasyonunda 20 Mayıs tarihinde yapılmıĢtır. 2010 
yılında karıĢımlar her iki lokasyonda da ikinci biçim olgunluğuna gelmiĢ ve biçme iĢlemleri 
Amasya lokasyonunda 6 Temmuz, Tokat lokasyonunda 13 Temmuz tarihlerinde yapılmıĢtır. 

Her lokasyonda biçim iĢlemleri gerçekleĢtirilmeden önce her parselde saf ekilen türler 

için tesadüfen belirlenen 10 bitkide, karıĢımlar için her türün 10‟ar bitki boyları belirlenmiĢtir. 

Tüm parsellerden biçilen 4‟er adet quadrattan kuru madde verimleri belirlenmiĢ,  kalite 

analizlerinde kullanılmak üzere her parselden alınan 500 gr örnek kurutularak 1mm‟lik 

elekten geçecek Ģekilde öğütülmüĢ ve kalite analizleri için hazır hale getirilmiĢtir. Elde edilen 

bu materyalden ADF, NDF, ADL, IVDMD oranları, mineral madde içerikleri, ham protein 

oranı ve verimi materyal ve metoda belirtilen yöntemlerle belirlenmiĢtir. Elde edilen ADF ve 

NDF değerlerinden yararlanılarak RFV değerleri hesaplanmıĢtır. Aynı zamanda her iki 

lokasyonda botanik kompozisyonu belirlemek için alınan örneklerlerden ağırlığa göre botanik 

kompozisyon belirlenmiĢ ve LER değerleri hesaplanmıĢtır. 

2010 yılında incelenen özellikler aĢağıda sıralanmıĢtır. 

1. Ağırlığa Göre Botanik Kompozisyon (%) 

2. Kuru Madde Verimi (kg/da)  

3. Ham Protein Oranı (%) 

4. Ham Protein Verimi (kg/da)  

5. Asit Detergent Fiber (ADF) Oranı (%)   

6. Nötral Detergent Fiber (NDF) Oranı (%) 

7. Asit Detergent Lignin (ADL) Oranı (%) 

8. In Vitro Kuru Madde Sindirilebilirliği (IVDMD)  

9. Rölatif Yem Değeri (RFV) 

10.Mineral Element Analizi  

11. Bitki Boyu (cm) 
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12. KarıĢımın Etkinliği (LER) 
 

Projede Önerilen DeğiĢiklikler : Sonuç raporunun yazılması için ek süre talep 
edilmektedir. 
Materyal ve Metot  : 
Proje Faaliyet Takvimi : Sonuç raporu yazımı için 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
Personel          :    
Bütçe    :  
Proje Harcamaları: 
 Bütçe Harcamaları Özeti:  

Dönemi Yatırılan 

TL 
Kullanılan TL Kalan TL 

01.01.2010 /31.12.2010 13.000 13.000 - 

 
 
 
 
 
Projenin adı   : Basit  ve  çoklu  karıĢımlardan   oluĢan    yapay   meraların  
                                                ilkbaharda üç farklı otlatma  yoğunluğu altında  verimleri ve  
                                                otlatma yoğunluğunun koyunların performansına olan etkisi 

                                     Herbage production and sheep performance from pastures  
                                     established with binary or multiple species mixtures grazed at  
                                     three different stocking rates. 

Yürütücü kuruluĢ                 : Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje lideri    : Dr. Serkan ATEġ   
Sunan     : Dr. Serkan ATEġ 
Proje Yürütücüleri   : Dr. Ahmet GÜNEġ, Dr Gürhan KELEġ, Dr. A. Hamdi AKTAġ 

                                      ġaban IġIK  
 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: 

 
Adı-Soyadı      KuruluĢu        Katkı Türü 
Yrd.Doç.Dr. Ramazan ACAR  S. Ü. Z. Fak. Tarla Bitkileri Bl.Teknik bilgi  
 
Proje süresi  : 01 Nisan 2011-30 Ekim 2013 (31 Ay) 
 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi : 

 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının çiftçi desteklemeleri kapsamında yapay çayır ve mera 
alanlarını sübvanse etmesi ve artan et ve canlı hayvan fiyatları, koyun üretimi yapan 
çiftçilerin yapay meralar oluĢturmasını teĢvik etmekte ve bu alanları artırmaktadır. Ġklim ve 
çevre koĢulları dikkate alındığında bu meraların özellikle erken ilkbaharda kasaplık kuzu 
üretimi için oldukça uygun olduğu görülmektedir. Kasaplık kuzuların ise yemi en etkin 
biçimde verime dönüĢtürebildikleri dönemde hızlı bir Ģekilde kesime getirilmesi 
amaçlanmaktadır. Hâlbuki bu meraların oluĢturulmasında kullanılacak karıĢımlar ve bunların 
farklı otlatma pratikleri altında sürdürülebilirliği test edilmemiĢ dolayısıyla çiftçiler için mevcut 
bilgiler bulunmamaktadır. 

 

Yapay meralar bölgenin iklimsel ve coğrafik Ģartlarına ve üzerinde otlayacak hayvanın türüne 
göre basit ya da çoklu karıĢımlardan oluĢturulabilmektedir. KarıĢımların iki ya da üç farklı 
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türle yapılması otlatmanın düzenlenmesi ile yemin niteliğini nispeten daha kolay kontrol 
edilebilmesini sağlamaktadır. Öte yandan çoklu karıĢımlarda türler arası rekabet daha 
kompleks yapı basit karıĢımlarda görülmemektedir. Farklı yoğunluktaki (az yoğun, çok yoğun 
vb.) otlatma Ģartlarında meraların verimleri ve rekabet iliĢkilere değiĢebilmekte bu da sonuç 
olarak meraların sürdürülebilirliklerini ve hayvansal üretimi etkilemektedir.   

 

Bu araĢtırma, Konya yöresinde yapay meraların kurulmasında kullanılabilecek bazı çok yıllık 
yem bitkisi tür ve karıĢımlarının belirlenmesi, verimlerinin tespit edilmesi ve uygun otlatma 
yoğunluğunun ve yönetiminin oluĢturulması amacıyla yürütülecektir. Denemede, domuz ayrığı, 
Ġngiliz çimi, kamıĢsı yumak, ak üçgül ve gazal boynuzunun basit ve çoklu karıĢımlarının 
verimleri 3 farklı otlatma yoğunluğunda denenecektir.  

 
Materyal ve metot : 
Materyal : 
 
Deneme Lokasyonu : 

 
Deneme Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya (37  51‟ 

N, 32  33‟ E, 1008 m a.s.l.) merasında yürütülecektir.  
 
Mera :  

 
Denemenin üzerinde yürütüleceği mera Nisan 2011 yılında tesis edilecektir. Merada basit ve 
çoklu olmak üzere toplam 4 farklı karıĢım oluĢturulacaktır. KarıĢımlar sırasıyla a) Domuz 
ayrığı (Dactylis glomerata L.) (% 70), ak üçgül (Trifolium repens L) (% 20) ve gazal boynuzu 
(Lotus corniculatus) (% 10), b) Ġngiliz çimi (Lolium perenne L.) (% 70), ak üçgül (% 20) ve 
gazal boynuzu c) kamıĢsı yumak (Festuca arundinacea L) (% 70), ak üçgül (% 20) ve gazal 
boynuzu (% 10) d) Ġngiliz çimi (% 20), domuz ayrığı (% 30), kamıĢsı yumak (% 20), ak üçgül 
(% 20) ve gazal boynuzu (% 10) oluĢturmaktadır.  
   
Hayvan materyali: 

 
Ġlkbahar otlatma denemesinde BDUTAE koyunculuk ünitesinde yetiĢtirilen her yıl, 

aynı yaĢ ve canlı ağırlıkta Akkaraman koyunlar ile onların 15 günlük yaĢtaki tekiz kuzuları 
kullanılacak otlatma denemesi dıĢı dönemde mera toklular ile otlatılacaktır.  

 
Metot :   
Deneme Deseni :  

 
Deneme tesadüf blokları deneme deseninde bölünmüĢ parseller seklinde 3 tekerrürlü olarak 
kurulacaktır. Her bir parsel 50 x 60 m boyutlarında olacak ve 4 faklı karıĢımı içerecektir. Her 
bir karıĢım 15 x 50 m.lik alana ekilecektir. Mera tesis edilecek arazinin sonbaharın kulaklı 
pullukla sürülerek, ilkbaharın ikileme ile uygun tesviye yapılarak tohum yatağı hazır hale 
getirilecektir. Mera 2010 yılı Mart ayı içerisinde iklim Ģartlarına göre sıra arası 15 cm olacak 
Ģekilde ekimi yapılacaktır. Otlatma denemesi, her biri 0,3 ha büyüklüğünde 9 adet parselden 
oluĢacaktır. Deneme merasının etrafı elektrikli çit ile çevrilecek, muamele parselleri ise geçici 
çitlerle oluĢturulacaktır. Otlatma grupları 3 blokta 3‟er parsel üzerinde 6, 8 ve 10‟ar adet tekiz 
kuzulu koyunlar ile hektara 20, 24 ve 30 tekiz kuzulu koyun/ha otlatma yoğunluğu 
nispetlerinde oluĢturulacaktır. YaklaĢık 15 günlük yaĢtaki diĢi ve erkek karıĢık tekiz kuzulu 
koyunlar deneme öncesi canlı ağırlıklarına göre seçilip deneme gruplarına dağıtılacaklardır. 
Bu amaçla geceden su ve yem verilmeyen koyun ve kuzular canlı ağırlıkları tespit edilecek 
numaralandırılacak ve 9 parsele rastgele olarak yerleĢtirilecektir. Otlatma denemesi bahar 
dönemi boyunca 15 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. Deneme grupları bir 
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sonraki bahar ayında aynı tarihlerde aynı parseller üzerinde tekrar edilecektir. Deneme 
parselleri kuzların cinsiyeti ve ağırlıklarına göre dengelenecektir. 
 
Bakım:  

 
Yapılacak olan toprak analiz sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan gübreler meraya verilecektir. 
Denemenin üzerinde kurulacağı mera, sondaj kuyusundan temin edilen su ile belirlenecek 
tarla kapasitesine göre sulanacak (yağmurlama sulama yöntemiyle) ve uygulanan su 
miktarları kaydedilecektir. Sulama suyunun hesaplanmasında sulama öncesinde orta 
tekerrürdeki parselden 0-30 cm ve 30-60 cm derinlikten burgu ile toprak numuneleri alınmak 
suretiyle gravimetrik (tartı) metodu ile toprak nemi hesaplanacaktır. Bitkilerin geliĢme 
döneminde yabancı otlarla mücadele edilecektir. 
 
Koç katım prosedürü: 

 
ÇalıĢmada kullanılacak kuzuların aynı yaĢ ve canlı ağırlık grubunda olması için en az bir 
doğum yapmıĢ 2-3 yaĢlı 70 baĢ Akkaraman koyunun östrüsleri AktaĢ ve ark (2004), Erdem 
ve ark (2006) tarafından bildirilen yöntemle senkronize edilecektir. Bu amaçla mera 
çalıĢmasının baĢlayacağı tarih dikkate alınarak 40 mg florogestan asetat içeren süngerler 
koyunlara özel aplikatörü aracılığıyla 2010, 2011 ve 2012 yılları Ekim ayının ikinci haftasında 
belirlenen bir günde uygulanacaktır. Süngerler östrüslerin daha kolay belirlenebilmesi için 7-
12 gün süreyle vaginada bırakılacaktır. Süngerlerin çıkarıldığı gün koyunlara ikizlik oranının 
arttırılması amacıyla kas içi 500 IU PMSG uygulaması yapılacaktır. Süngerlerin çıkarıldığı 
günden itibaren arama koçları katılarak östrüsteki koyunlar belirlenecek ve daha önceden 
fertil olduğu belirlenmiĢ olan bir koçla kontrollü aĢımı yaptırılacaktır. 
 
Otlatma prosedürü:  

 
Otlatma denemesi 2012 ve 2013 yıllarında 15 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında tekiz 
kuzulu Akkaraman koyunlar ile üç farklı otlatma yoğunluğu altında sürekli otlatma Ģeklinde 
yapılacaktır. Bu tarihten sonra deneme parselleri koyun ve toklulardan oluĢan sürüler ile 
otlatma kapasitelerine göre rotasyonlu olarak meranın ot verimi devam ettiği Kasım ayına 
kadar otlatılacaktır. Kasım ayından Nisan ayına kadar meralarda otlatma yapılamayacaktır.  

 
Ġstatistikî analiz:  

 
Projenin istatistikî analizleri elde edilen sonuçlar kullanılarak, varyans analizine tabi 
tutulacaktır. ġayet hayvan materyali bakımından yeterince homojen canlı ağırlık ve yaĢta 
koyun ve kuzu seçilemezse, analizlerde eĢdeğiĢken (covariance) analizine baĢvurulacak ve 
baĢlangıçtaki koyun ve kuzuların ağırlıkları covariate olarak alınacaktır. Bu yolla 
baĢlangıçtaki canlı ağırlığın canlı ağırlık artıĢına olan etkisi ortadan kaldırılmıĢ olacaktır.
  
 
Ölçümler :  
 
Koyun ve kuzuların canlı ağırlık değiĢimleri:  

 
Koyun ve kuzuların canlı ağırlık değiĢimleri 4 hafta süre ile ölçülecektir. Bunun için deneme 
parsellerinden ağıllara alınan koyun ve kuzular geceden yem ve su verilmeksizin aç bırakılıp 
ertesi günü tartılacak ve tekrar aynı parsellerine geri götürüleceklerdir. 
 
Haftalık mera ot miktarı değiĢimi:  

 
Meradaki mevcut kuru ve yeĢil ot miktarları ilkbahar döneminde haftalık olarak disk metre ile 
ölçülecektir. Her alt parselde (farklı karıĢımlar) disk metre ile rastgele 50 adet ölçüm 
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alınacaktır. Alınan bu ölçümler 0,2 m2lik çemberlerden alınan biçimler ile kalibre edilecektir. 
Bunun için alınan örnekler 60oC‟de 48 saat süre ile kurutma fırınlarında kurutulacak ve 
örneklerin kuru madde ağırlıkları hassas terazilerde tartılacaktır. Elde edilen ağırlık değerleri 
ile disk metreden alınan mera ot yüksekliği regresyon analizine tabi tutulacaktır. 

 
YeĢil ve kuru ot verimi:  

 
Meranın yeĢil ve kuru ot verimleri yerleĢtirilen kafesler ile belirlenecek. YaklaĢık olarak 28 
günlük süreler ile her bir alt parsele konulan kafeslerden 0,2 m2lik alanlardan biçim alınarak 
yapılacaktır. Alınan örnekler daha sonra 60oC‟de 48 saat süre ile kurutma fırınlarında 
kurutulacak ve örneklerin kuru madde ağırlıkları hassas terazilerde tartılacaktır. 
 
Botanik Kompozisyon:  

 
Kafes içlerinden alınan örneklerden homojen alt örnekler alınıp botanik kompozisyon 
belirlenecektir.   

 
Besin madde değiĢimi:  

 
Her alt parselden (farklı karıĢım) haftalık olarak alınan örneklerin verim ve kalite özellikleri 
gibi bazı değerlendirmeler yapılacaktır. Haftalık olarak her parselden rastgele olarak 0,01 
m2.lik 50 adet örnek 2 cm yükseklikten alınıp botanik kompozisyonuna ayrılacak ve besin 
madde analizine tabi tutulacaktır. Bu amaçla sindirilebilir organik madde, ham selüloz, ham 
kül ve kuru madde oranları Proximate Analysis yöntemine göre tespit edilecektir. Buna ilave 
olarak Neutral Detergent Fiber (NDF) ve Acid Detergent Fiber (ADF) oranları Van Soest 
Analysis yöntemine göre yapılacaktır.  
 
Beklenen Yararlar/ Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı:   
Proje neticesinde elde edilen verilerin çiftçiler için yapay çayır ve mera karıĢımlarını 
oluĢturması ve bunların uygun bir Ģekilde otlatılmasına yönelik bilgileri vermesi 
beklenmektedir. Bu verilerin aynı zamanda kuzu besisine yönelik çiftçi uygulamalarına yol 
gösterici nitelikte olması amaçlanmaktadır.  Bu surette meraların çoklu ya da basit karıĢımlar 
Ģeklinde oluĢturup değiĢik yoğunlukta otlatılması ile sürdürülebilir bir mera yönetimin hangi 
kombinasyonlarda ortaya çıkabileceği sonucu ortaya konacaktır. Örneğin farklı yıllarda 
çiftçinin elindeki koyun miktarının artmasına ya da azalmasına göre otlatma baskısının 
değiĢmesiyle merada ortaya çıkabilecek değiĢimlerin karıĢımın tipine göre ne derece esnek 
olduğu veya bu tip değiĢimlerin hangi karıĢım kombinasyonunda sürdürülebilir olduğu 
belirlenmeye çalıĢılacaktır.  
 
10. Talep Edilen Bütçe:  
 

03. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ YILLARA GÖRE DAĞILIM 
2011 2012 2013 2014  

03 2     TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME 
ALIMLARI 3250 3250 3250 3250  

03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 250 250 250 250  

03 2 6 01 Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik 
Malzeme Alımları 2000 2000 2000 2000  

03 2 6 03 Zirai Malzeme ve Ġlaç Alımları 1000 1000 1000 1000  
          
03 3     YOLLUKLAR 2000 3000 3000 3000  
03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1000 1000 1000 

1500 
1000  

03 3 5 01 Seyyar Görev Tazminatları 1000 2000 2000 2000  
03 5   HĠZMET ALIMLARI 3250 1250 1250 1250  
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03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri 3000 1000 1000 1000  
03 5 2 01 Posta ve Telgraf Giderleri 250 250 250 250  
          

03 7     MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, 
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 2000 2000 2000 2000  

03 7 3 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 2000 2000 2000 2000  
TOPLAM 7250 9000 9000 9000  
          
06. SERMAYE GĠDERLERĠ YILLARA GÖRE DAĞILIM 

2011 2012 2013 2014  
06 1     MAMUL MAL ALIMLARI 48000 18000 3000 2000  
06 1 2 01 Büro Makineleri Alımları  500 - - -  

06 1 2 02 Diğer Özel Malzeme Alımları (Elektrikli çit için 
Malzeme Alımı) 30000 - -   

06 1 2 04 Laboratuar Cihazı Alımları 15000 15000 - -  
06 1 3 04 Laboratuar Gereçleri Alımları 1000 1000 1000 1000  
06 1 3 05 Zirai Gereç Alımları 1500 2000 2000 1000  
06 2   MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 500 500 500 500  
06 2 6 01 Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Alımları 500 500 500 500  
          

06 6     MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 
GĠDERLERĠ 3000 3000 3000 3000  

06 6 4 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 2000 2000 2000 2000  
06 6 4 03 Elektrik Alımları 1000 1000 1000 1000  
          
    TOPLAM  51500 21500 3500 3500  
    GENEL TOPLAM 58750 30500 12500 12500 114250 
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11. ÇalıĢma Takvimi: 
 
 

ÇalıĢma Takvimi 
   2010 2011 
   O ġ M N M H T A E E K A O ġ M N M H T A E E K A 
Deneme hazırlıkları ve 
tesis 

                        

Koç katımı                           
Otlatma denemesi                         
Besi denemesi dıĢı 
otlatma 

                        

Koç katımı                          
   2012 2013 
   O ġ M N M H T A E E K A O ġ M N M H T A E E K A 
Kuzu besisi denemesi                         
Besi denemesi dıĢı 
otlatma 

                        

Koç katımı                         
                         

 
 
 
Proje Adı   : Islah EdilmiĢ Mera Alanlarının Sürdürülebilir Kullanımına Etki  
                                                 Eden Sosyo-Ekonomik Faktörlerin AraĢtırılması. 
Ġngilizce Adı   : The Investigation of Socio-economic Factors Affecting                           
                                                 Sustainable Management of Improved Rangelands. 
Proje No   :TAGEM/TA/ 
 
Yürütücü KuruluĢ  : Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü (TARM) 
-  
Proje Lideri   : Celal CEVHER 
Proje Yürütücüleri  : Prof. Dr. Hasan TATLIDĠL 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi                                            
Bölümü (AÜZF) 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2011 – 31.10.2012 (22 Ay) 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Proje alanındaki illerde anket yapılacak köyler belirlenmiĢtir. 
Anket ve anket formlarının test edilme  çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.   
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

 
Materyal ve Metot: Bu çalıĢmanın, Ankara, Kayseri ve Konya illerinde 2 (iki) köyde 

yürütüleceği, 2010 Program Değerlendirme Toplantısında kararlaĢtırılmıĢtır. Ancak, literatür 
ve daha önce yapılan proje çalıĢmaları sonucunda, iki köyde (her ilde) alınacak verilerin 
yeterli olmayacağı belirlenmiĢtir. Bundan dolayı, verilerin alınacağı köy sayısının artırılması 
gerekmektedir.   

Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminin 01.01.2011– 31.10.2012 (22 Ay) 
olarak değiĢtirilmesi istenmektedir.  

Bütçe: Proje çalıĢma alanınındaki köy sayısı arttırıldığı takdirde, proje için verilen 
6.200 TL‟lik bütçenin 11.000 TL‟ye çıkartılması talep edilmektedir.  
 
 
Proje Adı   : Ege Bölgesi Yem Bitkileri AraĢtırmaları 
Proje No   : TAGEM/TA/03/01/010/ 
Projenin Ġngilizce Adı : Aegean Region Forage Crops Researches 
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Yürütücü KuruluĢ  : Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitisü-ĠZMĠR 
Proje Lideri   : Dr. Firdevs NĠKSARLI ĠNAL 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Hüseyin ÖZPINAR, Uzm. Ali Alptekin ACAR 
                                                Uzm. Serhat AKSU,Yusuf AYGÜN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ     : - 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi      : 2008-2013 (Sürekli) 
Proje Amacı: Bu proje üç alt projeden (Yonca Islah ÇalıĢmaları, Fiğ Islah ÇalıĢmaları ve Arı 
Otu Islah ÇalıĢmaları) oluĢmaktadır. Her üç projenin de amacı; Ege Bölgesi ekolojik 
koĢullarına uygun, ot ve tohum verimleri yüksek ve hastalıklara dayanıklı çeĢitler 
geliĢtirmektir. 
Materyal ve Metot  : Yoncada yabancı döllenen bitkilerde uygulanan sentetik çeĢit 
ıslahı uygulanmaktadır. Fiğ‟de kendine döllenen bitkilerde uygulanan döl kontrollü seleksiyon 
yöntemi uygulanmaktadır. Arı otunda ise, toptan seleksiyon yöntemi uygulanmaktadır. 
Dönem Bulguları ve TartıĢma :  1967 yılında baĢlayan ıslah çalıĢmalarında yer alan 
gözlem bahçeleri, verim ve tescil denemeleri sonucunda 1979 yılında bir adet fiğ çeĢidi 
(Ürem 79), iki adet tüylü fiğ çeĢidi (Menemen 79 ve Efes 79) ve bir adet macar fiği çeĢidi 
(Egebeyazı 79); 1982 yılında bir adet fiğ çeĢidi (Kubilay 82), bir adet üçgül çeĢidi (Demet 
82) ve bir adet yıllık çim çeĢidi (Efe 82), 1997 yılında iki adet fiğ çeĢidi (Bergama 97 ve 
Ulucak 97) tescil edilmiĢtir. Ayrıca devam eden ıslah çalıĢmaları neticesinde 1999 yılında da 
yüksek tohum verimine sahip iki adet fiğ çeĢidi, Cumhuriyet 99 ve Selçuk 99 adları ile tescil 
ettirilmiĢlerdir. 2005 yılında Bozdağ ve Dikili adında iki adet koca fiğ çeĢidimiz tescil 
edilmiĢtir. Bu yıl, yonca çeĢit adaylarımızdan ETAE I (sentetik I) Tohumluk Tescil ve 
Sertifikasyon Genel Müdürlüğü‟ne tescil denemelerine alınmak için aday olarak sunularak, 
çeĢit tescil denemelerine alınmıĢtır. 2008 yılında Alsancak ismi ile tescil edilen çeĢit 
adayımızın üretim izni, 2005 yılında alınmıĢtır.  2010 yılında, iki adi fiğ hattımız Soner ve 
Alper isimleri ile tescil edilmiĢtir. Aynı zamanda, iki adet yeni adi fiğ çeĢit adayımızın (ETAE-
VS 2 ve ETAE-VS 4) çeĢit tescil denemesine alınması için Tohumluk Sertifikasyon Merkezi 
Müdürlüğü‟ne baĢvurulmuĢtur. 
 
I. ALT PROJE: YONCA ISLAH ÇALIġMALARI 
Alt Proje Lideri: Uzm. Ali Alptekin ACAR 

 
2010 yılında, ikinci çeĢit adayımız ETAE II çeĢit tescil denemelerine alınmıĢtır. 

Yonca klonal verim denemesi 2.yıl tohum verimleri 1,02-23,59 g/bitki değerleri arasında 
değiĢim göstermiĢtir. Bu yıl; mevcut klonal hatlar içinden, çiçeklenme ve verim 
potansiyeline göre 18 adet hat seçilmiĢtir. Seçilen hatların tohum verimleri 2,71-23,59 
g/bitki arasında değiĢim göstermiĢtir. 

 
Sentetik I ve II çeĢit elit bahçesinden S0 tohumu alınmıĢtır. Ayrıca, Alsancak yonca 

çeĢidimize ait orijinal tohum üretimi yapılmıĢtır. 

II. ALT PROJE: FĠĞ ISLAH ÇALIġMALARI 
Alt Proje Lideri: Dr. Firdevs NĠKSARLI ĠNAL 
 

2010 yılında, önceki yıllarda Menemen‟de kurulan fiğ gözlem bahçesinden seçilen 
hatlardan yeterli tohum miktarına sahip olan 10 hat, 5 standart adi fiğ çeĢidi (Cumhuriyet- 
99, Selçuk-99 ve Kubilay-82, Soner, Alper) birlikte Menemen‟de verim denemesi (2.yılı) 
kurulmuĢtur. Denemenin 2010 yılı ve yıllar üzerinden yapılan birleĢtirilmiĢ analiz 
sonuçlarına göre; tohum verimleri ve bin tane ağırlıkları incelendiğinde, genotipler 
arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur. Yıllar üzerinden yapılan analiz 
sonucunda, denemede yer alan hatların, mevcut tescilli çeĢitlerimize göre verim açısından 
daha alt istatistik gruplarda yer alması nedeni ile, denemenin bir sonraki yıl yeniden 
kurulmaması gerektiğine karar verilmiĢtir. 
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Bu yıl, iki adi fiğ hattımız Soner ve Alper isimleri ile tescil edilmiĢtir. Aynı zamanda, 
iki adet yeni adi fiğ çeĢit adayımızın (ETAE-VS 2 ve ETAE-VS 4) çeĢit tescil denemesine 
alınması için Tohumluk Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü‟ne baĢvurulmuĢtur. 

  
2008 yılında, yurt içi ve yurt dıĢı kaynaklardan sağlanan toplam 28 adet macar fiği 

(Vicia pannonica Crantz.) populasyonunun, 4 standart (Ege Beyazı-79, Tarm Beyazı, 
Altınova ve Budak) ile birlikte yer aldığı deneme Augumented deneme desenine göre, 
Menemen‟de kurulmuĢtur. Macar fiği populayonlarında; bitki sayısı (adet), ilkbahar 
geliĢimi, çiçeklenme gün sayısı (gün), bitki boyu (cm), dal sayısı (adet), ilk bakla oluĢum 
tarihi (gün), biyolojik verim, fizyolojik olgunluğunu tamamlamıĢ bakla sayısı (adet ve %), 
çatlak bakla sayısı (adet ve %), ve boĢ bakla sayısı (adet ve %), baklada tane sayısı 
(adet), tohum verimi (g) ve hasat indeksi (%) gözlemleri yapılmıĢtır. 

 
Macar fiğ populasyonlarına ait çiçeklenme gün sayısı, biyolojik verim ve tohum 

verimi değerleri saptanmıĢtır. 
 
Bazı çeĢitlerimizin elit ve orijinal tohumluklarının üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir (Çizelge 

1). Adi fiğ tohumluk üretimlerimiz yapılan üretim hakkı satıĢ sözleĢmesi gereği TĠGEM‟e 
(Tarımsal ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü) çoğaltılması amacıyla tahsis edilmiĢtir. 
 
Çizelge 1. Yem bitkileri tohumluk üretimi (kg/da)-2010. 
ÇeĢit Orijinal 

(kg) 
Elit 
(kg) 

Selçuk-99 4000 550 
Kubilay-82 4750 400 
Cumhuriyet-99 3650 400 
Ege Beyazı-79  300 300 
Demet  120 20 
Toplam 12820 1670 

 

III. ALT PROJE: ARI OTU (Phacelia tanacetifolia Bentham) ISLAH ÇALIġMALARI 
Alt Proje Lideri: 
 
2010 yılında, arı otu hatlarına ait tohumluk çoğaltımları yapılarak, proje çalıĢmaları 

tamamlanmıĢtır.  
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler:  

 
a-Materyal ve Metot: - 
b-Proje Faaliyet Takvimi: - 
c-Personel: Projede yardımcı araĢtırıcı olarak görev alan Yusuf Aygün‟nün 23.08.2010 
tarihi itibari ile, bir baĢka kuruma tayini çıktığından proje çalıĢmalarından ayrılmıĢtır. 
d-Bütçe: - 
 
 
 
 
Proje Adı   :Batı Akdeniz Bölgesi Yem Bitkileri Islah ÇalıĢmaları 
Projenin Ġngilizce Adı :Forage Plant Breeding in West Mediterranean Region 
Yürütücü KuruluĢ  :Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Semiha ÇEÇEN 
Proje Yürütücüleri  : Cengiz ERDURMUġ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar :- 
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BaĢlama ve BitiĢ Tarihi :2012-2016 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 12 milyon ha‟lık çayır mera alanlarımız ve 1 milyon 
ha‟lık yem bitkileri ekiliĢ alanımızdan elde edilen kaba yem, hayvanlarımızın ihtiyacının % 33‟ 
ünü karĢılayabilmektedir. Ülkemizde yem bitkileri tarımında görülen en önemli eksikliklerden 
birisi çeĢit sayısının azlığıdır. Bitkisel çeĢitlilik yönünden büyük bir potansiyele sahip 
olmamıza rağmen, doğal floradaki bitkilerin ıslahı konusundaki çalıĢmalar yetersizdir. 
Özellikle yem bitkisi olarak önemli olan yonca, korunga, bezelye, fiğ, mürdümük, lupen  ayrık, 
yumak, çim, salkım otları, çayır düğmesi vb. birçok bitki türünün yabani formları binlerce 
yıldan beri mevcuttur. Antalya florası yem bitkisi genetik kaynakları açısından çok zengin 
potansiyele sahiptir.  
Dünya üzerinde yetiĢen 150 kadar fiğ (Vicia) türü vardır. Bunlar kökenini Asya, Avrupa ve 
özellikle de Akdeniz ülkelerinden almıĢlardır. Ġngiltere‟den Japonya‟ya kadar olan geniĢ 
sahada doğal olarak bulunmaktadırlar. Ülkemizde de doğal bitki örtüsü fiğ türleri bakımından 
çok zengindir. Ot verimi ve kalitesi tatminkar olan fiğlerin fazla miktarda kullanım alanı 
bulmaları, baklagil ve bir yıllık olma özelliklerinden kaynaklanmaktadır.   
Fiğ ülkemizde en fazla yetiĢtirilen yem bitkilerinden birisidir. Tuik (2009) verilerine göre 
ülkemizde 2009 yılı itibariyle 579.684 ha ekiliĢ alanı mevcuttur.   
Bu projede Antalya doğal florasından toplanan fiğ türlerinde ıslah çalıĢmalarına baĢlayarak, 
bölge ekolojik koĢullarına uygun, yüksek verimli çeĢitler geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 
 
Materyal ve Metot: Antalya doğal florasından toplanan materyal, Ege gen merkezinden ve 
değiĢik AraĢtırma Enstitülerinden sağlanan materyal yapılacak ıslah çalıĢmalarının gen 
havuzunu oluĢturacaktır. Adi fiğ ve Tüylü fiğ genotiplerinden baĢlanacak olan ıslah 
çalıĢmalarında, kendine döllenen bitkilerde uygulanan teksel seleksiyon ıslah yöntemi 
kullanılacaktır. Teksel seleksiyon, bir popülasyondan seçilen her bitkinin döllerini ayrı ayrı 
test etme ilkesine dayanır.  Özellikle kendine döllenen bitkilerde hat ve çeĢit geliĢtirmede en 
fazla uygulanan metottur. ÇeĢide ait populasyondan, amaca uygun çok sayıda elit bitki (A 
hatları) seçilir. Elit bitkiler tek sıralara standart çeĢitle birlikte ekilir. A hatları arasında seçim 
fenolojik olarak yapılır. Fenolojik veya metrik ölçümler sonucunda seçilen hatlar ayrı ayrı 
hasat edilir ve böylece gelecek yılın B hatları elde edilir.  B hatları tekerrürlü olarak ekilir. B 
hatlarından seçilenler gelecek yılın  C hatlarını oluĢturur.  C hatlarından seçilen daha az 
sayıda D hatları, en az iki farklı lokasyonda yetiĢtirilir. Üstün verim performansı gösteren 
hatlar çeĢit adayı olarak tescile sunulur. Uygulanacak teksel seleksiyon metodunda  
seleksiyon kriterleri olarak; Çiçeklenme gün sayısı, Fizyolojik olum gün sayısı, YeĢil ot verimi, 
Kuru ot verimi, Bitki boyu, Bitkide bakla sayısı, Baklada tane sayısı, Tane verimi, 1000 tane 
ağırlığı gözlemleri alınacaktır. 
 
 
Proje Adı    : Çok Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkileri Islahı  

          (Perennial Warm Season  Grass Breeding) 
Yürütücü KuruluĢ  : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Selahattin Çınar 
Proje Yürütücüleri  :,Dr. Mustafa AVCI, Arif AKTAġ, Feyza Döndü KÖKAġIK,      
                                                 Efkan AKÇALI, Prof.Dr.RüĢtü HATĠPOĞLU 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarla Bit. Böl. 

   Zirai Mücadele AraĢtırma Ens.Adana  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 01.01.2012-01.01.2016 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi:  
Adi yalancıdarı ise bölge meralarında doğal olarak bulunan saf ve karıĢım halinde 
yetiĢtirilebilen, çok eskiden beri mera tesisinde kullanılan, otlatmaya ve çiğnenmeye 
dayanıklı, bol yapraklı, rizomlarıyla iyi bir çim kapağı oluĢturan çiçeklenme öncesinde çok 
lezzetli, sindirilebilirliği % 57-63, ham protein içeriği % 4-23 arasında değiĢen 1200-1500 
kg/da‟a kadar kuru ot elde edilen Akdeniz ve Ege bölgeleri hayvancılık iĢletmelerinde yaz 
döneminde yeĢil yem gereksinimi için iyi bir potansiyele sahip bir sıcak mevsim yem bitkisidir 
(Moore ve ark. 1975).  
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Ülkemizde rodos otu ve adi yalancının ıslah edilmiĢ bir çeĢidi ve tohumluk üretimi 
bulunmamaktadır. Proje ile Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda belirtilen buğdaygillerde 
çeĢit geliĢtirilmesi ile yaz döneminde yeĢil yem dönemi uzatılacak, meralarda mevcut otlatma 
kapasitesi artırılacak, kaliteli kaba yem açığının kapatılmasına çalıĢılacaktır.  
 Bu projenin amacı, çokyıllık sıcak mevsim yem bitkilerinden rodos otu ve adi 
yalancıdarıda yurt içi ve yurt dıĢı kaynaklardan sağlanacak materyal değerlendirilerek, 
Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelere uyumlu, yüksek verimli, mera tesisinde 
kullanılabilecek çeĢit geliĢtirmektir.  
Materyal ve Metot: AraĢtırma ile ilgili tarla denemeleri Çukurova Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsünün taban koĢullarındaki deneme alanında yürütülecektir. 
 AraĢtırmada bitki  materyali olarak Rodos otu (Chloris gayana) ve adi yalancıdarı 
(Paspalum dilatatum)‟ un değiĢik kaynaklardan sağlanan çeĢitler, populasyon ve doğal 
vejetasyondan toplanan materyalden  faydalanılacaktır.    

 
Metot 

 Metot olarak her iki bitki türü içinde  toplu seleksiyon yöntemi (Poehlman ve Sleper, 
1995) uygulanacaktır.  
  1. GeniĢ bir genetik tabanın oluĢturulması amacıyla naylon fide torbasında  
çimlendirilen ve seyreltilen 1500 adet tek bitki önceden hazırlanmıĢ tarlaya 70x70 cm sıra 
aralıklarıyla  dikilecektir.  Ġki yıllık süreyle ağırlıklı olarak görsel değerlendirme (fide geliĢimi, 
kardeĢlenme sayısı, taç geniĢliği, yapraklılık, çiçeklenme, salkım oluĢturma, habitus, hastalık 
ve zararlı durumu, tohum verimi, çimlenme, eĢ zamanlı tohum oluĢturma, verim ve kalite) 
sonucu ümit var görülen 100 bitki seçilerek tohumları hasat edilecektir.   

2. Üstün özelliklere sahip olan 100 bitki tohumları ile yukarıda yapılan iĢlemler benzer 
Ģekilde tekrarlanacaktır. Tek bitkiler iki yıllık süreyle görsel değerlendirmeye ilaveten ölçüm 
tartım ve kalite analizlerine tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucunda ümit var görülen 20 
bitki seçilerek tohumları alınacaktır. Söz konusu bitkilerden alınan eĢit miktardaki tohumlar 
karıĢtırılarak izole bir alanda tohum üretimi amacıyla ekilecektir. GeliĢtirilen çeĢit adayı 
kontrol çeĢitleriyle birlikte bölge verim denemelerine tabii tutulacaktır.   
 
Islah materyalinde tek bitkiler üzerinde yapılacak gözlemler: 
- Fide devresinde kardeĢlenme kapasitesi (1-çok az, 9-çok fazla) 
- GeliĢme durumu (1-yatık, 9-dik) 
- Ġlkbahar geliĢimi (1- iyi, 9-zayıf) 
- Ot verim potansiyeli (1-çok düĢük,  9-çok fazla) 
- %50 baĢaklanma devresi (1-çok erken, 9-çok geç) 
- BaĢaklanma durumu (1-çok düĢük,  9-çok yüksek) 
- BaĢaklanmada geliĢme durumu (1-yatık, 9-dik) 
-%50 çiçeklenme devresi (1-çok erken, 9-çok geç) 
 
 Bölge ve çeĢit verim denemelerinde incelenecek özellikler aĢağıda verilmiĢtir.       
Bitki Boyu (cm): Bitki boyları  her parselde saf  tesadüfen belirlenecek 10 bitkide, toprak 
yüzeyinden bitki uç noktasına kadar olan yüksekliklerin ölçülmesi ve ortalamaların 
alınmasıyla  hesaplanacaktır.  
YaĢ Ot Verimi: Hasat zamanında her parselde 4‟er adet 0.5 m2„lik çerçeve biçilecek ve her 
çerçeveden biçilecek ot ayrı ayrı tartılarak ağırlıkları belirlenecektir. Dört çerçevede 
belirlenen yeĢil ot ağırlığının ortalaması alınacak ve gerekli dönüĢümler yapılarak dekara yaĢ 
ot verimi hesaplanacaktır.  
Kuru Ot Verimi: Saf ekim parsellerinde  0.5 m2 „lik çerçevelerin her birinden hasat edilen 
ottan alınan 0.5 kg‟lık ot örnekleri ve 78 C‟ye ayarlanmıĢ etüvde  24 saat süreyle kurtulduktan 
sonra tartılacak ve belirlenen kuru ağırlıklarda gerekli dönüĢümler yapılarak dekara kuru ot 
verimi hesaplanacaktır.   

Ham Protein Oranı (%): Kuru ot verimlerini belirlemek amacıyla alınan ve 78oC‟ye ayarlı 
etüvde 24 saat kurutulan ot örnekleri öğütülecek ve bu örneklerde yarı otomatik Tekatör 
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marka Kjeldahl cihazıyla azot tayini yapılacaktır.  Belirlenen azot değerleri 6.25 dönüĢüm 
katsayısı ile çarpılarak söz konusu ot örneğindeki  % ham protein değeri saptanacaktır 
(Anonim, 1995) 

 Ham Protein Verimi: Ham protein  oranları ile dekara kuru ot verimleri çarpılarak tür ve 
karıĢımların dekara protein verimleri bulunacaktır. 
Selüloz, Lignin (ADF), Selüloz, Hemiselüloz ve Lignin Oranı (NDF): Bitki hücre 
duvarındaki selüloz ve lignin miktarı, “ADF (Acid Detergent Fiber (%)” , selüloz, hemiselüloz 
ve lignin miktarı da “NDF (Neutral Detergent Fiber)”  metoduyla tespit edilecektir. ADF, NDF 
tesbitleri ANKOM teknolojiye göre yapılacaktır. Bir mm‟lik elekten geçecek Ģekilde 
öğütülecek ot örneklerinden 0,5‟er gramı filtreli özel poĢetle ayrı ayrı ADF ve  NDF çözeltisi 
içerisinde  yaklaĢık bir saat kaynatıldıktan sonra sıcak su ve asetonla iyice yıkanacak, etüvde 
78°C‟de 24 saat kurutulduktan sonra tartılacaktır. Elde edilen tartım değerlerinin oranlanması 
suretiyle ADF ve  NDF değerleri tespit edilecektir. 
Kuru Madde Verimi (kg/da): Kalite analizleri için öğütülecek olan materyalden 5‟er gram 
örnekler 105oC‟ye ayarlı etüvde 24 saat kurutulduktan sonra desikatörde soğutularak hassas 
terazide tartılacak ve kuru madde içerikleri belirlenecektir. Bu değer kuru ot örneklerine göre 
oranlanarak dekara kuru madde verimleri hesaplanacaktır. 
Sindirilebilir Kuru Madde Verimi : ADF oranının kullanılmasıyla hesaplanan Sindirilebilir 
kuru madde oranı kuru madde verimleri ile çarpılarak sindirilebilir kuru madde verimi elde 
edilecektir.  
Sindirilebilir Kuru Madde (SKM) =88.9-(0.779x%ADF) 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: AraĢtırma sonucunda ortaya 
çıkarılacak besleme değeri yüksek ve verimli  rodos otu, adi yalancıdarı çeĢitlerinin 
hayvancılık yapan çiftçilere ulaĢtırılmasıyla, özellikle kültür ırkı hayvanlardan   beklenen 
yüksek verim düzeyine  ulaĢılmasına ve  üretimin artmasına katkı sağlanacaktır. Ayrıca bölge 
ekolojisinden kaynaklanan yüksek verim potansiyelini değerlendirebilecek çeĢitlerin tarımının 
yaygınlaĢmasıyla doğal kaynakların uygun Ģekilde kullanılmasına katkı sağlanacaktır.  
 
Talep Edilen Bütçe : 47.100 
ÇalıĢma Takvimi: 

ÖNEMLĠ SAFHALAR GERÇEKLEġTĠRME TARĠHĠ 
Tohum temini, doğal vejetasyondan materyal 
toplanması  Haziran-Temmuz- 2012 

Kaynak populasyonun oluĢturulması  Mayıs 2013-2015 

Bakım iĢleri Mayıs-Ekim 2013-2020 
Hasat, Türlere ayırma, Numunelerin kurutulması, 
Tartım, Öğütme Nisan-Kasım 2013-2020 

Kalite Analizleri (Ham protein, ADF, NDF) Mayıs-Aralık 2013-2020 

Ġstatististiki Analiz Sonuçların Yorumu ve Rapor Yazımı Mayıs-Aralık 2013-2020 
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ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ:  

1. Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (TĠGEM) Polatlı TĠM Müdürlüğü-Ankara 
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BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2011-2014 (48ay) 
 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi 
  Bitki genetik kaynakları bitki ıslah çalıĢmalarının temelini oluĢturmaktadır. Daha 
yüksek verim elde etmek, daha kaliteli ürün yetiĢtirmek, hastalık ve zararlılara dayanıklılık 
sağlamak gibi nedenlerden ötürü yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Islah 
çalıĢmalarında baĢarılı olmanın ön koĢulu baĢlangıçta çok geniĢ varyasyon ve genetik 
çeĢitlilik içeren materyalle iĢe baĢlanmasıdır. Genetik varyasyon açısından doğal florada 
bulunan yabani türler ile kültür bitkilerinin yabani veya geçit formları ile yabani akrabaları, 
yüzlerce yıldır yetiĢtirilmekte olan ve çok değiĢik koĢullara adapte olmuĢ yerel çeĢitler çok 
büyük öneme sahiptirler. Doğada bulunan materyal içinde hastalık ve zararlılara dayanıklılık, 
değiĢik çevre koĢullarına adaptasyon, soğuğa veya kurağa mukavemet gibi pek çok arzu 
edilen özelliklere sahip bitkiler bulunmaktadır. Bu nedenlerle Ģimdi veya gelecekte 
kullanılmak üzere doğada mevcut bitki genetik kaynaklarının toplanması, yeteri kadar 
üretilmesi, uygun Ģekilde tohum bankalarında ya da koleksiyon bahçelerinde muhafaza 
edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemiz doğal florası yem bitkileri bakımından çok zengindir. Bunların toplanması ve 
ıslah materyali olarak kullanılma olanaklarının araĢtırılması üzerine Üniversitelerimiz ve 
Kamu AraĢtırma Enstitülerimizde son yıllarda önemli projelerler yürütülmekte ve yeni çeĢitler 
geliĢtirilmektedir. Hayvanların beslenmesinde ihtiyaç duyulan kaba yem açığını karĢılanması, 
nadas alanlarının daraltılması, daha bol ve kaliteli ürün elde edilmesi, toprak verimliliğinin ve 
tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması açısından Orta Anadolu bölgesi koĢullarında korunga 
tarımı vazgeçilmezdir, ıslah ve yetiĢtirilme olanaklarının araĢtırılması gerekmektedir. Mera 
Kanunun 1998 yılında yürürlüğe girmesi ile baĢlatılan ve ülke genelinde halen yoğun olarak 
sürdürülmekte olan Mera Islah ve Amenajman çalıĢmaları yönünden de korunga önem 
taĢımaktadır. Korunganın Orta Anadolu Bölgesindeki üretim potansiyeli dikkate alındığında, 
bu yem bitkisinde bölgeye uyum sağlamıĢ, üstün verim ve kalite özelliklerine sahip hat ve 
popülasyonların geliĢtirilmesi oldukça önemlidir.  

Bu proje ile; Orta Anadolu ve Geçit Bölgesi ekolojisine uyumlu ve kaliteli korunga 
çeĢitlerinin ıslahına kaynak oluĢturmak amacıyla tek bitki ve popülasyon olarak korunga 
tohumları toplanmıĢtır. Toplanan korunga türleri teĢhis edilerek ve çeĢitli bitkisel özellikler 
bakımından tanımlanacaktır. Bu Ģekilde üretilen materyal ve bilgi projeyi takiben baĢlatılacak 
korunga ıslah çalıĢmalarında kullanılacaktır.  
 

Materyal ve Metot:  
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Deneme; Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (TĠGEM) Polatlı Tarım ĠĢletmesi 
tarlalarında, kıraç koĢullarda çakılı olarak yürütülecektir. Deneme; plana uygun olarak 2011 
yılı Sonbaharında kurulacak ve proje çalıĢma takvimine göre yürütülecektir.  
Materyal  

Deneme materyali olarak yurt içinden toplanan 33 adet korunga (Onobrychis spp, 
L.) tek bitki ve popülâsyonu kullanılacaktır.  

 
Yöntem  
Tek bitki ve popülâsyonlara ait korunga tohumları (meyve) çimlendirme saksılarına 

her birinde tek bitki olacak Ģekilde ekim yapılacaktır. Gerekli bakım iĢleri yapılarak korunga 
fideleri büyütülecektir. Bu aĢamanın tamamlanmasından sonra tahminen sonbaharda çıkan 
bitkiler tarlaya gözlem bahçesini oluĢturmak üzere ĢaĢırtılacaktır. Deneme; ocakvari olup, her 
sırada 10 adet bitki olacak Ģekilde, sıra üzeri ve sıra arası 0.70m olacaktır. I. Tesis yılında 
gözlem bahçesinin oluĢturulması için fide sulaması ve gerekli kültürel tedbirler yapılacak ve 
ilkbaharda bitkilerin uyanması ile birlikte gerekli gözlem ve ölçümler 3 yıl (36 ay)süreyle 
yapılacaktır.  
              Korunga gözlem bahçesinde bulunan bitkilerde;  çiçeklenme gün sayısı,  ana sap 
uzunluğu, sap sayısı, sap kalınlığı ve bitki yeĢil ot verimi gibi ölçümler yapılacaktır. 

Elde edilen veriler EXCEL ve MSTAT-C bilgisayar programından yararlanılarak 
değerlendirilecektir. 

 
Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı:  
AraĢtırma Hedefleri: 

1. Toplanan materyalin teĢhis ve karekterazisyonun yapılması, projeyi takiben baĢlanacak 
olan ıslah çalıĢmalarında kullanılabilecek kaynak materyalin elde edilmesi,   
2. Bu proje ile temin edilecek materyal ve bilgi kullanılarak yürütülecek ıslah çalıĢmaları ile 
ekolojik olarak uyumlu yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesi  
3. kaba yem açığının kapatılmasına ve mera ıslah çalıĢmaları yönünden fayda sağlanılması. 

Beklenen AraĢtırma Sonuçları: 
1. Ġlerideki çalıĢmalara kaynak olabilecek bilgi ve bitki materyalinin oluĢturulması, 
2. Korunga ekiliĢ alanlarında ve üretiminde artıĢ sağlamak. Hayvanların rasyonel bir 

Ģekilde beslenmesi için gerekli kaba yemi elde etmek,  
3. Ekim nöbetine yem bitkilerini sokarak kendinden sonra gelen bitkilerin verimini 

artırmak, erozyonun etkisini azaltarak toprakların yerinde tutulmasını sağlamak ve toprak 
yapısını düzeltmek ve tarım tekniği ileri olan memleketlerin düzeyine çıkartmak  

 
 

Talep Edilen Bütçe (düzey ve yıllara göre) 

EKONOMĠK KODLAMA 2011 2012 2013 2014 Top. 

I II III IV AÇIKLAMA Miktar Miktar Miktar Miktar Miktar 

06 2 6 01 
Kâğıt Ve Kâğıt  
Ürünleri Alımları 250 250 250 250 1.000 

06 2 7 01 

Kimyevi Madde Ġle  
Kauçuk ve Plastik Ürün 
 Alımları 1.000 - - - 1.000 

06 5 4 02 Akaryakıt ve  
Yağ Alımları 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 

06 5 9 01 
Diğer Giderler 
(ĠĢçi ÇalıĢtırma) 3.000 5.000 5.000 5.000 18.000 

06 9 2 01 Yurtiçi geçici 
 Görev yollukları 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 



 49 

 TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 8.250 9.250 9.250 9.250 36.000 

 
ÇalıĢma Takvimi: 
 
Yıllar 
 

 
Proje Faaliyetleri 

 
Zamanlam
a 

 
Sorumlu kiĢi 

 
1. yıl 

 
-Sera çalıĢmaları 
-Denemenin 
planlanması,  
-toprak hazırlığı 
-Tarla faaliyetleri. 
 

 
2011 

 
Dr. Erol 
KARAKURT 
Zir. Müh. Ertuğrul 
KILIÇ 

 
2.-4. 
yıl 

 
-Tarla faaliyetleri, 
-Bakım iĢlerinin 
yürütülmesi,  
-Tarla Gözlem ve 
ölçümleri 
 

 
2012-2014 
(yıl 
boyunca) 
 

 
Dr. Erol 
KARAKURT 
Dr. Ali KOÇ 
Dr. M. Ufuk ÖZBEK 
Zir. Müh. Ertuğrul 
KILIÇ 
 

 
4. yıl 

 
-Gözlem ve ölçümler. 
-Verilerin 
değerlendirilmesi. 

 
2014 
Aralık 

 
Dr. Erol 
KARAKURT 
Dr. Ali KOÇ 
Dr. M. Ufuk ÖZBEK 
Zir. Müh. Ertuğrul 
KILIÇ 
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ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: 
Proje süresi   : 01 Nisan 2011-30 Ekim 2015 (55 Ay) 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi : 

Korunga çok eski yıllardan beri yetiĢtirilen bir baklagil yem bitkisidir. Korunga 
(Onobrychis) cinsine bağlı 100 kadar türü olup, ülkemizde 70‟inin yetiĢtiği bildirilmektedir 
(Açıkgöz 2001).Ülkemizde yaklaĢık 1,5 milyon dekar ekim alanıyla yem bitkileri içerisinde 
yonca ve fiğlerden sonra üçüncü sırada yer almaktadır (Anonim, 2009).  Özellikle, Orta ve 
Doğu Anadolu ile geçit bölgelerinde yaygın olarak yetiĢtirilir. Soğuğa ve kurağa karĢı oldukça 
dayanıklı bir bitki olan korunga, diğer bitkilerin iyi yetiĢmediği kıraç, kireçli, kalkerli ve 
sulanmayan topraklarda baĢarıyla yetiĢtirilebilir. Kıraç Ģartlarda yoncaya göre daha verimlidir 
(Açıkgöz 2001). Derin kök sistemi ile toprağın alt katmanlarını iĢleyen ve toprak 
derinliklerindeki besin maddelerini üst katmanlara taĢıyan ve yarayıĢlı duruma getiren 
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korunga, yüksek bir katyon değiĢim kapasitesine de sahiptir (Özgen ve ark., 1998). 
Adaptasyon kabiliyeti yüksek olan korunga, ABD‟nin batı bölgesi ve Kanada‟nın bu bölgeye 
yakın, yıllık yağıĢı 330 mm olan ya da sınırlı sulama Ģartları altındaki kalkerli topraklarda 
yetiĢtirilebilmekte ve diğer baklagillerle kıyaslandığında fosforca fakir topraklarda iyi geliĢme 
gösterdiği bildirilmektedir ( Miller ve Hoveland 1995).   

 Korunga çok besleyici bir yem bitkisidir. Kıraç Ģartlarda yetiĢen korunga ve yoncanın 
geliĢme devresinde,  korunga otunda yoncadan daha az ham protein, ham selüloz ve kül 
bulunmasına karĢın daha fazla N‟siz öz madde ve  hazmolunabilir besin maddesi içerdiği 
bildirilmektedir (Carleton ve ark., 1968). Ayrıca, dokularında bulunan tanin maddesi 
nedeniyle yonca hayvanlarda ĢiĢmeye sebep olurken, korunga ĢiĢmeye sebep olmamaktadır 
(Açıkgöz, 2001).  

Korunga saf ve buğdaygillerle karıĢım halinde, yapay mera karıĢımlarında ve 
meralarda üstten tohumlamada kullanılabilir. Korunganın diğer bir özelliği de ilkbaharda 
erken geliĢmeye baĢlamasıdır (Çöçü, 2008). Korunga ve yonca buğdaygillerle karıĢık olarak 
ekildiğinde, ot üretiminde önemli  bir artıĢ olmakta ve bu alanlarda otlayan hayvanlardaki  
canlı ağırlık artıĢı da daha yüksek olmaktadır (Tosun ve Ark., 1977). Buğdaygiller yalnız ve 
birbirleriyle karıĢık olarak ekildiğinde ortalama 118 kg/da kuru ot elde edilirken, korungayla 
karıĢım halinde yetiĢtirildiğinde 322 kg/da kuru ot elde edildiği ve daha fazla azot ve ham 
protein ihtiva ettikleri bildirilmektedir (Tosun, 1968).  Nadas- Buğday ekim sisteminin 
uygulandığı Orta Anadolu Bölgesi için Korunga iyi bir münavebe bitkisidir. Korunga-Buğday 
ekim nöbeti sisteminde çeĢitli gübre kombinasyonları denenerek yürütülen bir araĢtırmada, 
bir yıl nadastan sonra dekara 22 kg süperfosfat (% 16) verilerek ekilen buğdaydan dekara 
305,3 kg verim alınırken, iki yıllık korunga bozulduktan sonra gübresiz olarak ekilen 
buğdaydan 326,2 kg/da verim alınmıĢtır (Haksel, 1959). 

Ülkemiz açısından çok değerli bir yem bitkisi olan korunganın veriminde, kök 
zararlıları nedeniyle çok ciddi bir düĢüĢ görülmekte, bu durum üretimi önemli ölçüde 
sınırlamaktadır. Korungada zarar yapan böceklerin biyolojileri üzerinde yapılan bir 
çalıĢmada, zararlı böcekler için yakında konukçuları bulunmasına rağmen daha uzaktaki 
korungayı tercih ettiklerini bildirmektedir (Tamer, 1988).   Zararlılara karĢı dayanıklı hatların 
bulunması için (Büyükburç vd., 1991) bir çalıĢma yapılmıĢ, bu çalıĢma neticesinde dayanıklı 
materyal bulunamamıĢtır. Ancak, bundan sonra yapılacak araĢtırmalarda yabani türler 
üzerinde durulması gerektiği ifade edilmiĢtir.  

Ankara Haymana Ģartlarında yürütülen çalıĢmada, korunga yem bitkisinde yeĢil ve 
kuru ot verimi sırasıyla 2124.3 kg/da ve 554.90 kg/da olarak tespit edilmiĢtir ( Ünal ve  
Fırıncıoğlu, 2007). Erzurum Ģartlarında yürütülen çalıĢmalar sonucunda tescil ettirilen 
Lütfibey-05 çeĢidinin kuru ot veriminin 700 kg/da olduğu belirtilmektedir (Anonim, 2009). 
Yapılan diğer bir çalıĢmada yeĢil ot veriminin  1000- 2500 kg/da arasında değiĢtiği 
saptanmıĢtır (Sağlamtimur vd., 1986).  
 

Korunga ıslah çalıĢması Enstitümüzde 1975 yılında baĢlatılmıĢtır (Kurt,  1989).  Bu 
çalıĢma sonucunda 192025 nolu korunga hattının Orta Anadolu kıraç koĢullarına uygun 
bulunmuĢ ve Özerbey-03 ismiyle tescil ettirilmiĢtir. Bugüne kadar yapılan ıslah 
çalıĢmalarında yalnızca iki çeĢidin geliĢtirilmiĢ olması yeterli değildir. Bölgemizde ve gerekse 
diğer bölgelerde kullanılmak üzere acilen daha çok çeĢit geliĢtirilmesine ihtiyaç vardır. Bu 
nedenle bu ıslah çalıĢmasında,  verim ve kalite özellikleri iyi, adaptasyon kabiliyeti yüksek 
korunga çeĢidi ya da çeĢitleri geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır.  
 
 

7. Materyal: 
  Bu araĢtırma, Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Haymana/Ġkizce 
AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği deneme tarlalarında yürütülecektir. Çiftlik Ankara‟ ya 45 km 
uzaklıkta olup, denizden yüksekliği 1055 m dir.  AraĢtırma alanı toprakları kahverengi toprak 
grubundan, killi-tınlı tekstürde, organik maddece fakir, pH‟sı ise hafif alkali olan bir toprak 
yapısına sahiptir.  
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Bu çalıĢmada yurtiçi ve yurtdıĢından temin edilen materyaller kullanılacaktır (Tablo 1). 
Tablo 1‟de görülen ilk 8 materyal mera germplazmı geliĢtirme projesi çerçevesinde 
incelenmiĢ olup kuru ot potansiyeli ümit verici olarak bulunmuĢtur  (Ünal ve Fırıncıoğlu, 
2002).  Bu nedenle mevcut çalıĢmanın materyalleri arasına dahil edilmiĢtir.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bu materyallerde öncelikle tohum yenileme ve çoğaltma iĢlemi yapılacaktır. Sonra 

gözlem bahçesi kurulacak üstün özellik gösteren populasyonlar daha sonra verim 
denemelerinde değerlendirilecektir.  

Kalite analizleri enstitümüz kalite laboratuarında yapılacaktır. Her parselden elde edilen 
yeĢil ot içerisinden rastgele alınan 0.5 kg‟lık yeĢil ot örnekleri kurutma dolabında 48 saat 70 
oC „de kurutulacaktır. Fırından çıkarılan örnekler 24 saat bekletildikten sonra öğütülecektir.  

Mevcut örneklerde NIR (Near-infrared spectroscopy) cihazı ile kuru madde, sindirilebilir 
kuru madde, ham protein, ADF, NDF ve rölatif yem değeri değerleri tespit edilecektir (Shenk 
ve Westerhaus, 1995).  
 
 

Metot : 
 
Gözlem bahçesini oluĢturacak parsellerin her birinin alanı 4 m2 olup sıra uzunluğu 4 m, 

sıra arası mesafe 50 cm‟dir. Gözlem bahçesi tesadüf blokları deseninde iki tekerrürlü olarak 
tesis edilecektir. Atılacak tohum miktarı 5 kg/da olarak hesap edilecektir.   

Gözlem bahçesinde üstün özellik gösteren materyaller verim denemesine alınacaktır. 
Verim denemesi tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak ekilecektir. 
Denemedeki parsel ebatları 5 m 8 sıra 0.50 cm Ģeklinde olacaktır. Parsel aralarında 1.0 m, 
boĢluk bırakılacaktır.  

 
Yapılacak Gözlem ve Ölçümler  (gözlem bahçesinde ve verim denemesinde )  
Gözlemler hasattan önce her parselden rastgele seçilen 5 adet bitkide yapılacaktır.  

Tablo 1 Projesinde kullanılacak materyal isimleri ve temin edildiği yerler 

Sıra  no Materyal isimleri  Materyalin temin edildiği yerler  
1 L-1402 Sivas 

2 L-1404 Sivas 

3 L-1339 Rusya 

4 L-1337 Rusya 

5 L-1412 Sivas 

6 L-1409 Sivas 

7 L-1407 Sivas 

8 L-1341 Rusya  

9 L-1728 Ankara 

10 L-1729 Sivas 

11 L-1730 Çanakkale 

12 Lütfibey Erzurum 

13  Özerbey-03 Ankara 



 52 

1- Çiçeklenme Süresi (gün): 1 Marttan itibaren parseldeki bitkilerin % 10 çiçeklendiği 
zamana kadar geçen gün sayısıdır.  
2- Ana sap uzunluğu (cm): Hasattan önce beĢ bitkide ana sapın toprak yüzeyi ile uç 
kısmı arasında kalan uzunluk ölçülecektir.  
3- Ana sap kalınlığı (mm): Ana sapın 2. ve 3. boğum arasının kalınlığı 0.1 mm bölmeli 
kumpasla ölçülecek.  
4-Ana saptaki dal sayısı (adet):Hasattan önce 5 bitkide ana saptaki dal  sayısı 
sayılacak 
5-Ana sapta salkım sayısı(adet): BeĢ bitkide ana saptaki salkım sayısı sayılacak 
6-Ana sap salkım uzunluğu (cm): BeĢ bitkide ana sap salkım uzunluğu ölçülecektir. 
7- Bitkide sap sayısı (adet): BeĢ bitkide sap sayısı sayılacak.  
8- Yatma durumu (1-5) : Her parseldeki bitkiler (1-5) ıskalasına göre 1=dik, 2=yarı dik, 
3=orta, 4=yarı yatık, 5=yatık Ģeklinde belirlenecek.  
9- KıĢa dayanıklılık (%) : Parselde kıĢ zararı gören bitkilerin %‟si gözle tahmin edilerek 
belirlenecektir.  
10-SeyrekleĢme oranı (%): Biçimden sonra parseldeki bitkilerin seyrelme durumu 
gözle tahmin edilerek % seyrelme durumu tahmin edilecektir. 
11- YeĢil ot verimi (kg/da) : Her parselin alt ve üst tarafından 0.5 m biçilerek 
parselden uzaklaĢtırılacaktır. Geriye kalan alan biçilerek hasat edilip, elde edilen yeĢil 
ot tartılacak ve dekara verime çevrilecektir.  
12- Kuru ot verimi (kg/da) :Her parselden elde edilen yeĢil ot içerisinden rastgele 
alınan 0.5 kg‟lık yeĢil ot örnekleri kurutma dolabında 48 saat 70 oC „de kurutulacaktır. 
Fırından çıkarılan örnekler 24 saat bekletilip kuru ot ağırlığının belirlemek amacıyla 
tartılacaktır. Elde edilen kuru ot değerleri daha sonra dekara verime çevrilecektir.  
13-Fizyolojik olum gün sayısı (gün): Ekim zamanı ile alt meyvelerin kahverengiye 
dönüĢtüğü zaman arasında geçen süre gün olarak belirtilecektir. 
14-Tane verimi (kg/da): Her parselin alt ve üst tarafından 0.5 m biçilerek parselden 
uzaklaĢtırılacaktır. Geriye kalan alan tohumlar hasat zamanı geldiğinde biçilerek hasat 
edilip, tohumlar ayrılacaktır. Elde edilen tohumlar tartılarak dekara verime çevrilecektir. 
15- Çimlenme oranı(%): AraĢtırmada kullanılan hat ve çeĢitlerden tesadüfi olarak 
alınacak 4x100 adet tohum örneği standartlara uygun olarak çimlenme testinden 
geçirilerek çimlenme oranları % olarak tespit edilecektir.  
16- 1000 tane ağırlığı (gr): Her parselden elde edilen tohumlardan tesadüfi olarak 
alınacak 4x100 adet tohum örneği hassas terazide tartılarak, elde edilen ortalamalar 10 
ile çarpılarak 1000 tane ağırlığı hesap edilecektir.  

 
 
 

9. Beklenen Yararlar/ Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı: 
Ülkemizde bugüne kadar tescil edilen Özerbey-2003 ve Lütfi Bey-2005 olmak üzere 

iki çeĢit bulunmaktadır. Bölgemiz kıraç Ģartları için önemli bir yem bitkisi olan korungada 
verim ve kalite yönünden daha iyi özelliklere sahip, adaptasyon kabiliyeti yüksek yeni 
çeĢitlere ihtiyaç vardır. Bu çalıĢmayla yeni çeĢitlerin tescil edilmesi beklenmektedir.  
   

.  
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10. Talep Edilen Bütçe:  
 

03. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ YILLARA GÖRE DAĞILIM 
2011 2012 2013 2014 2015 

03 2     TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME 
ALIMLARI 1000 1000 1000 1000 1000 

03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 50 50 50 50 50 

03 2 6 01 Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik 
Malzeme Alımları 500 500 500 500 500 

03 2 6 03 Zirai Malzeme ve Ġlaç Alımları 250 250 250 250 250 
          
03 3     YOLLUKLAR 800 800 800 800 800 
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03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 500 500 500 500 500 
03 3 5 01 Seyyar Görev Tazminatları 500 500 500 500 500 
03 5   HĠZMET ALIMLARI 1100 1100 1100 1100 1100 
03 5 1 04 ĠĢçilik Hizmetleri 1000 1000 1000 1000 1000 
03 5 2 01 Posta ve Telgraf Giderleri 100 100 100 100 100 
          

03 7     MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, 
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 1000 1000 1000 1000 1000 

03 7 3 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 1000 1000 1000 1000 1000 
TOPLAM 3900 3900 3900 3900 3900 
          
06. SERMAYE GĠDERLERĠ YILLARA GÖRE DAĞILIM 

2011 2012 2013 2014 2015 
06 1     MAMUL MAL ALIMLARI 17000 1500 1500 1500 1500 
06 1 2 01 Büro Makineleri Alımları  500 - - -  

06 1 2 02 Diğer Özel Malzeme Alımları (çit için Malzeme 
Alımı) 5000 - -   

06 1 2 04 Laboratuar Cihazı Alımları (kuru ot değirmen) 10000 - - -  
06 1 3 04 Laboratuar Gereçleri Alımları - - - -  
06 1 3 05 Zirai Gereç Alımları 1500 1500 1500 1500 1500 
06 2   MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 250 250 250 250 250 
06 2 6 01 Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Alımları 250 250 250 250 250 
          

06 6     MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 
GĠDERLERĠ 1100 1100 1100 1100 1100 

06 6 4 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 1000 1000 1000 1000 1000 
06 6 4 03 Elektrik Alımları 100 100 100 100 100 
          
    TOPLAM  18350 2850 2850 2850 2850 
    GENEL TOPLAM 22250 6750 6750 6750 6750 
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11. ÇalıĢma Takvimi: 
 
 
 
ÇalıĢma  Takvimi 
      2011 
      O ġ M N M H T A E E K A 
Deneme materyalinin 
ekilmesi  

                        

Ekim parsellerinin bakımı                         
Gözlem alınması                         
Raporların hazırlanması                         
                          
  2012 
      O ġ M N M H T A E E K A 
Parsellerin bakımı                         
Gözlem alınması                         
Tohum hasadı                         
Tohumların harman ve 
temizliği 

                        

Raporların hazırlanması                         
      2013 
  O ġ M N M H T A E E K A 
Verim denemelerin 
kurulması 

                        

Deneme parsellerinin 
bakımı 

                        

Gözlem alınması                         
Raporun hazırlanması                         
                          
  2014 
  O ġ M N M H T A E E K A 
Parsellerinin bakımı                         
Gözlem alınması                         
Tohum hasadı                         
Tohumların harman ve 
temizliği 

                        

Raporların hazırlanması                         
  2015 
  O ġ M N M H T A E E K A 
Parsellerinin bakımı                         
Gözlem alınması                         
Tohum hasadı                         
Tohumların harman ve 
temizliği 

                      

Raporların hazırlanması                         
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Proje adı   : Erzurum Ekolojisine Bazı Bakla Genotiplerinin Uyumu  
                                                (adaptasyonu) 
                                                Adaptation of Some Broad Bean Genotypes in Ecology of  
                                                Erzurum 
Proje No   :TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ  : DATAE 
Proje Lideri   : Zir. Yük. Müh. Sibel KADIOĞLU 
Proje Yürütücüleri  : ġerafettin Çakal Dr. Abdurrahman Kara Murat Atıcı Sibel  
                                                 Kadıoğlu 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Yok 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Ocak 2012- Aralık 2013 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
Tarımı yapılan baklanın iri taneli, küçük taneli ve yem baklası olmak üzere baĢlıca üç alt 
grubu vardır. Genelde iri taneli baklalar tercih edilmekle birlikte küçük taneli baklalar da 
yetiĢtirilmektedir. Atbaklası, hayvan baklası olarak da adlandırılan bu baklalar yemlik bakladır 
ve üretim alanı çok azdır. Türkiye‟de hayvan beslemede kullanılan baklagil taneleri; fiğ, koca 
fiğ, burçak, bakla, bezelye , mısır börülcesi, fasulye, lüpen, mercimek, mürdümük , nohut ve 
soya fasülyesidir.  
Bu bitkilerden enstitü olarak birçoğu çalıĢılmıĢ olmakla birlikte bakla konusunda bugüne 
kadar bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Bu çalıĢma, bakla üretiminin ülke bazında çok az Erzurum 
ilinde ise hiç olmaması, tek yıllık çok iyi bir protein kaynağı olması ve bu konuda yapılan 
çalıĢmaların az oluĢu gibi gerekçelerle Erzurum‟da yetiĢtirilebilecek mevcut bakla 
potansiyelini ortaya çıkarmak ve kullanılan yem bitkilerine alternatif olarak sunulabilecek yeni 
yem bitkilerini yöre çiftçisine tanıtmak amacıyla projelendirilmiĢtir. 
Materyal ve Metot: 
Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Pasinler Deneme Ġstasyonunda kurulacak olan 
denemede,  yetiĢtiriciliği yapılan farklı yörelerden temin edilen bakla tohumları kullanılacaktır. 
Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlı kurulacaktır. Ekim 5 m 
uzunluğunda dört sıra halinde, sıra arası 50 cm 5-7 cm derinliğe Nisan- Mayıs aylarında 
meteorolojik Ģartların uygun olduğu bir dönemde yapılacak ve aĢağıda belirtilen konularda 
ölçümler ve gözlemler alınacaktır. 
ÇıkıĢ süresi (gün): Ekim tarihi ile ilk çıkıĢların görüldüğü tarih arasındaki süre belirlenecektir. 
Çiçeklenme süresi (gün): Ekim tarihi ile çiçeklenme baĢlangıcı arasındaki süre 
belirlenecektir. 
OlgunlaĢma süresi (tohum için erme süresi) (gün): Tohum hasadı için baklaların çoğunun 
tamamen dolup sarardığı tarih arasındaki süre belirlenecektir. 
Dal Sayısı (adet/bitki): Her bir parselde tesadüfen seçilecek bitkilerde ana gövdeden toprak 
seviyesinde çıkan ve ana gövde dıĢındaki sapların sayılmasıyla bulunacaktır. 
Bitki boyu (sap)(cm): Toprak yüzeyi ile en son yaprağın çıktığı boğum arasındaki mesafe 
ölçülecektir. 
Bitkide Boğum Sayısı (adet/bitki): Her parselden tesadüfi olarak seçilen 10 adet bitkide ilk 
baklanın oluĢtuğu boğum esas alınacaktır. 
Ġlk Bakla Yüksekliği (cm): Her parselden tesadüfi olarak seçilen 10 adet bitkinin ilk oluĢan 
baklası ile toprak yüzeyi arasındaki uzunluk ortalamaları alınarak bulunacaktır. 
Bitkide Bakla Sayısı (adet/bitki): Ana sap ve kardeĢte bulunan tüm meyveler sayılacaktır. 
Baklada dane sayısı (adet/bakla): Ana sapta ilk baklanın çıktığı boğumdan bir sonraki 
boğumda bulunan meyvedeki tohumlar sayılacaktır. 
Biyolojik verim: Her parsel kuruduktan sonra tamamen hasat edilip tartılarak hesaplanacaktır. 
Tohum verimi: Hasat edilen bitkilerin harman sonrası elde edilen tohumları tartılarak verimleri 
kg/da çevrilecektir. 
1000 tane ağırlığı (gr): Her parselden elde edilen tohumlar 4x100 adet sayılacak ve hassas 
terazide tartılacak daha sonrada orantı ile 1000 tane ağırlığı hesaplanacaktır. 
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Verilerin istatistiki analizi: SPSS veya JUMP istatistik programları yardımıyla elde edilen yıllık 
veriler tesadüf blokları deneme deseninde varyans analizine tabi tutulacak proje bitiminde iki 
yıllık veriler birleĢtirilerek değerlendirilecektir. 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya aktarma/Ekonomiye Katkı: 

 Alternatif yem bitkilerinin geliĢtirilmesi 
 Küresel iklim değiĢiklerine uyum sağlayabilecek bitkilerinin tespiti 
 Yöre çiftçisinin sosyo-ekonomik seviyesinin yükselmesi 
 Ġnsan ve hayvan beslenmesinde alternatif ürünlerin ortaya çıkarılması 
 Bakla konusunda yapılan çalıĢmaların artması 
 Hayvanların kesif yem ihtiyacının karĢılanabilme imkanlarının artması 
 Yem fabrikalarına yeni girdiler sağlanması gibi yararlarının olabileceği 

düĢünülmektedir. 
 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve yıllara göre) 
 
Ekon. Hesap Detay Kodu Yıllar 
1 2 3 4 AraĢtırma Ekipmanı 1. Yıl 2. Yıl 
6 1 2 5 Elektronik hassas Terazi 1.000  
6 1 2 9

0 
Dijital Fotoğraf Makinesi 2.000  

6 1 2 0
1 

Büro makinaları alımları 
(bilgisayar, yazıcı vb.) 

3.000  

6 1 3 0
5 

Zirai gereç alımları (sulama 
tankı ) 

3.000  

        Ara toplam 9.000  
        AraĢtırma Sarf Malzemeleri     
6 5 4 2 Akaryakıt giderleri 500 1.000 
6 2 6 1 Kâğıt ürünleri alımı 600 600 
6 8 2 9

0 
Diğer özel malzeme alımları 
(Tohum) 

100 200 

6 8 3 9
0 

Diğer özel malzeme alımları 
(Gübre) 

100 200 

6 5 4 3 Enerji giderleri (elektrik) 100 100 
        Ara toplam 1.400 2.100 
       
    Cari Giderler   
6 9 2 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 2.500 3.000 
6 5 5 1 Posta telgraf 100  
6 5 5 2 Telefon abonelik ve kullanma 100  
6 5 5 3 Ġnternet 100  
3 5 1 4 ĠĢçi ücretleri 3.000 4.000 
3 6 2 1 Tanıtma, ağırlama, tören, 

organizasyon giderleri 
5.000 2.500 

       Ara toplam 10.800 9.500 
    GENEL TOPLAM        32.800TL 
 
 
 
 
 
ÇalıĢma Takvimi: 
Yapılacak ĠĢler 2012-2013 
Deneme hazırlıkları Mart/Nisan 
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Ekim Mayıs 
Bakım Mayıs 
Bakım Mayıs/Haziran 
Gözlem  Haziran 
Gözlem Temmuz 
Gözlem alınması/ bakım çalıĢmaları/hasat Temmuz/Ağustos 
Harman tasnifleme Ağustos/Eylül 
Veri giriĢi Ekim/Kasım 
Verilerin analizi/ rapor yazımı Aralık 
 
 
 
Proje adı   : Erzurum ġartlarında Bazı Yem Bezelyesi Genotiplerinin  
                                                Sonbahar ve Ġlkbaharda YetiĢtirilebilme Ġmkânlarının  
                                                AraĢtırılması(The Investigation of The Possibility of Growing  
                                                Some Forage Pea Genotypes in Autumn and Spring Time in  
                                                 Erzurum  
Proje No   :TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ  : DATAE 
Proje Lideri   : Zir. Yük. Müh. Sibel KADIOĞLU 
Proje Yürütücüleri  :ġerafettin Çakal Dr. Abdurahman Kara Murat Atıcı Sibel  
                                                 Kadıoğlu 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Yok 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Ocak 2012- Aralık 2013 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
Dünyada tarımın ana hedefi insanları sağlıklı ve dengeli beslemektir. Bu stratejik ve hayati 
öneminden dolayı tarım, ülkeler için vazgeçilmez ve ihmal edilemez bir sektör durumundadır. 
Günümüzde ülkelerin yaĢam standartları ortaya konulurken dikkate alınan temel kıstas, 
insanların gıda tüketimleridir ve kiĢi baĢına protein tüketimi, ülkelerin geliĢme düzeyini 
belirleyen ölçütler arasında giderek daha çok kabul görmektedir. 

Ġnsan beslenme deseni içerisinde hayvansal proteinin payının artırılması hedeflenirken 
hayvanların genetik kapasitelerinden azami derecede faydalanmak için çevre Ģartlarının, 
bakım ve beslemenin ve sağlık Ģartlarının çok iyi olması gerekmektedir. Hayvancılıkta 
girdilerin %70‟ini yemleme ile ilgili masraflar oluĢturmaktadır. Beslenme ya tek yönlü sanayi 
yemleri ile yapılmakta olup bu tür beslenme hem masraflı olmakta hem de hayvanların 
sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ya da yazın merada kıĢın ahırda bol saman ve sapla 
yapılmaktadır. Ne yazık ki ham protein oranı %0,5-1 olan buğdaygil samanları Türkiye‟nin bir 
çok bölgesinde, hayvanların hala birinci derecede yemi olarak görülmektedir. 

Bunların yanı sıra yıllar itibariyle çayır-mera alanları kalite ve miktar olarak azalmasına 
rağmen yem bitkileri ekiliĢ alanları ihtiyaç duyulan oranda artmamaktadır. 2.506.000 hektar 
yüzölçümü ile Türkiye topraklarının % 3,2 sini oluĢturan Erzurum ilindeki arazi dağılımına, ilin 
topoğrafik ve iklim Ģartları önemli ölçüde etki etmektedir. Çayır-mera alanlarının Türkiye 
toplam arazi varlığı içindeki payının % 30‟lar civarında oluĢu, mevcut çayır ve meraların ülke 
hayvancılığı açısından önemini daha da arttırmaktadır. 1.622.520 ha. olan toplam çayır-mera 
alanları ilin toplam yüzölçümünün % 64.‟ünü oluĢturmaktadır. Ġldeki mevcut yem bitkileri ekiliĢ 
alanı ise 75.611 ha olup toplam ekili alanın %21‟ini kaplamaktadır. Birim alan verimlilikleri 
açısından ise yem bitkileri üretimi Türkiye ortalamasının üzerindedir. 

Baklagil yem bitkileri uygun zamanda hasat edilmek Ģartıyla çok kaliteli, besleme değeri 
yüksek ot vermektedir. Örneğin yonca, korunga, çayır üçgülü, fiğ protein oranı %15-25 
arasında değiĢen kaliteli ve besleme değeri yüksek ot verirler. Bununla beraber bazı baklagil 
yem bitkilerinin (fiğ, yem bezelyesi) kuru otundan yararlanıldığı gibi daneleri kırılarak da 
hayvanlara yedirilmektedir. Baklagil yem bitkilerinde danedeki protein oranı %40‟lara kadar 
yükselmektedir.  
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Yukarıda sıralanan tüm bu gerekçeler ıĢığında bu çalıĢmada yöre çiftçisine kısa sürede 
yüksek verim ve kalitede yem elde edebileceği tek yıllık bir baklagil olan yem bezelyesinin 
tanıtılması hedeflenmektedir. Yem bezelyesinin sonbahar ve ilkbahar ekimlerinden alınan 
sonuçlarla yöre için iyi bir alternatif ürün olabileceğinin ortaya çıkarılması ve ekim alanının 
büyümesine katkıda bulunulması amacını taĢımaktadır. 
Materyal ve Metot: 
ÇalıĢma Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsüne bağlı Pasinler deneme istasyonunda 
gerçekleĢtirilecek, denemede değiĢik illerde tescil ettirilen yem bezelyesi çeĢitleri ve yerel 
populasyonlar materyal olarak kullanılacaktır. AraĢtırma tesadüf blokları deneme desenine 
göre üç tekerrürlü olarak kurulacaktır. Ekimler 4 m boyunda 5 sıraya 30 cm sıra aralığıyla 
metre karede 80 bitki olacak Ģekilde, sonbahar ve ilkbahar yapılacaktır. Parsellerin yarısı ot 
kalanı da tohum olarak değerlendirilecektir.  
ÇalıĢmalar sırasında tarla günü düzenlenerek yem bezelyesinin yöre çiftçisine tanıtımı 
yapılacaktır. Ve çalıĢmada aĢağıdaki gözlemler alınacaktır. 
ÇıkıĢ süresi (gün): Ekim tarihi ile ilk çıkıĢların görüldüğü tarih arasındaki süre belirlenecektir. 
Çiçeklenme süresi (gün): Ekim tarihi ile çiçeklenme baĢlangıcı arasındaki süre 
belirlenecektir. 
OlgunlaĢma süresi (ot hasadı için gecen gün sayısı) (gün): Ot hasadı için ekim tarihi ile 
olgunlaĢma (alt baklanın tamamen dolduğu) tarih arasındaki belirlenecektir. 
OlgunlaĢma süresi (tohum için erme süresi) (gün): Tohum hasadı için baklaların çoğunun 
tamamen dolup sarardığı tarih arasındaki süre belirlenecektir. 
Bitkide kardeĢ sayısı (adet): Her bir parselde tesadüfen seçilecek bitkilerde ana gövdeden 
toprak seviyesinde çıkan ve ana gövde dıĢındaki sapların sayılmasıyla bulunacaktır. 
Bitki boyu (sap)(cm): Toprak yüzeyi ile en son yaprağın çıktığı boğum arasındaki mesafe 
ölçülecektir. 
Bitkide meyve sayısı (adet): Ana sap ve kardeĢte bulunan tüm meyveler sayılacaktır.  
Meyvede tohum sayısı (adet): Ana sapta ilk baklanın çıktığı boğumdan bir sonraki boğumda 
bulunan meyvedeki tohumlar sayılacaktır. 
YeĢil ot verimi (kg/da): Her bir parselde 2,5m2 alanda bulunan bitkiler alttaki baklaları tam 
olgunlaĢtığında biçilecek, bunlar tartılarak yeĢil ot verimi bulunacak daha sonra parsel 
verimleri dekara verime çevrilecektir. 
Kuru madde verimi (kg/da): YeĢil ot verimleri bulunan bitkilerden rastgele alınan 200-300 
gr‟lık örnekler 70 oC da 48 saat kurutulacak kurutulan bu örnekler tartılarak % kuru madde 
oranı bulunacak bu oran yeĢil ot verimi ile çarpılarak kg/da kuru madde verimi bulunacaktır. 
Tohum verimi: Hasat edilen bitkilerin harman sonrası elde edilen tohumları tartılarak verimleri 
kg/da çevrilecektir. 
1000 tane ağırlığı (gr): Her parselden elde edilen tohumlar 4x100 adet sayılacak ve hassas 
terazide tartılacak daha sonrada orantı ile 1000 tane ağırlığı hesaplanacaktır. 
Verilerin istatistiki analizi 
SPSS veya JUMP istatistik programları yardımıyla elde edilen yıllık veriler tesadüf blokları 
deneme deseninde varyans analizine tabi tutulacak proje bitiminde iki yıllık veriler 
birleĢtirilerek değerlendirilecektir. 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya aktarma/Ekonomiye Katkı: 

 Kaliteli kaba yem üretiminin artırılmasına alternatif oluĢturması, 
 Zaman ve masraftan tasarruf sağlanması, 
 Tek yıllık baklagil olarak fiğin yanı sıra ürün deseninde bulunması, 
 Yem bezelyesinin benimsenmesi ve tanınmasına katkıda bulunması, 
 Yem bezelyesi kültürü hakkında genel bilgi birikiminin artması, 
 Yem bezelyesinin insan ve hayvan beslenmesinde kullanılmasında yaygınlık 

kazanması, 
 Yem bezelyesi ile yapılabilecek diğer çalıĢmalara ıĢık tutması beklenmektedir. 

 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve yıllara göre) 
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Ekon. Hesap Detay Kodu Yıllar 
1 2 3 4 AraĢtırma Ekipmanı 1. Yıl 2. Yıl 3.Yıl 
6 1 2 5 Elektronik hassas Terazi 1.000   
6 1 2 9

0 
Dijital Fotoğraf Makinesi 2.000   

6 1 2 0
1 

Büro makinaları alımları 
(bilgisayar, yazıcı vb.) 

3.000   

6 1 3 0
5 

Zirai gereç alımları (sulama 
tankı ) 

3.000   

        Ara toplam 9.000   
        AraĢtırma Sarf Malzemeleri      
6 5 4 2 Akaryakıt giderleri 500 1.000 2.000 
6 2 6 1 Kâğıt ürünleri alımı 600 600 2.000 
6 8 2 9

0 
Diğer özel malzeme alımları 
(Tohum) 

100 200  

6 8 3 9
0 

Diğer özel malzeme alımları 
(Gübre) 

100 200  

6 5 4 3 Enerji giderleri (elektrik) 100 100 500 
        Ara toplam 1.400 2.100 4.500 
        
    Cari Giderler    
6 9 2 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 2.500 3.000 5.000 
6 5 5 1 Posta telgraf 100   
6 5 5 2 Telefon abonelik ve kullanma 100   
6 5 5 3 Ġnternet 100   
3 5 1 4 ĠĢçi ücretleri 3.000 4.000 6.000 
3 6 2 1 Tanıtma, ağırlama, tören, 

organizasyon giderleri 
5.000 2.500  

       Ara toplam 10.800 9.500 11.000 
 GENEL TOPLAM 48.300 TL   48.300 TL 
 
 
 
 
 
 
 
ÇalıĢma Takvimi: 
Yapılacak ĠĢler 2012-2013 Yapılacak ĠĢler 2014 
Deneme 
hazırlıkları Mart/Nisan Deneme 

hazırlıkları  

Ġlkbahar Ekimi Mayıs Ġlkbahar Ekimi  
Bakım Mayıs Bakım  
Bakım Mayıs/Haziran Bakım  
Hasat/gözlem  Haziran Hasat/gözlem  Haziran 
Hasat/gözlem Temmuz Hasat/gözlem Temmuz 
Gözlem alınması/ 
bakım 
çalıĢmaları/hasat 

Temmuz/Ağustos 
Gözlem alınması/ 
bakım 
çalıĢmaları/hasat 

Temmuz/Ağustos 

Hasat /harman/ 
gözlem 
çalıĢmaları 

Ağustos/Eylül 
Hasat /harman/ 
gözlem 
çalıĢmaları 

Ağustos/Eylül 

Deneme Eylül/Ekim Deneme Eylül/Ekim 
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hazırlığı/sonbahar 
ekimi  

hazırlığı/sonbahar 
ekimi  

Veri giriĢi/ Ekim/Kasım Veri giriĢi/ Ekim/Kasım 
Verilerin analizi/ 
rapor yazımı Aralık Verilerin analizi/ 

rapor yazımı Aralık 

 
 
 
Proje Adı   : Orta Güney Anadolu Bölgesi Doğal Alanlardan Toplanan Bazı    
                                                Çayır Mera ve Yem Bitkilerinin Tarımsal, Morfolojik ve Biyolojik  
                                                Karakterazisyonu 
                                                Morphological and biological characterization of some pasture  
                                                and forage plants collected from the natural lands in the  
                                                Central-South Anatolian Region 
AraĢtırma Enstitüsü            : Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri                           : Z.Yük.Müh.ġaban IġIK 
Projenin Ġlgili Olduğu AFA/ Program: 
                   Öncelik 
                            Yüksek    Orta   DüĢük 
 
AraĢtırma Fırsat Alan  :  
Çayır Mera ve Yem Bitkileri               
                                                                                                                                             
AraĢtırma Programı          :  
Yem Bitkileri Üretiminin GeliĢtirilmesi                         
 
Proje Süresi              : 60 Ay 
 
BaĢlama Tarihi   : 2012 
BitiĢ Tarihi         : 2016 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi:     
  
YeĢil alan tesisi, yapay mera tesisi ve yem bitkisi olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan  
yem bitkilerinin önemli kısmı yurt dıĢından ithalat yolu ile temin edilmektedir. Avrupa ve 
Kuzey Amerika ülkelerinden ithal edilen bu çeĢitler çoğunlukla ülkemiz Ģartlarına uyum 
sağlamamaktadır (Oral ve Açıkgöz, 2002). Özellikle ülkemizde  son yıllarda yapay mera 
kurma teĢviklerinin artmasıyla, yapay mera ve mera ıslah çalıĢmalarının yoğunlaĢması  
tohum talebini artırmıĢ, yerli çeĢit ihtiyacını daha da önemli hale getirmiĢtir. Yapay mera 
tesisinde kullanılan ithal çeĢitler çoğunlukla iklim ve toprak Ģartlarına uyum göstermemekte 
ve harcanan kaynak ve emek boĢa gidebilmektedir. Bu sorun yerel kaynaklı çeĢitler 
kullanılarak aĢılabilir.  

Son yıllarda Kamu AraĢtırma KuruluĢlarımız ve Üniversitelerimizde bu konu üzerinde 
çeĢitli araĢtırmalar yürütülmektedir. Bu çalıĢmalar ülkemiz tarımı ve  ekonomisi açısından 
büyük önem taĢımaktadır.Ancak gen kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen, doğal 
floradan bitkilerin toplanarak kültüre alınması ve ıslahı konusundaki çalıĢmalar yetersiz 
kalmaktadır. Doğal floradan toplanan materyallerden üstün özelliklere sahip olanların 
tohumlarının çoğaltılarak kültüre alınması ve  ıslah çalıĢmalarında değerlendirilmesi 
çalıĢmaları arttırılmalıdır. Bu nedenle ülkemiz ve bölgemiz koĢullarına uygun türlerin ve bu 
türler içinde söz konusu yörelere uygun çeĢitlerin geliĢtirilmesi önem kazanmaktadır. 

Bu projede  bölge doğal florasındaki mevcut yem bitkileri gen kaynakları (buğdaygil, 
baklagil ve diğer familyalar) üzerinde durularak   bu çeĢitlerin doğadan toplanıp kültüre 
alınma olanakları üzerinde çalıĢılması  amaçlanmıĢtır.  Hayvansal üretimin artırılmasına 
yönelik olarak görülen temel sorunlardan birisi kaba yem gereksiniminin yeterince 
karĢılanmamasıdır. Hayvanlarımızın ihtiyacı olan kaba yem, ot verimi ve kalitesi düĢük 
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meralardan veya anız artıkları ve kalitesiz tahıl samanları ile karĢılanmaya çalıĢılmaktadır. 
Bu Ģekilde beslenme sonucu ülke hayvanlarının ortalama et ve süt verimlerinin düĢük 
olmasının yanı sıra hayvansal ürünlerin kalitesi de düĢük düzeydedir. 

AraĢtırma ile Enstitü sorumluluk alanına giren Orta Güney Anadolu Bölgesi  doğal 
alanlarından meralarının ıslahında ve yapay mera tesisinde kullanılabilecek önemli baklağil, 
buğdayğil ve  diğer familyalara ait bitki türleri toplanılmaya çalıĢılacaktır. 

 Türkiye genetik kaynaklar ve çeĢitlilik bakımından çok önemli bir ülkedir. Özellikle 
yem bitkisi olarak kullanılan yonca, korunga, bezelye, fiğ, mürdümük, lupen, ayrık, yumak, 
çim, salkım otları, çayır düğmesi vb. birçok bitki türünün yabani formları binlerce yıldan beri 
mevcuttur (Serin 2006).  

Türlerin tohumları  toplanarak  çoğaltılması, morfolojik, biyolojik ve bazı tarımsal 
özelliklerinin belirlenmesi, kültüre alınarak değerlendirilmesi, uzun süreli muhafaza altına 
alınması, bölgeye  ve benzeri ekolojik koĢullara uyumlu çeĢit/çeĢitler geliĢtirilmesi için 
ıslahçıların hizmetine sunulması hedeflenmiĢtir.  
 

7. Materyal ve Metot: 
 

Bahri DağdaĢ  Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü görev ve sorumluluk alanına 
giren bölgelerden bitkiler ve tohumlar toplanacaktır. Doğal floradan çayır-mera alanları, 
yaylalar, tabii alanlar, korunan alanlardan temin edilmeye çalıĢılacaktır. Tohumlar bitkilerin 
tohum olgunlaĢtırma dönemlerinde elle toplanacaktır. Doğal floradan tohum toplama oldukça 
zor bir iĢtir. Hedeflenen bitki türlerinin tohumlarını bulmak her zaman mümkün olmayabilir. 
Proje süresi içerisinde her yıl tohum veya bitki toplama iĢi yapılacaktır. 

Bölgede yapılan Ulusal mera  kullanım ve yönetim projesi ve  mera ıslah çalıĢmalarında 
edindiğimiz bilgiler ıĢığında  yörede en fazla rastlanan  Festuca sp., Agropyron sp., Poa sp., 
Bromus sp.,  Lolium sp., Dactylis sp.,Stipa sp., Koeleria sp.,Cynodon sp.,Agrostis sp.,Phleum 
sp , Medicago sp.,  Onobrychis sp., Trifolium sp., Trigonella sp.,Lotus sp.,Lathyrus sp. 
Astragalussp., Poterium sp.,  gibi türlerin  toplanmasına dikkat edilecektir. Bitkilerin tohumları 
olgunlaĢma dönemlerinde elle toplanacaktır.  ÇeĢitli nedenlerle tohum alınamayan türler kök 
ile sökülüp, kuruluĢumuz arazisine ĢaĢırtılacaktır.  
Bu çalıĢmalarda toplanan  bitkiler ve  tohumlardan bir kısmı baĢlangıçta tohum az olacağı 
için eldeki her bir örnekten alınacak  tohumlar ayrı viyollerde yetiĢtirildikten sonra seçilen  
bitkiler  Enstitüsü merkez deneme tarlasında 50x50 ebatlarındaki ocaklara gözlem bahçesi 
oluĢturmak üzere ĢaĢırtılacaktır. Bu aĢamadan sonra her bir bitki morfolojik, biyolojik ve 
tarımsal karakterlerle ilgili gözlem ve ölçümlere tabi tutularak tanımlanacaktır (Tosun 1973, 
Tokluoğlu 1979, Açıkgöz 1982, Tosun ve Yurtman 1973, Sağsöz 1982, Sağsöz 1974, 
Sağsöz 1995, Melean ve Ġvimery 1941, Weaver ve Clement 1938 ile Crider 1955) 'nin 
kullandığı yöntemler esas alınacaktır. Her türden 10'ar bitki üzerinde gözlemler 
yürütülecektir.  
 

. 
Elde edilecek tohumların bir kısmı alan bilgileri ile birlikte Ġzmir‟deki Gen Bankasına 

gönderilecektir. 
 

8. Gözlem ve Ölçümler 
8.1. Morfolojik Karakterler 
 
1- Yaprak: Her türün alt yarısında 10'ar yaprak alınarak kumpasla en ve boyları ölçülecektir. 

Bütün türlerde yaprağın tüylülük durumuyla birlikte en uzun saptaki yaprak sayıları da 
tespit edilecektir. 

2- Çiçek: Bitkilerde çiçek yapısının salkım, kömeç vs. oluĢturma durumları, salkım veya 
kömeç durumları bulundurdukları çiçek sayıları belirlenecektir.   

3- Meyve ve Tohum: Meyve ve tohumların uzunluk ve geniĢlikleri incelenecektir. 
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4- Bitki Boyu ve Dallanma: Bitkiler çiçeklenme devresine geldiklerinde en uzun dalı toprak 
seviyesinden kesilerek Laboratuar da boyu, yan dal sayısı, yaprak, çiçek sayıları, tüylülük 
durumları tespit edilecektir. Ayrıca bitkilerin habitüs Ģekilleri de kaydedilecektir.   

 
8.2. Biyolojik AraĢtırmalar: 

 
 Tohum Bağlama: Bitkiler tohum olgunlaĢtırdıktan sonra tohum bağlamıĢ çiçek veya 

meyveler sayılarak tohum bağlama oranı tespit edilecektir.      
 Fenolojik Gözlemler:   

 
a) Çiçeklenme baĢlangıcı: Her türden 10 bitki de ilk çiçeğin görüldüğü gün kaydedilerek 

belirlenecektir.  
b) Tohum olgunlaĢtırma tarihi: Her türden 10 bitkide tohumların tamamen olgunlaĢtığı gün 

kaydedilerek belirlenecektir.    
 
 

8.3. Tarımsal Karakterler  
 
a) 1000 tane ağırlığının tespiti: Her türe ait tohumlardan 4 defa 100 tane sayılarak tespit 

edilecektir.  
b) Çimlenme hızı ve gücü:  Her türden 100'er tohum 4‟ er tekrarlamalı olarak kurutma 
kâğıdı ile çimlendirme denemesine alınacak. Sayımlar 2'Ģer gün arayla ve tohumlar 
çürüyünceye kadar tekrarlanacaktır.  
c) Kimyasal kompozisyon:  Belli aĢamaya gelmiĢ olan bitkilerin yem değerini belirleyen 
kuru madde, ham protein, ham selüloz, ham kül, tayinleri yapılacaktır. Analizlerde Enstitümüz 
Laboratuarından faydalanılacaktır.  
 

Projenin yürütüleceği Orta Güney Anadolu Bölgesi, Konya, Karaman, NevĢehir, Niğde 
ve Aksaray illerinden  oluĢmaktadır.  

Doğal yayılma alanlarından yabani formlarının toplanmasında;  
a)Canlı materyalin doğal durumu, (Yabani, geçit veya kültür formu oluĢu v.s.) 
b)Toplama yapılacak bölgenin agroekolojik yapısı, populasyonların ekim ve hasat zamanları 
belirlenecektir. 

Bitki genetik kaynaklarının toplanmasında Tesadüfi Örnekleme yöntemi  kullanılacaktır. 
Bölgemizde daha önceleri bu konuda yeterli bir çalıĢma bulunmadığından varyasyonun doğal 
dağılımı hakkında güvenilir bilgiler bulunmamaktadır, bu nedenle; değiĢik çevre Ģartlarından 
örnekler alınacaktır. Materyal toplanan alanların   yöre adı, yükseklik, hakim bitki örtüsü gibi 
ekolojik verileri belirlenecektir. Rakım, enlem ve boylamların belirlenmesinde taĢınabilir GPS 
aleti kullanılacaktır. 
 
9. Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı:  
 

Bu proje ile yapay mera  tesisinde ve çayır-mera alanlarında bölge  için gerekli,  kaliteli 
ot üreten yem bitkilerinin toplanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.  Hayvancılıkta en 
önemli girdi kaliteli kaba yemdir. Özellikle bölge koĢullarına adapte olmuĢ yem bitkilerin ıslah 
edilmesi sadece kaba yem açığının kapatılmasını değil aynı zamanda çok iyi bir toprak 
koruyucu olmaları nedeniyle erozyon riskinin azaltılmasında da faydalı olacaktır.  
Bu proje ile hedeflenen amaca ulaĢıldığı taktirde  Çayır mera ve Yem bitkileri bölümünün 
ıslah çalıĢmalarına temel teĢkil edecek, ıslah konularında çalıĢan ve çalıĢacak araĢtırıcılara 
birçok özelliği belirlenmiĢ ve teĢhis edilmiĢ, materyal sağlanmıĢ olacaktır.  
 Ġleri aĢamada bölgede yürütülecek ıslah çalıĢmaları ile ekolojik olarak 
uyumlu çeĢitlerin geliĢtirilmesi ve  gerek yapay mera gerekse mevcut meraların üstten 
tohumlanmasında kullanılarak dıĢarıya bağımlılık azaltılabilecektir. Materyal çoğaltıldıktan 
sonra ulusal gen bankasına aktarılarak muhafazası da sağlanmıĢ olacaktır. 
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10. TALEP EDĠLEN BÜTÇE (TL)   
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11.ÇalıĢma Takvimi: 
 

Proje Faaliyetleri/Ayrıntılı Bilgi  SORUMLU  
KĠġĠ 

GERÇEKLEġTĠRME 
TARĠHĠ 

Bitki veTohum toplama, Toplanan bitki 
ve tohumların ekimi (Sera veya tarla 
faaliyetleri ekimi), bakım iĢlemleri, 
gözlem ve ölçümler alımı, kontrol,  
laboratuar çalıĢmalar,verilerin 
değerlendirilmesi, raporların yazılması. 

 
 
 
 
 
 
 
ġaban IġIK 
Serkan ATEġ 
Gazi ÖZCAN 
ġeref  AKSOYAK 
Mehmet TEZEL 
Seydi AYDOĞAN 
 
 
 

 
2012 
Nisan-Ekim 

Bitki veTohum toplama, Toplanan bitki 
ve tohumların ekimi (Sera veya tarla 
faaliyetleri ekimi), bakım iĢlemleri, 
gözlem ve ölçümler alımı, kontrol, 
laboratuar çalıĢmalar, verilerin 
değerlendirilmesi, raporların yazılması. 

 
2013 
Nisan-Ekim 

Bitki veTohum toplama, Toplanan bitki 
ve tohumların ekimi (Sera veya tarla 
faaliyetleri ekimi), bakım iĢlemleri, 
gözlem ve ölçümler alımı, kontrol, 

 
2014 
Nisan-Ekim 
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laboratuar çalıĢmalar, verilerin 
değerlendirilmesi, raporların yazılması. 
Bitki veTohum toplama, Toplanan bitki 
ve tohumların ekimi (Sera veya tarla 
faaliyetleri ekimi), bakım iĢlemleri, 
gözlem ve ölçümler alımı, kontrol, 
verilerin laboratuar çalıĢmalar 
değerlendirilmesi, raporların yazılması. 

 
2015 
Nisan-Ekim 

Bitki veTohum toplama, Toplanan bitki 
ve tohumların ekimi (Sera veya tarla 
faaliyetleri ekimi), bakım iĢlemleri, 
gözlem ve ölçümler alımı, kontrol, 
laboratuar çalıĢmalar, verilerin 
değerlendirilmesi, raporların yazılması. 

 
2016 
Nisan-Ekim 

 
Teklif Onayı:      Adı Soyadı       Tarih         Ġmza 
Proje Lideri   :ġaban IġIK         …………..  
Enstitü Müdürü : Yüksel KAYA      …………..      

 
 
Proje Adı     :Çim Bitkilerinde ÇeĢit GeliĢtirme 
Projenin Ġngilizce Adı  :Turfgrass Variety Ġmprovement 
Proje No    :TAGEM/TA/07/11/01/001 
Yürütücü KuruluĢ   : Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitisü-ĠZMĠR, Proje Lideri: Dr.  
                                                 Hüseyin ÖZPINAR, Proje Yürütücüleri :Uzm. Serhat AKSU 
                                                 Uzm. Ali Alptekin ACAR, Dr. Firdevs NĠKSARLI ĠNAL 
                                                 Yusuf AYGÜN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : 2006-2010 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 
Proje Amacı ve Gerekçesi Bu projenin amacı, materyal olarak yurt içi ve yurt dıĢı 
kaynaklardan sağlanan farklı bitki türlerini değerlendirmek, Ege Bölgesi ve benzeri ekolojik 
koĢullara uyumlu ve çimlik çeĢit/çeĢitler geliĢtirmek, geliĢtirilen çeĢitlerin tohumluklarını 
üretmek ve üretilen tohumlukları sektörün kullanımına sunmaktır.  
Çim tohumluğu materyalinin büyük ölçüde ithalatla karĢılanması; iklime ve kullanım 
amacına uymayan türlerin seçimi, ekonomik dengeleri etkilemekte dolayısıyla döviz 
kaynaklarımızın etkili kullanımını engellemektedir. Bu nedenle ülkemiz ve bölgemiz 
koĢullarına uygun türlerin ve bu türler içinde söz konusu yörelere uygun çeĢitlerin 
geliĢtirilmesi önem kazanmaktadır. 
 
Materyal ve Metot DeğiĢik kaynaklardan yem bitkileri çeĢit geliĢtirme çalıĢmaları için temin 
edilen yaklaĢık yüz adet Lolium perenne (Ġngiliz çimi) materyali, daha önceki yem bitkileri 
çeĢit geliĢtirme çalıĢmalarda  Festuca arundinacea (kamıĢsı yumak), Festuca rubra (kırmızı 
yumak) türlerinde çim bitkisi amaçlı seçilmiĢ bitkiler ile farklı kaynaklardan elde edilecek Poa 
pratensis (çayır salkım otu) materyali denemenin kaynağını oluĢturacaktır. Proje süresince 
bu materyale, yapılacak toplama programları sonucunda, farklı serin ve sıcak iklime sahip 
yörelere uyum sağlamıĢ değiĢik türler de, dahil edilecektir. 
Yabancı döllenen bitkilerde basit oluĢu, uygulama kolaylığı ve kısa sürede çeĢit geliĢtirme 
imkanı vermesi nedeni ile toplu seleksiyon ıslah yöntemi uygulanacaktır. 
 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 2010 yılında, Lolium perenne L. (Ġngiliz çimi) 
populasyonlarında harman iĢlemleri tamamlanarak, tek bitkilere ait tohum verimleri, %50 
çiçeklenme tarihi, %50 baĢaklanma tarihi, ilkbahar geliĢme durumları ve pas gözlemleri 
dikkate alınarak 10 grup oluĢturulmuĢ ve çim denemeleri kurulmuĢtur. 
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Festuca rubra L. (kırmızı yumak) türünde, elit bahçeĢi geniĢletilmiĢ ve tohum 
hasatlarına devam edilmiĢtir.  

Poa pratensis L. (çayır salkım otu) populasyonlarına ait tek bitkiler de tohum verimi ve 
diğer özelliklere göre seçimleri yapılmıĢ ve çim denemeleri kurulmuĢtur.  

 Denemeler 1x1 m2 alana tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 
serpme ekim yöntemiyle kurulmuĢtur.  
 Tohum miktarı; Ġngiliz çimi için 50 g/m2, çayır salkım otu için 15 g/m2 olarak 
kullanılmıĢtır.  
 Ekimden önce 30 g/m2 15.15.15 gübresi uygulanmıĢtır.  
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
a-Materyal ve Metot: - 
b-Proje Faaliyet Takvimi: - 
c-Personel: Proje çalıĢmalarına Uzm. Serhat Aksu‟nun liderliğinde devam edilecektir. 
Projede yardımcı araĢtırıcı olarak görev alan Yusuf Aygün‟nün 23.08.2010 tarihi itibari ile, 
bir baĢka kuruma tayini çıktığından proje çalıĢmalarından ayrılmıĢtır. 
 d-Bütçe: - 
 
 
  
Proje Adı   : Yem Bitkileri Genetik Kaynakları AraĢtırma Projesi 
Projenin Ġngilizce Adı : Forage Crops Genetic Resources Research Project 
Yürütücü KuruluĢ  : Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitisü-ĠZMĠR 
Proje No   : TAGEM/TA/03/03/01/04 
Proje Lideri   : Dr. Hüseyin ÖZPINAR 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Firdevs NĠKSARLI ĠNAL, Uzm. Ali Alptekin ACAR 
                                                Uzm. Serhat AKSU,Yusuf AYGÜN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi :2008-2013 (Sürekli) 
 
Proje Amacı ve Gerekçesi: Çok çeĢitli nedenlerle erozyona uğrayan ve kaybolma tehlikesi 
bulunan yem bitkisi cins ve türlerinin toplanması, üretilmesi ve uzun süreli muhafaza altına 
alınması, buna bağlı olarak var olan materyalin, bitki üzerinde çalıĢan araĢtırıcıların 
hizmetine sunulması ve daha ileri aĢamalarda gelecek kuĢaklara yem bitkileri bakımından 
zengin bir genetik stok bırakılması, bu projenin amaçlarını oluĢturmaktadır. 
Materyal ve Metot Türkiye‟nin farklı bölgelerinde doğal floradan toplanan yem bitkileri 
projenin materyalini oluĢturmaktadır. Toplanan materyalin ihtiyaç duyulanlarının çoğaltımı 
yapılmaktadır. Bu materyalin üzerinde ön karakterizasyon ve değerlendirme çalıĢmaları da 
yapılmaktadır. Ayrıca Gen Bankasında mevcut olan materyalin çeĢitli nedenlerle üretim 
yenileme ihtiyacı duyulanların üretim yenilemesi de gerçekleĢtirilmektedir. 
Dönem Bulguları ve TartıĢma 
 
 Yem bitkilerinin toplanması, üretilmesi ve değerlendirilmesi çalıĢmaları 1964 yılında 
baĢlatılmıĢtır. 1978 yılından itibaren, Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Projesi kapsamında 
çalıĢmalar sürdürülmektedir. 1964-2001 yılları arasında yaklaĢık 10070 adet farklı türlere ait 
yem bitkisi toplanmıĢtır.1979-2006 yılları arasında miktar bakımından uzun süreli saklama 
için yeterli olmayanlar ile, generatif muhafaza ünitesinde miktarı azalan ya da çimlenme 
güçleri azalan 11 362 adet tohum örneğinde üretim yenileme çalıĢmaları yapılmıĢtır.  

 
2008 yılında üretim yenileme programına alınan materyalden tohum miktarı yeterli 

olan toplam 19 adet örnek ex-situ tohum muhafazası için, BGK Bölümü‟ne aktarılmıĢtır 
(Çizelge 1). Tohum üretimleri yeterli olmayan Vicia türüne ait (V.ervilia, V.sativa) 3 adet 
materyal, 39 adet Medicago lupulina materyali 2009-2010 yılı üretim yenileme programına 
aktarılmıĢtır (Çizelge 3). Üretim yenileme programı kapsamında ekimi yapılan 16 adet Poa 
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materyalinde yeterli çıkıĢ sağlanamamıĢtır. Medicago, Trifolium cinslerine ait 22 adet 
materyalin üretim yenilemesi yeterli çıkıĢ sağlanamaması nedeniyle gerçekleĢtirilememiĢtir. 

 
Bu yıl proje kapsamında 13.07.2009-15.07.2009 tarihleri arasında Denizli- Honaz 

Dağı, Burdur- Gölhisar ve Dirmil Geçidi‟ne bir survey/toplama programı düzenlenmiĢtir. Her 
iki alanda yem bitkileri açısından çok yıllık buğdaygillerden brom türleri ile Festuca ovina 
türlerinin yaygın olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, Vicia narbonensis türüne ait bir populasyon 
boĢ tarlada bulunmuĢtur. Çevrede bu türün tarla kenarlarında var olduğu çiftçiler tarafından 
ifade edilmiĢtir. Ancak olgunlaĢma zamanı geçtiğinden tohum dökmeleri nedeni ile toplama 
yapılmamıĢtır. 2009-2010 yılı çalıĢma programı kapsamında bu türe ait populasyonların 
toplanmasına çalıĢılacaktır. Bu yıl, enstitümüz Yem Bitkileri ġubesi tarafından Konya civarı, 
Aksaray ve NevĢehir illerine düzenlenen toplama programı kapsamında toplam 111 adet 
materyal toplanmıĢtır. Bu materyal içinde toplam 19 farklı tür yem bitkisinden 74 adet farklı 
tohum örneği toplanmıĢtır (Çizelge 2). Yemeklik Dane Baklagiller ġubesi tarafından Afyon-
UĢak-Kütahya civarına yapılan toplama programında; 1 adet Vicia articulata, 2 adet Vicia 
ervilia, 1 adet Vicia pannonica, 3 adet Vicia sativa toplanmıĢtır. KahramanmaraĢ yöresine 
BGK Bölümü tarafından yapılan toplama çalıĢmasında ise, 1 adet Onobrychis sativa 
toplanmıĢtır. 
 
 
Çizelge 1. 2008-2009 yılı generatif muhafazaya aktarılan materyal. 

Cins Tür/Alt tür 
Toplam Generatif Muhafazaya 

Aktarılan Materyal 
Vicia johannis 1 1 
  narbonensis 1 1 
  pannonica 1 6 
  pannonica subsp.striata 1 6 
  peregrina 1 1 
  sativa 1 1 
  sp. 1 2 
Unknown   1 1 

Toplam  8 19 
 
 

Çizelge 2. 2009 yılı toplama programında toplanan yem bitkisi türleri. 
 Cins Tür Adet 

1 Aegilops caudata 1 
   mutica 2 
2 Agropyron  cristatum 10 
   elongatum 5 
   repens 5 
   sp. 1 
3 Andropogon ischaemum 1 
4 Astragalus  sp. 1 
5 Bromus inermis 2 
6 Chrysopogon  gryllus 4 
7 Dactylis glomerata 1 
8 Festuca ovina 2 
   sp. 1 
9 Graminea   2 

10 Lathyrus  sativus 1 
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   sp. 1 
11 Leymus cappadocius 8 
12 Lotus corniculatus 1 

   sp. 1 
13 Medicago sativa  2 
14 Onobrychis  sativa  1 
15 Pisum sativum 4 
16 Poacea   2 
17 Puccinellia distans 1 

   sp. 5 
18 Sanguisorba minor 3 
19 Vicia cracca 1 

   ervilia 1 
   narbonensis 1 
   sativa  2 
   sp. 1 

Toplam 74 
 

Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
 
a-Materyal ve Metot: - 
b-Proje Faaliyet Takvimi:- 
c-Personel:  
d-Bütçe: - 
 
 
 
 
Proje Adı   : Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Islahı 
Projenin Ġngilizce Adı : Annual Legume Forage Crops Breeding  Studies  
Proje No   : TAGEM/TA/03/04/01/004 
Yürütücü KuruluĢ : Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma    Enstitüsü 
Proje Lideri   : Pınar UYSAL 
Proje Yürütücüleri :P.UYSAL,K.TERZĠOĞLU,M.ÖZGÖZ,M.UZUN,A.YAZICI, 

S.E.DUMLU, E.AKSAKAL, M. OKCU 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ :Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ġl Müdürlüğü  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 01.01.2008–31.12.2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Bölge Ģartlarına uyumlu, yüksek verimli, tek yıllık yem 
bitkileri geliĢtirilmesini amaçlayan proje kapsamında, tek bitki seleksiyon metodu ile 
geliĢtirilen 2 adet Macar fiği çeĢit adayımızın Erzurum merkez ve Pasinler ilçesinde yürütülen 
tescil denemeleri sonucunda 2010 yılında Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi 
Müdürlüğünce  Aygün ve Doğu beyazı isimleriyle tescil edilmiĢtir. 
 
Yem bezelyesi ıslahı çalıĢmalarına 2009 yılında 15 adet yerel genotip ve Uludağ 
üniversitesinden gönderilen 2 genotip ve 3 çeĢit ile denemelere baĢlanılmıĢtır. Ocak usulu 
ekilen tek bitkilerden ümit vadedenler bir ileri ıslah kademesine aktarılmıĢ olup 2010 yılında 
tek sıralar halinde ekilmiĢtir.Bitki baĢına dane ağırlığı minimum 0,96 gr,maksimum 26 gr 
olarak tespit edilmiĢtir. F2 kademesinde 8 adet tek bitki seçilip bir ileri ıslah kademesine 
alınmıĢtır. Ayrıca genetik tabanın geniĢletilmesi amacıyla Bayburt ve Ardahan Ġllerinden 
temin edilen yeni genotipler 2010 yılında denemeye dahil edilmiĢtir. Ocak usulü ekilen bu 
yeni genotiplerde ana dal sayısı,bakla sayısı, bakladaki dane sayısı,bitki baĢına tohum verimi 
alınmıĢtır. Popülasyonların ortalama anadal sayısı 1,5-6 arasında, bakla sayısı 8-65 
arasında,bakladaki dane sayısı 5-7,2 arasında, bitki baĢına tohum verimi 2-24 gr arasında 
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değiĢmiĢtir. YaklaĢık 500 adet tek bitki incelenip içlerinden 17 adet tek bitki seçilip bir ileri 
ıslah kademesine aktarılmıĢtır. 

Projede Önerilen DeğiĢiklikler :  
a)- Materyal ve Metot: Enstitümüz sorumluluk alanına giren illerden yeni genotiplerin 
toplanması 
b)-Proje Faliyet Takvimi: DeğiĢiklik Yok 
c)-Personel: DeğiĢiklik var. Melih OKÇU projeye dâhil edilmiĢtir. 
d)-Bütçe: DeğiĢiklik yok.2010 yılı proje harcamaları genel bütçeden karĢılanmıĢtır.  
  
 
 
 
Proje Adı   : Yonca Islah ÇalıĢmaları 
Proje No   : TAGEM/TA/00/11/01/002 
Yürütücü KuruluĢ  : Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Süreyya Emre DUMLU 
Proje Yürütücüleri  : Süreyya Emre DUMLU, Mustafa UZUN, Erdal AKSAKAL, M.  
                                                Merve ÖZGÖZ, Kadir TERZĠOĞLU, Dr. Melih OKCU, Ayten  
                                                TAVLAġ, AyĢe YAZICI, Pınar UYSAL 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bit. 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi :2007-2011 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Ülkemizde hayvanların kaba yem ihtiyaçları esas 
itibariyle çayır meralar, yem bitkileri ve tarla anızları olmak üzere üç ana kaynaktan 
sağlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi çayır ve mera alanlarıdır. Ancak yıllardan beri 
süregelen yanlıĢ ve plansız kullanım ve yönetim nedeniyle meralarımızın verimi ve kalitesi 
oldukça düĢüktür. Çayır ve mera alanlarının yaklaĢık yarısı bitki örtüsünden tümüyle 
yoksundurlar. Diğer bölümünün ise özgün bitki örtülerinin önemli kısmı kaybolmuĢtur. Bu 
durum toprak erozyonu ile su kaybımızın yüksekliğindeki en önemli nedenlerindendir. 
Biliyoruz ki 19 milyon ha civarındaki bitkisiz çıplak alan bitki ile kaplanarak üretime 
sokulmadan önemli ülke sorunlarının çözümü çok zordur. 12,8 milyon ha kadar olan çayır ve 
mera alanlarımızın önemli bölümünün ıslahı da çok yıllık mera bitkileri ile otsu örtüler 
oluĢturmaktan geçmektedir. Bu alanların ıslahı için hangi ıslah yöntemi uygulanırsa 
uygulansın ulaĢılmak istenen hedef, bitki kompozisyonunda arzulanan yönde değiĢiklik 
meydana getirmektir. Bundan beklenen de en azından çayır-mera alanlarının üretim gücünün 
yükseltilmesi yanında ot kalitelerinin de iyileĢtirilmesidir. Ot kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli 
olarak kabul edilen türlerin bitki örtüsündeki oranlarının artırılması ile mümkündür. Düzensiz 
kullanım sebebiyle iyi cins bitkilerinin çoğunu kaybetmiĢ çayır ve meraların doğal tohumlama 
ile ıslahı mümkün olmamakta veya çok uzun zaman istemektedir. Arzulanan tür oranı % 10-
15 arasında ise mutlaka yapay tohumlama yapılır (Welch ve ark.,1993).  Ülkemizde yaygın 
olarak rastlanan zayıf meralarda arzulanan türlerin oranı % 25‟ i geçmemektedir. Bu yüzden 
yapılan pek çok çalıĢmada (Alpay, 1970; Alınoğlu, 1971) zayıf meraların 8-10 yıl 
dinlendirilmesinden olumlu ve önemli geliĢme kaydedilmemiĢtir. Benzer durum Büyükburç 
(1980) tarafından da tespit edilmiĢtir.  

Buna karĢılık Erzurum‟da Tosun ve ark. (1977a) ve GökkuĢ (1987) tarafından yürütülen mera 
ıslah çalıĢmalarında yapay tohumlama ile hem ot veriminde artıĢ sağlanmıĢ hem de 
meraların kalitesi yükseltilmiĢtir. Dolayısıyla meraların ot üretimlerinin arttırılmasıyla birlikte ot 
kalitelerinin de yükseltilebilmesi için yöreye uyum sağlayan verimli ve lezzetli yem bitkisi 
türlerinin yapay tohumlama ile bitki örtüsüne yerleĢtirilmeleri gerekmektedir.  

 

Ancak mera kalitesi ve verimi üzerine olumlu yönde etki eden özellikle baklagil yem 
bitkilerinden mevcut ot tipi olarak geliĢtirilen çeĢitlerin mera Ģartlarına uyumları çok güç 
olduğundan, meraya daha iyi adapte olabilecek mera tipi baklagil yem bitkisi ıslahı önem arz 
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etmektedir. Bu konuda yonca ĢiĢirme özelliğine rağmen hemen hemen tüm hayvanlar için 
çok iyi bir mera bitkisi olması, birçok ülkede meralarda yaygın bir Ģekilde kullanılması 
nedenleriyle üzerinde çalıĢılması gereken bitkilerin baĢında gelmektedir. Yoncanın kuru 
madde ve protein veriminin yüksekliği, birim alanda daha çok hayvan besleme yeteneğine 
sahip olması, hayvanlar için lezzetli ot üretmesi, çok iyi Ca, P ve Mg kaynağı olması, kurak 
dönemlerde dormant halde kalması, yeniden geliĢme yeteneğinin nispeten yüksek olması, 
kurağa dayanıklı olması ve uzun yıllar yaĢaması bu bitkinin önemini daha net ortaya 
koymaktadır (Açıkgöz, 1995). Aynı zamanda yonca, yapay mera tesisinde de kullanılabilecek 
en önemli bitkilerden birisidir. 

 
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve 
Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü‟nün 2004 yılı verilerine göre, milli çeĢit listesinde üretim 
izinli çeĢitler dahil olmak üzere 12 yonca çeĢidi bulunmaktadır. Özellikle mera ıslahında 
kullanılabilecek tescilli yonca çeĢidinin bulunmaması önemli bir sorundur. Islah 
çalıĢmalarında bu konunun kısa vadede ele alınması önem arz etmektedir. Meralarının 
mevcut durumu göz önüne alındığında mera tipi yonca çeĢidi geliĢtirmenin önemi daha iyi 
anlaĢılmaktadır. Bu çalıĢmadaki kısa vadeli amacımız mera ıslahında kullanılabilecek yeni bir 
yonca çeĢidi geliĢtirmektir. 
Materyal: Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Genetik Kaynakları AraĢtırma Projesi 
kapsamında bölgenin 1560–2300 m rakımları arasındaki arazilerden toplanan yoncaların 
genetik ve morfolojik karakterlerinin incelendiği gözlem bahçesinden, ıslah kademesine 
aktardığımız 70 adet yatık ve yarı-yatık yonca hatları (Medicago sp.) kullanılmıĢtır.  
Metot: Deneme, Erzurum Pasinler Ġlçesi deneme istasyonunda 2007 yılında tesis edilmiĢtir. 
Denemeye 70 yonca hattı ve her bir hattan 30 bitki (70 x 30=2100 bitki)  olacak Ģekilde ocak 
usulü, her ocağa 3-4 adet tohum hesabıyla sıra arası 80 cm sıra üzeri 60 cm, olarak deneme 
tesis edilmiĢtir. Denemede çoklu bitki sentetik varyete ıslah yöntemi kullanılmıĢtır (Poehlman 
ve Sleper, 1995). Gözlemler ve ölçümler, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi 
Müdürlüğünün tarımsal değerleri ölçme denemeleri teknik talimatına göre yapılmıĢtır. 
Bulgular ve TartıĢma: 
2008 Yılında Yapılan ÇalıĢmalar 
Kaynak populasyondan görsel değerlendirmeler sonucu ıslah amacımıza uygun ve istenilen 
karakterler yönünden (KıĢtan çıkıĢ, fide geliĢmesi, habitus, bitki boyu, sap sayısı, yapraklılık, 
taç geniĢliği) öne çıkan 47 hat değerlendirmeye alınmıĢtır. Yöntemin esasları gereği 47 hattın 
her birinden 5–10 bitki olacak Ģekilde klonlama yöntemiyle çoğaltım yapılmıĢtır. 

Hatlara Ait Verilerin Analiz Sonuçları 

Denemede; 2008-2010 yıllarında alınan gözlem ve verilerin istatisitiki analizi yapılmıĢ, 
incelenen hatlarda verim ve verim unsurları bakımından çok önemli (p<0,01) iliĢkiler olduğu 
tespit edilmiĢtir. Analiz sonucunda verim ve verim unsurları yönünden öne çıkan 30 hat 
ümitvar olarak değerlendirilmiĢtir. Seçimi yapılan 30 hattın; sap uzunlukları bakımından 
51,70–86,40 cm, yan dal sayıları bakımından 15,30–21,55 adet, sap kalınlıkları bakımından 
2,47–4,73 mm ve sap sayıları bakımından ise 18,80–62,37 adet arasında değiĢim 
göstermiĢtir. Toplam yaĢ ot bakımından 395,94–1114,87 gr/tek bit. arasında değiĢirken toplam 
kuru ot bakımından ise 109,71–350,63 gr/tek bit. arasında değiĢmiĢtir. Ayrıca seçilen bu hatlar 
fenolojik olarak erkenci ve orta erkenci, çiçek rengi açık mor ve koyu mor olmak üzere, 
ilkbahar geliĢimleri, soğuğa dayanımları ve taç geniĢlikleri yönünden iyi olarak skorlama 
yapılmıĢtır. 
 
Özet: Yonca ıslah projesi sürekli bir proje olup Enstitümüzde 1987 yılında baĢlamıĢtır. Bu 
raporda 2007-2010 yılları arasındaki ıslah çalıĢmalarına ait sonuçlar verilmiĢtir.  Bu 
çalıĢmanın amacı; özellikle Doğu Anadolu Bölgesi doğal meralarının ıslahında üsten 
tohumlamada ve suni çayır ve mera tesislerinde kullanılabilecek dayanıklı ve verimli bir 
yonca çeĢidi geliĢtirmektir. Bu amaçla; Doğu Anadolu Bölgesinin doğal florasından toplanan 
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ve gözlem bahçesinde performansları izlenerek 2007 yılında ıslah kademesine aktarılan 70 
adet yatık ve yarı yatık yonca (Medicago sp.) hatları üzerinde yürütülmüĢtür. Denemede; 
hatlardan 2008-2010 yıllarında alınan gözlem ve veriler değerlendirilerek verim ve verim 
unsurları yönünden yapılan varyans analiz sonucunda 30 hat ümitvar olarak tespit edilmiĢtir.  
 
 
 
 
Proje Adı   : Yonca Islah ÇalıĢmaları/Alfalfa Improvement Studies 
Yürütücü KuruluĢ  : Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Süreyya Emre DUMLU 
Proje Yürütücüleri  : Süreyya Emre DUMLU, Mustafa UZUN, Erdal AKSAKAL, M.              
                                                Merve ÖZGÖZ, Kadir TERZĠOĞLU, Dr. Melih OKCU, Ayten  
                                                 TAVLAġ, AyĢe YAZICI, Pınar UYSAL 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bit. 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 2012-2016 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Ülkemizde hayvanların kaba yem ihtiyaçları esas 
itibariyle çayır meralar, yem bitkileri ve tarla anızları olmak üzere üç ana kaynaktan 
sağlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi çayır ve mera alanlarıdır. Ancak yıllardan beri 
süregelen yanlıĢ ve plansız kullanım ve yönetim nedeniyle meralarımızın verimi ve kalitesi 
oldukça düĢüktür. Çayır ve mera alanlarının yaklaĢık yarısı bitki örtüsünden tümüyle 
yoksundurlar. Diğer bölümünün ise özgün bitki örtülerinin önemli kısmı kaybolmuĢtur. Bu 
durum toprak erozyonu ile su kaybımızın yüksekliğindeki en önemli nedenlerindendir. 
Biliyoruz ki 19 milyon ha civarındaki bitkisiz çıplak alan bitki ile kaplanarak üretime 
sokulmadan önemli ülke sorunlarının çözümü çok zordur. 12,8 milyon ha kadar olan çayır ve 
mera alanlarımızın önemli bölümünün ıslahı da çok yıllık mera bitkileri ile otsu örtüler 
oluĢturmaktan geçmektedir. Bu alanların ıslahı için hangi ıslah yöntemi uygulanırsa 
uygulansın ulaĢılmak istenen hedef, bitki kompozisyonunda arzulanan yönde değiĢiklik 
meydana getirmektir. Bundan beklenen de en azından çayır-mera alanlarının üretim gücünün 
yükseltilmesi yanında ot kalitelerinin de iyileĢtirilmesidir. Ot kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli 
olarak kabul edilen türlerin bitki örtüsündeki oranlarının artırılması ile mümkündür. Düzensiz 
kullanım sebebiyle iyi cins bitkilerinin çoğunu kaybetmiĢ çayır ve meraların doğal tohumlama 
ile ıslahı mümkün olmamakta veya çok uzun zaman istemektedir. Arzulanan tür oranı % 10-
15 arasında ise mutlaka yapay tohumlama yapılır (Welch ve ark.,1993).  Ülkemizde yaygın 
olarak rastlanan zayıf meralarda arzulanan türlerin oranı % 25‟ i geçmemektedir. Bu yüzden 
yapılan pek çok çalıĢmada (Alpay, 1970; Alınoğlu, 1971) zayıf meraların 8-10 yıl 
dinlendirilmesinden olumlu ve önemli geliĢme kaydedilmemiĢtir. Benzer durum Büyükburç 
(1980) tarafından da tespit edilmiĢtir.  

Buna karĢılık Erzurum‟da Tosun ve ark. (1977a) ve GökkuĢ (1987) tarafından yürütülen mera 
ıslah çalıĢmalarında yapay tohumlama ile hem ot veriminde artıĢ sağlanmıĢ hem de 
meraların kalitesi yükseltilmiĢtir. Dolayısıyla meraların ot üretimlerinin arttırılmasıyla birlikte ot 
kalitelerinin de yükseltilebilmesi için yöreye uyum sağlayan verimli ve lezzetli yem bitkisi 
türlerinin yapay tohumlama ile bitki örtüsüne yerleĢtirilmeleri gerekmektedir.  

 

Ancak mera kalitesi ve verimi üzerine olumlu yönde etki eden özellikle baklagil yem 
bitkilerinden mevcut ot tipi olarak geliĢtirilen çeĢitlerin mera Ģartlarına uyumları çok güç 
olduğundan, meraya daha iyi adapte olabilecek mera tipi baklagil yem bitkisi ıslahı önem arz 
etmektedir. Bu konuda yonca ĢiĢirme özelliğine rağmen hemen hemen tüm hayvanlar için 
çok iyi bir mera bitkisi olması, birçok ülkede meralarda yaygın bir Ģekilde kullanılması 
nedenleriyle üzerinde çalıĢılması gereken bitkilerin baĢında gelmektedir. Yoncanın kuru 
madde ve protein veriminin yüksekliği, birim alanda daha çok hayvan besleme yeteneğine 
sahip olması, hayvanlar için lezzetli ot üretmesi, çok iyi Ca, P ve Mg kaynağı olması, kurak 
dönemlerde dormant halde kalması, yeniden geliĢme yeteneğinin nispeten yüksek olması, 
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kurağa dayanıklı olması ve uzun yıllar yaĢaması bu bitkinin önemini daha net ortaya 
koymaktadır (Açıkgöz, 1995). Aynı zamanda yonca, yapay mera tesisinde de kullanılabilecek 
en önemli bitkilerden birisidir. 

 
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve 
Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü‟nün 2004 yılı verilerine göre, milli çeĢit listesinde üretim 
izinli çeĢitler dahil olmak üzere 12 yonca çeĢidi bulunmaktadır. Özellikle mera ıslahında 
kullanılabilecek tescilli yonca çeĢidinin bulunmaması önemli bir sorundur. Islah 
çalıĢmalarında bu konunun kısa vadede ele alınması önem arz etmektedir. Meralarının 
mevcut durumu göz önüne alındığında mera tipi yonca çeĢidi geliĢtirmenin önemi daha iyi 
anlaĢılmaktadır. Bu çalıĢmadaki kısa vadeli amacımız mera ıslahında kullanılabilecek yeni bir 
yonca çeĢidi geliĢtirmektir. 
 
Materyal: Gen kaynakları projesi kapsamında, Doğu Anadolu Bölgesi doğal florasından 
toplanan ve 2007 yılında ıslah kademesine aktarılan 70 yonca (Medicago sp.) hattında 2009 
ve 2010 yıllarında 2 yıl süreyle yapılan morfolojik ve fenolojik ölçümler sonucu ümitvar olarak 
tespit edilen 30 hat oluĢturmaktadır. 
Metot: Tesisi yapılmıĢ 30 hattan (30x10) sentetik çeĢit ıslah yönteminin (Poehlman ve 
Sleper, 1995) esaslarına uygun olarak, 2011 yılında alınacak tohumlarla, 2012 yılında 
Latinkare deneme desenine göre 1x1 m sıra aralıklarında ve 100 m2 parsel büyüklüğünde 3 
grup Ģeklinde deneme tesis edilerek klonların birbirleriyle çaprazlanmaları sağlanacak. Her 
bitkiye ait klonlardan alınıp karıĢtırılan tohumlarla Pasinler ve Aziziye lokasyonunda (yeterli 
tohum sağlanırsa) deneme tesis edilecektir. Denemede klonların verim ve verim unsurları 
yönünden karĢılaĢtırılması yapılarak kombinasyon yeteneği yüksek olan 4-10 adet klon 
seçilerek sentetik varyete meydana getirilecek. 
 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: Dünyada yaklaĢık 9.5 milyon 
hektar ekim alanına sahip bulunan yonca bitkisinin kuru ot verimi, ortalama 8270 kg/ha, yıllık 
toplam üretim miktarı ise 78.565.000 ton‟dur. Ülkemiz genelinde, DĠE 2002 yılı rakamlarına 
göre 260.000 hektar alanda yonca üretimi yapılmaktadır. Ürün bazında üretim ise Ģu 
Ģekildedir. 
Türkiye de üretilen yonca otunun tümü tüketilmekte Kuru Ot: 1 700 000 ton ve yıllık tohumluk 
ihtiyacı ise 370 ton olarak verilmektedir (DĠE, 2001). Dünya yonca otu ihracatı konusunda 
herhangi bir veriye sahip olunmayıp iĢlenmiĢ yonca otu ihracatı (Alfalfa meal and pellet) 
miktarı 1,098,162 metrik ton olarak ve parasal değeri ise 147,767 (1000 USD) 
bildirilmektedir. 2003 yılında yonca otundan elde edilen silaj miktarı üzerinden yapılan ihracat 
miktarı 6,184 metrik ton ve parasal değeri ise 936 (1000 USD) olmuĢtur (FAO, 2003). 
Ülkemizde yonca ihracatı yoktur. Dünya Yonca Ġthalatı konusunda istatistik verileri olmayıp 
otun iĢlenmesi (meal and pellet) yoluyla ihracat miktarı 1,397,518 metrik ton olarak 
verilmekte olup parasal değeri 183 694 (1000 USD) olarak bildirilmektedir. Yine FAO 
rakamlarına göre yonca otundan yapılan silaj ithalatı 8,993 metrik ton ve değeri 1,513 (1000 
USD) olarak gerçekleĢmiĢtir (FAO, 2003). Türkiye yonca ithalatı 99 ton (DĠE, 2003) dur. Tüm 
bu rakamlar incelendiğinde ülkemizde yonca tohumluk ihtiyacının olduğu gerçeği karĢımıza 
çıkmaktadır. 
Ülkemizde tescil edilmiĢ mera tipi yonca çeĢidi bulunmamaktadır. Özelikle 4342 sayılı Mera 
kanunu uygulamaya geçirildikten sonra baĢlatılan mera ıslah ve amenajman çalıĢmalarında 
yem bitkileri tohumuna ihtiyaç duyulmakta olup, ıslah çalıĢmalarında kullanılacak yem bitkisi 
tohumluk ihtiyacının büyük kısmı yurt dıĢından temin edilebilmektedir. Yurt dıĢından temin 
edilen yonca çeĢitlerinin ülkemize adaptosyonu olumlu sonuç vermemektedir. Hâlbuki bu 
proje sonucunda mera tipi yonca çeĢidi geliĢtirilmek kaydı ile hem bu kaynaklarımızın yurt 
içinde kalması sağlanacak hem de çalıĢmada kullanılan materyalin ülkemiz doğal 
vejetasyonu olması sebebiyle geliĢtirilecek yeni çeĢitlerin adaptasyonu gibi bir sorun ortadan 
kaldırılmıĢ olacaktır. 
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Talep Edilen Bütçe 
 

    Toplam Tablo 
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3 5 48 20 Hizmet alımları 3000 3000 3000 3000 3000 

6    SERMAYE 
GĠDERLERĠ      

 1   MAMUL MAL 
ALIMLARI      

  2  Büro ve iĢyeri 
mak.teç.alımı      

   4 Laboratuar cihazı 
alımları 750     

  3 5 Zirai gereçler alımı      

 2 7 1 Kim.mad.ile kau.ve 
plastik 1250     

 2 9 1 Diğer alımlar 150 150 150 100 100 

 5 4 2 Akaryakıt ve Yağ 
Alımı 750 750 750 500 500 

   3 Elektrik alımları 150 150 150 100 100 

  5  HaberleĢme giderleri 150 150 150 100 100 

  6 2 TaĢıt kiralama 
giderleri 750 750 750 500 500 

  6 90 Diğer yayın alımları    300 750 

 9 2 1 Yurt içi geçici görev 
yollukları 1250 1250 1250 1500 1500 

    TOPLAM (TL) 8200 6200 6200 6100 6550 

    GENEL TOPLAM 
(TL) 33250 

ÇalıĢma Takvimi 
 
Proje Faaliyetleri Sorumlu KiĢi Tarihi 

Seçilen 30 hattan bir önceki yıl alınan 
tohumlarla çoklu melez testlerinin 
yapılması ve tohum verimlerinin 
alınması. 

Süreyya Emre DUMLU 
Mustafa UZUN 
Erdal AKSAKAL 
M. Merve ÖZGÖZ 
Kadir TERZĠOĞLU 
Dr. Melih OKCU 
Ayten TAVLAġ 
AyĢe YAZICI 
Pınar UYSAL 

2012-2014 

 

Döl kontrol testleri ve gözlemlerin 
alınması " 2015-2016 
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Proje Adı   : Korunga Islah ÇalıĢması (Sainfoin Improvement Project) 

Proje No   : TAGEM/TA/03/04/01/006 
Yürütücü KuruluĢ  : Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  
Proje Lideri   : ġerafettin ÇAKAL 
Proje Yürütücüleri  : Melih OKÇU, Erdal AKSAKAL, ġerafettin ÇAKAL, S. Emre  
                                                DUMLU, Mustafa Merve ÖZGÖZ, Mustafa UZUN, Kadir  
                                                TERZĠOĞLU, Ayten TAVLAġ, AyĢe YAZICI, Pınar UYSAL 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 2008–2012 
Dönem Bulguları Ve TartıĢma: Islah programı çerçevesinde geliĢtirilmiĢ Lütfibey ot tipi 
korunga çeĢidimizin parseli muhafaza edilmiĢ, elit ve orijinal kademede tohum çoğaltma 
iĢlemleri sürdürülmüĢtür.  
 
Mera tipi korunga çeĢidi geliĢtirme çalıĢmalarımız kapsamında, gen bahçesinde 
performansları izlenerek, ıslah kademesine aktarılan 2008 yılı itibariyle 8 adet popülasyon 
hattı ve 2009 yılında da 2 hat eklenerek toplam10 hat ve 71adet yatık ve yarı-yatık tek 
bitkiden oluĢturulan gözlem bahçesinden, 2010 yılında da ıslah yönteminin esaslarına göre 
morfolojik ve fenolojik gözlemleri alınmıĢtır. 
 
Gözlem bahçesinden alınan ölçümler neticesinde bitki boyu bakımından en fazla 100 cm, en 
düĢük 40 cm ve ortalama 62,6 cm olarak ölçülmüĢ ve 25 tek bitki ortalamanın üzerinde 
kalmıĢtır. Sap kalınlığı bakımından en fazla 4,60 mm, en düĢük 2,15 mm ve ortalama 2,82 
mm ölçülmüĢ olup 14 bitki ortalamaların üzerinde yer almıĢtır. YaĢ ot bakımından en fazla 
963 gr/bitki, en düĢük 95 gr/bitki ve ortalama 383 gr/bitki ölçülmüĢ, 12 bitki ortalamanın 
üzerinde kalmıĢtır. Kuru otta ise en yüksek 273 gr/bitki, en düĢük 25 gr/bitki ve ortalama 
117,8  gr/bitki olup 11 bitki ortalamanın üzerinde kalmıĢtır. Fenolojik olarak, çiçeklenme 
süresi bakımından en uzun 188 gün, en kısa 155 gün ve ortalama 171 gün ölçülmüĢ, 20 hat 
bu ortalamanın altında kalmıĢtır. 
 
2011 yılı itibariyle de projede belirtilen Maternal Hat Seleksiyon metodunun esaslarına göre 
gerekli gözlemler alınmaya devam edilecektir. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a.Materyal: 

ÇalıĢma Pasinler AraĢtırma Ġstasyonunda Doğu Anadolu Bölgesi Çayır Mera Alanlarında 
Bulunan Yem Bitkilerinin Kültüre Alınma Olanaklarının AraĢtırılması Projesi kapsamında 
toplanan ve gen bahçesinde performansı izlenen korunga hatları ile yürütülmektedir.  
Metot: 
Yem bitkileri ıslahında proje kapsamında açık döllenen bitkiler için Maternal Hat Seleksiyonu 
yöntemi kullanılmıĢtır. 
b.Proje Faaliyet Takvimi: DeğiĢiklik yok. 

c.Personel:  Projeye araĢtırmacılardan Dr. Melih OKCU eklenmiĢtir. 

d.Bütçe: DeğiĢiklik yok. 2010 yılı harcamaları genel bütçeden karĢılanmıĢtır. 

 
 
Proje Adı   : Çok Yıllık Yem Bitkileri Islahı/Perannual Forage Crops  
                                                Breeding 
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Proje No   : TAGEM / TA / 00 / 11 / 01 / 004 
Yürütücü KuruluĢ  : Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  
Proje Lideri   : Ayten TAVLAġ 
Proje Yürütücüleri  : Ayten TAVLAġ, AyĢe YAZICI, Pınar UYSAL, Erdal AKSAKAl,  
                                                 M. Merve ÖZGÖZ, S.Emre DUMLU, Mustafa UZUN, Melih  
                                                 OKCU,Kadir TERZĠOĞLU. 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi :2008–2012 
Bulgular ve TartıĢma : 
Buğdaygil Yembitkileri : 
Domuz Ayrığı Islahı ÇalıĢması: Polikros parsellerinden izolasyon Ģartlarında elde edilmiĢ 
olan tohumlar kullanılarak iki farklı lokasyonda bölge verim denemeleri kurulmuĢtur. Bu 
denemelerde gerekli bakım iĢlemleri yapılmıĢtır. 2009 ve 2010 yıllarında hedeflenen 
gözlemler yapılmıĢtır. Bu gözlemlerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi sonucu 
kontrol çeĢidinden üstün olduğu belirlenen (YaĢ ve kuru verimler sırasıyla; 1. hat 2833- 912 
kg/da; 2. hat 2625- 848 kg/da; 3. hat 2467-794 kg/da; Kontrol 2425-769 Kg/da) üç hat çeĢit 
adayı olarak belirlenmiĢtir. Bu çeĢit adayları için 2011 yılında tescil baĢvurusu yapılacaktır. 
Koyun Yumağı Islahı ÇalıĢması: Doğu Anadolu Bölgesinin farklı yörelerinden toplanan 
tohumlar serada çimlendirildikten sonra iki farklı lokasyonda ocak usulü olmak üzere tarlaya 
aktarılmıĢtır. 2009-2010  yılında bu tek bitkilerden gerekli gözlemler alınmıĢtır. Bu gözlem 
sonuçları istatistiki olarak değerlendirme aĢamasındadır. 
  
Baklagil Yem Bitkileri 
Ak Üçgül Islahı ÇalıĢması: 2009 yılında Karbeyazı ve Arife olmak üzere iki çeĢit tescil 
ettirilmiĢtir. Bu çeĢitlerin elit seviyedeki tohumluk üretimleri daha önceki yıllarda kurulmuĢ 
olan parsellerde devam etmektedir. Bu parsellerin büyüklükleri 2009 yılında arttırılmak 
suretiyle daha fazla miktarda elit tohum elde etme imkanı sağlanmıĢtır. 2010 yılında bu 
parsellerde gerekli bakım iĢlemleri yapılmıĢ ve elit kademede tohumluk üretilmiĢtir. Ayrıca 
Karbeyazı çeĢidinden orijinal kademede tohum üretimi için tesis hazırlanmıĢtır. 
Çayır üçgülü ıslah çalıĢması: 2008 yılında TavlaĢ ve DadaĢ olmak üzere iki çeĢit tescil 
ettirilmiĢtir. Bu çeĢitlerin elit seviyedeki tohumluk üretimleri  daha önceki yıllarda kurulmuĢ  
olan parsellerde devam etmiĢtir. Bu parseller ekonomik ömürlerini tamamlamak üzere 
olduklarından 2010 yılında yeni elit tohumluk parselleri tesis edilmiĢtir. 
Alaca Taç Otu Islahı ÇalıĢması: Daha önceki yıllarda (2005-2006) yapılan gözlemlerin 
değerlendirilmesi sonucunda 2007 yılında kurulmuĢ olan üç farklı polikros parsellerinde 
gerekli bakım iĢlemleri yapılmıĢtır. 2009 yılında bu parsellerden izolasyon Ģartlarında tohum 
elde edilmiĢtir. Bu tohumlar kullanılarak 2010 yılında iki faklı lokasyonda bölge verim 
denemeleri kurulmuĢ ve gerekli bakım iĢlemleri yapılmıĢtır. 
Gazal Boynuzu Islahı ÇalıĢması:.Doğu Anadolu Bölgesinin değiĢik yörelerinden toplanmıĢ 
olan tohumlar serada çimlendirildikten sonra 30 genotip x 20 tek bitki olacak Ģekilde tarlaya 
ĢaĢırtılarak denemeye 2008 yılında baĢlanmıĢtır. 2009 ve 2010 yıllarında gerekli bakımları 
yapılmıĢ ve gözlemleri alınmıĢtır. Ġki yıllık gözlem sonuçlarına dayanılarak seçilecek olan tek 
bitkilerden klon alınarak 2011 yılı itibariyle polikros parselleri oluĢturulacaktır. 2010 yılına ait 
gözlemlerin minimum, maksimum, ortalama, standart sapma ve varyasyon katsayıları 
aĢağıdaki çizelgede verilmiĢtir.  
Çizelge: Erzurum Lokasyonu Ġçin Ortalama, Minimum, Maksimum, Standart Sapma, 
Varyasyon Katsayısı 
DeğiĢken adı Ort. Min. Mak. S.SAPMA VK 
ADS 107,3 4 469 76,8 71,6 
SK (mm) 1,6 0,2 4,5 0,8 47,1 
BB (cm) 32,7 12,3 68 8,7 26,5 
YDS (adet) 4,3 1 10,7 1,8 42,3 
YDYS (adet) 4,1 1 9,2 1,3 32 
SYS (adet) 7,9 1 17 2,4 30,3 
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BSS (adet) 6,1 1 34,7 4,6 76,1 
SÇS (adet) 4 1,5 8 0,9 23,1 
ÇSU (cm) 5,5 1,3 16,8 2,4 44,2 
YU (cm) 9,2 2,2 24,5 3,7 40,2 
YOT1(gr/adet) 225,7 6 1086 203,2 90 
KOT1(gr/adet) 69,6 1 302 56,4 81 
YOT2(gr/adet) 238,1 2 863 181,2 76,1 
KOT2(gr/adet) 88,4 8 310 57 64,4 
 
ADS: Anadal Sayısı ,  SK: Sap Kalınlığı, BB: Bitki Boyu, YDS:Yandal 
Sayısı, YDYS: Yandaldaki Yaprak Sayısı, SYS: Saptaki Yaprak 
Sayısı, BSS: Bitkideki Salkım Sayısı, SÇS: Salkımda Çiçek Sayısı, 
ÇSU: Çiçek Sap Uzunluğu, YU: Yandal Uzunluğu, YOT1: 1. Biçim 
YaĢ Ot Verimi, KOT1: 1. Biçim Kuru Ot Verimi, YOT2:  2. Biçim YaĢ 
Ot Verimi, KOT2: 2. Biçim Kuru Ot Verimi 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler :  
a)-Materyal ve Metot: 
AraĢtırma Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü'nün Erzurum-Pasinler'deki AraĢtırma 
istasyonunda ve Enstitü merkez arazisinde yürütülmektedir. AraĢtırma materyali aĢağıda 
verilmiĢtir. 

Domuz Ayrığı: Enstitümüz gen bahçesinden alınan 114 adet bitki. 

Koyun Yumağı: Bölgenin değiĢik yörelerinden toplanmıĢ bitkiler 

Çayır Üçgülü: Enstitü, yurt içi ve yurt dıĢı kaynaklardan temin edilen 25 adet çeĢit ve hat. 

Ak Üçgül: 6 adeti Enstitümüz gen bahçesinden, 2‟si özel bir Ģirketten ve 1‟i de kontrol olmak 
üzere toplam 9 adet çeĢit ve hat. 

Alaca taçotu: Enstitümüz gen bahçesinden alınan bitkiler   

Gazal boynuzu: Bölgenin değiĢik yerlerinden toplanmıĢ bitkiler 

Metot: 
Bu proje adı altında yürütülmekte olan alt projeler(Domuz ayrığı ıslahı çalıĢması, Çayır 
üçgülü ıslahı çalıĢması ve Ak üçgül ıslahı çalıĢması) kapsamındaki denemeler 2000 yılında 
tesis edilmiĢ olup ilk gözlemler 2001 yılında alınmıĢtır. Alaca Taç otu çalıĢmalarına 2004 
yılında, Koyun yumağı ve Gazal boynuzu çalıĢmalarına ise 2008 yılında baĢlanmıĢtır. 
AraĢtırmalarda takip edilen metodlar ve yapılmıĢ ve yapılacak olan  gözlemler aĢağıdaki 
gibidir. 

Uygulanan Islah Metodları: 
Domuz Ayrığı : Klonal Seleksiyon Metodu. 
Koyun yumağı :Sentetik varyete ıslahı 
Çayır Üçgülü  : Ana hat seleksiyon Metodu. 

Ak Üçgül         : Ana hat seleksiyon Metodu . 

Alaca taçotu     :Sentetik varyete ıslahı 
Gazal boynuzu : Çoklu sentetik varyete ıslahı 
Gözlemler: 
Domuz Ayrığı; Ot Bitki Boyu, Boğum Sayısı, Boğum Aralığı, Yaprak Boyu, Yaprak GeniĢliği, 
YaĢ ot verimi, Kuru ot verimi, Yatıklık, Dip Kaplama Çapı, Salkım Ekseni Uzunluğu, Ġlk 
Salkımlanma Tarihi, %10 Salkımlanma Tarihi, Tam Salkımlanma Tarihi, Ġlk Çiçeklenme 
Tarihi, Çimlenme Gücü, Çimlenme Hızı, Regenerasyon Kabiliyeti.  
Koyun yumağı  : Ot Bitki Boyu, Boğum Sayısı, Boğum Aralığı, Yaprak Boyu, Yaprak 
GeniĢliği, YaĢ ot verimi, Kuru ot verimi, Yatıklık, Dip Kaplama Çapı, Tohum Verimi, Salkım 
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Ekseni Uzunluğu, Ġlk Salkımlanma Tarihi, %10 Salkımlanma Tarihi, Tam Salkımlanma Tarihi, 
Ġlk Çiçeklenme Tarihi, Çimlenme Gücü, Çimlenme Hızı, Regenerasyon Kabiliyeti. 
Çayır Üçgülü;  YaĢ ot verimi, Kuru ot verimi, Tohum verimi, Toplam Sap Sayısı,  Yan Dal 
Sayısı, Yaprak Sap oranı, Bitki boyu, Yaprak sayısı, Yaprak Boyu, Yaprakçık Boyu, 
Yaprakçık Eni, Sap Kalınlığı, Çiçeklenme baĢlangıcı, Tohum olgunlaĢma tarihi, Kömeç 
sayısı, Kömeçteki tohum ağırlığı,  Hasada Kadar Geçen Gün Sayısı, Ham Protein Oranı,  
Ham Protein Verimi, Ploidi Seviyesi.   
Ak üçgül; Bitki boyu ve Stolon sayısı, Yaprak alan indeksi, Çiçeklenme baĢlangıcı, Tohum 
olgunlaĢma tarihi, Kuru ot verimi, Tohum verimi, Yaprak Sapı Boyu, Kömeç Sayısı, Yaprak 
Sap Oranı, Metrekarede Yaprak-Kök-Sap Ağırlığı.  
Alaca taçotu  :YaĢ ot verimi, Kuru ot verimi, Tohum verimi, Ana Dal Sayısı, Yan Dal Sayısı, 
Bitki boyu, Yaprak sayısı, Yaprak Boyu, Sap Kalınlığı,Dip Kaplama Çapı, Çiçeklenme 
baĢlangıcı,Tohum olgunlaĢma tarihi, Çiçek sayısı, Ham Protein Oranı,  Ham Protein Verimi.  
Gazal boynuzu : YaĢ ot verimi, Kuru ot verimi, Tohum verimi, Ana Dal Sayısı,  Yan Dal 
Sayısı, Bitki boyu, Yaprak sayısı, Yaprak Boyu, Sap Kalınlığı, Çiçeklenme baĢlangıcı, Tohum 
olgunlaĢma tarihi, Ham Protein Oranı,  Ham Protein Verimi.   
b)-Proje Faliyet Takvimi: DeğiĢiklik Yok 
c)-Personel: DeğiĢiklik var. Melih OKÇU projeye dâhil edilmiĢtir. 
d)-Bütçe: DeğiĢiklik yok.2010 yılı proje harcamaları genel bütçeden karĢılanmıĢtır.  
  
 
 
Proje Adı   : Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Genetik Kaynakları  
                                                AraĢtırma Projesi (Eastern Anatolia Region Fodder Crops   
                                                Genetic Resources Research Project) 
Proje No   : TAGEM/.../.../.../.../...   
Yürütücü KuruluĢ  : Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  
Proje Lideri   : Mustafa UZUN 
Proje Yürütücüleri  : Mustafa UZUN, M. Merve ÖZGÖZ, Erdal AKSAKAL, S. Emre 
DUMLU, Melih OKCU, Ayten TAVLAġ, AyĢe YAZICI, Pınar UYSAL, Kadir TERZĠOĞLU 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi :2008-2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma:  
 
2010 yılında proje kapsamında tohumu toplanan türler ve sayıları 

ADET TÜR ADI 
2 Coronilla sp. 
4 Dactylis glomerata 
1 Elymus sp. 
2 Festuca sp. 
1 Koeleria cristata 
9 Lotus sp 
1 Medicago sativa 
7 Medicago sp 
4 Onobrychis sp. 
1 Phleum montanum 
2 Phleum sp. 
11 Trifolium sp 
4 Vicia sp. 

 
2010 yılında gözlem bahçesine 4 adet Phleum sp.,  2 adet Festuca ovina, 2 adet Onobrychis 
sp., 4 adet Coronilla varia, 8 adet Medicago sp. ve 8 adet Trifolium sp bitkisi aktarılmıĢtır. 
2010 yılında gözlem bahçesine aktarılan türlerden 2011 yılı içerisinde planlanan gözlemler 
alınacaktır.2009 yılında serada viyollerde çimlendirilen ve gözlem bahçesine aktarılan 



 78 

türlerden bu rapor döneminde gözlem alınması planlanmıĢ ancak gözlem bahçesine 
aktarılan bitkiler yeterli oranda geliĢememiĢ ve birçoğu canlılığını kaybederek ölmüĢtür. 
Canlılığını koruyan Dactylis glomerata ve Phleum montanum türlerine ait gözlemler 
aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 
 
2010 yılında alınan gözlemler 
Dactylis glomerata 
 

BĠTKĠ 
BOYU 

BOĞUM 
SAYISI 

BAġAK 
EKSENĠ 
BOYU 

BOĞUM 
ARASI 
MESAFE 

YAPRAK 
BOYU 

YAPRAK 
ENĠ 

Max. 111 5 23 27 25 1 
Min. 70 3 8 15 7 0,7 
Ort. 91,43 4 12,7 20,7 16,4 0,8 
 
Phleum montanum 

 
BĠTKĠ 
BOYU 

BOĞUM 
SAYISI 

BAġAK 
EKSENĠ 
BOYU 

BOĞUM 
ARASI 
MESAFE 

YAPRAK 
BOYU 

YAPRAK 
ENĠ 

Max. 97,8 7 12 16,3 14,3 6,4 
Min. 62,4 5 9,5 9,3 9,7 2,2 
Ort. 81,7 5,7 10,4 12,6 11,6 5,8 
 
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
a. Materyal ve Metot: DeğiĢiklik yok. 
b. Proje Faaliyet Takvimi: DeğiĢiklik yok.  
c. Personel:  Projeye Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bölümü personelinden Dr. Melih OKCU 
dahil edilmiĢtir.  
d. Bütçe: DeğiĢiklik yok. 2010 yılı proje harcamaları genel bütçeden karĢılanmıĢtır.  
 
 
 
Proje Adı    : Fiğ (Vicia sp..)‟nde      Gama   IĢını Uygulaması Ġle Mutasyon    
                                                 Islahı        
Yürütücü KuruluĢ    : Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma   Enstitüsü, Ankara 
Proje Lideri           : Muhittin BAĞCI      
Proje DanıĢmanları    : Dr. Duran KATAR, Dr. Sebahaddin ÜNAL 
Proje Yardımcıları   : Hüseyin MUTLU 

   Kurumu                                 :  Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü,  Ankara 
Alt Projenin Ġlgili Olduğu AFA/Program                    Öncelik                                                          
Yüksek  Orta  DüĢük 
 
AraĢtırma Fırsat Alanı: Çayır Mera ve Yem Bitkileri             x          x 
 
AraĢtırma Programı: Yem Bitkileri                                x 
 
5. PROJE SÜRESĠ :   

5.1  BaĢlama Tarihi : 01.04.2010  
 5.2  BitiĢ Tarihi        : 01.03.2015 
 
6. PROJENĠN ÖZET TANITIMI 
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ÇeĢitli kaynaklarca fiğ (Vicia sp.) cinsinin Dünya üzerinde yaklaĢık 150 türü 
bulunduğu bildirilmektedir (Avcıoğlu, 2009). Fiğ, özellikle Asya, Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin 
yerli bir bitkisidir. Bitkinin tarımı ilk kez eski Dünyada yapılmaya baĢlanmıĢ olup, ilk kültüre 
alınan türleri ise yaygın fiğ (Vicia sativa L.) ve bakla (Vicia faba L.) olduğu bilinmektedir. 
Günümüzde fiğ türlerinin tarımı hem yarı kurak alanlarda hem de serin bölgelerde olmak 
üzere, dünyanın her yerinde;  özellikle Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde yaygın 
olarak yapılmaktadır (Elçi, 2005). Dünyada en yaygın Ģekilde tarımı yapılan fiğ türleri Yaygın 
fiğ (Vicia sativa L.), Tüylü fiğ (Vicia villosa Roth.), Macar fiğ (Vicia pannonica Crantz.), Koca 
fiğ (Vicia narbonensis L.) ve Burçak (Vicia ervilia)‟dır.  

Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerine göre Ülkemiz‟de 2008 yılında Yem Bitkileri ekim 
alanı 15.887.463 da, fiğ ekim alanı 5.796.842 da, fiğ üretimi; yeĢil ot olarak 1.249.948 ton, 
kuru ot olarak 1.828.937 ton olmuĢtur (TÜĠK 2008). Ülkemiz hayvancılığının temel 
sorunlarından birisi tarla tarımı içerisinde optimum niteliklere sahip yeterli miktarda kaba yem 
üretiminin gerçekleĢtirilememesidir. Macar fiği bu açığın kapatılmasında Ġç Anadolu ve Doğu 
Anadolu baĢta olmak üzere sulama imkanı kısıtlı geniĢ tarım alanları için önemli bir alternatif 
yem bitkisi olma potansiyeline sahiptir. Macar fiği soğuğa ve kurağa dayanıklı olması nedeni 
ile bir çok yem bitkisinin tarımının yapılamadığı ağır-killi ve kıraç topraklarda tarımı 
yapılabilmekte, bu koĢullarda yeterli miktarda tohum ve kaba yem üretimi yapılabilmektedir 
(Balabanlı, 2009).  

Ülkemizde, özellikle Orta Anadolu Bölgesinde yem bitkileri tarımının münavebede 
yeterince yer alabilmesi için kıĢa ve kurağa dayanıklı, ot verimi ve kalitesi yüksek Macar fiği 
gibi yem bitkilerinin ıslahına gereken önem verilerek yeterli sayıda tescil edilmiĢ fiğ 
çeĢitlerinin çiftçinin hizmetine sunulması bir zorunluluktur 

Ülkemizde fiğ ıslahı konusunda yapılan çalıĢmalar yeterli düzeyde değildir. Macar 
fiğinin Ülkemiz tarımı açısından önemi dikkate alındığında üzerinde daha çok ıslah 
çalıĢmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Kendine döllenen (autogam) bir bitki olan Macar 
fiği‟nin ıslahında Dünyada farklı yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de 
mutasyon ıslahıdır. Yapılan araĢtırmalar, mutasyon oluĢturucu etkenlerin uygun doz ve 
sürelerde kullanılmasıyla kültür bitkilerinde verim, kalite, soğuğa, kurağa ve hastalılara 
dayanıklılık, kalite, adaptasyon yeteneği konularında olumlu geliĢmeler sağlanabileceğini 
göstermiĢtir (ġehirali ve Özgen, 1988). 

Bu araĢtırmada materyal olarak Tarmbeyazı-98, Anadolupembesi-2002 ve Oğuz-
2002 Macar fiği çeĢitleri kullanılacaktır. Bu materyaller Kobalt-60 (Co60) kaynağından 
yararlanılarak 40, 60, 80 ve 100  Gy dozlarda her çeĢitten 2000 adet (toplam 6000 adet) 
tohum olacak Ģekilde Gama ıĢınına tabi tutulacaktır.  

Bu araĢtırmada; IĢınlama iĢlemi Ankara / Sarayköy Nükleer AraĢtırma ve Eğitim 
Merkezi (SANAEM)‟nde yapılacaktır. IĢınlamadan hemen sonra tohumlar bekletilmeden, 
IĢınlanmıĢ olan her 500 adet (500 adet x 4 doz)  tohumdan 100 adedi çimlendirme testleri ve 
fide özelliklerinin saptanması amacıyla, 400 adedi tarla denemesi ve M1 bitkisini elde etmek 
amacıyla tarlaya ekilecektir. ÇıkıĢı gereçekleĢen M1 bitkilerinin tohumlarının tamamı M2 
bitkisini elde etmek amacıyla ekilecektir. M2 den itibaren hat oluĢturmak amacıyla belirli 
bitkisel ve verim kıriterleri dikkate alınarak seleksiyonlar yapılacaktır. 

 
7. Anahtar Kelimeler 

Macar fiği, Mutasyon Islahı,  Gama IĢını, M1, M2, M3, M4, M5 Bitkileri,  Tarımsal 
Karekterler  
 
8. PROJE TEKLĠFĠ HAKKINDA AYRINTILI BĠLGĠ 
 
          8.1 AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi 

Dünya nüfusunun hızlı artıĢına paralel olarak, ürünlerdeki üretim düzeyinin artırılması 
gerektiği bilinmektedir. Dünya nüfusunun ve yiyecek gereksiniminin giderek artmasına 
karĢılık besin kaynaklarının hızla tükenmesi bu tür çalıĢmaların önemini ön plana çıkarmıĢtır. 
Üretimi artırmanın birinci yolu yetiĢirme tekniğinin geliĢtirilmesi, sulanan tarım alanlarının 
geniĢletilmesi, hastalık ve zararlıların etkin biçimde denetlenmesidir. Ġkinci yolu ise verimi 
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yüksek yeni çeĢitlerin bulunması ve bunların uygun yetiĢtirme yöntemleri ile üretime 
alınmasıdır. Bu amaçla ıslahçılar, doğada bulunan varyasyonlardan ve geliĢtirdikleri yeni 
teknik ve yöntemlerden faydalanmaktadırlar. Bu yeni teknik ve yöntemlerden biri olan 
konvensiyonel ıslah metotları ile birçok yeni çeĢit geliĢtirilmiĢtir. Ancak bu konvansiyonel 
ıslah metotları ile oluĢturulan varyasyonlar çoğunlukla uzun zamana, fazla emeğe ve çok 
paraya ihtiyaç göstermektedir. 

Projemizin konusu, mutasyon ıslahı yöntemi ile özellikle Orta Anadolu Bölgesi 
koĢullarında kıĢlık olarak yetiĢtirilebilecek, ot verimi ve kalitesi yüksek Macar fiği hatları elde 
etmektir.  

Projemizin kapsamı ise, Tarmbeyazı-98, Anadolupembesi-2002 ve Oğuz-2002 Macar 
fiği çeĢitleri Ankara Sarayköy Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) 
laboratuarında Kobalt-60 (Co60) kaynaklı gama radyasyonunun 4 farklı (40, 60, 80 ve 100 
Gy) dozu ile ıĢınlanacaktır. Her çeĢidin 0 dozu (D0) kontrol olarak alınacaktır. IĢınlanmıĢ olan 
her 500 adet tohumdan 100 adedi çimlendirme testleri ve fide özelliklerinin saptanması 
amacıyla, 400 adedi tarla denemesi ve M1 bitkisini elde etmek için dozlar alt perselleri, 
çeĢitler ana parseli oluĢturacak Ģekilde ekilecektir.  IĢınlanmıĢ olan tohumlar, Ankara Tarla 
Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü (TARM) AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği Ġkizce/Haymana 
deneme arazisinde hazırlanan parsellere M1 bitkilerini elde etmek için ekimi yapılacaktır. 
Sonraki aĢamada M1 generasyonunda tohum verebilen bütün bitkiler hasat edilerek 
tohumları alınacaktır. M2 ve M3, generasyonlarında tek bitki seleksiyonları yapılacak, M4 ve 
M5 generasyonlarında da yapılacak gözlemler sonucu üstün özellikler taĢıyan hatların elde 
edilmesi amaçlanmaktadır.  

Projemizin nihai amacı Orta Anadolu koĢullarında, kıĢlık olarak tarımı yapılabilecek ot 
verimi ve kalitesi yüksek yeni fiğ çeĢit/çeĢitleri elde etmektir. Fakat bu sonuca ulaĢılabilmesi 
için daha önceden amaca uygun özelliklere sahip hatların elde edilmesi gerekmektedir. Bu 
hatların elde edilmesinin iki yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birisi; elimizde yeterli 
genetik varyasyona sahip materyal varsa buradan seleksiyon yapmaktır. Ġkinci yöntem ise; 
mutasyonla genetik varyasyonu daralmıĢ olan materyalde genetik varyasyon oluĢturmak ve 
oluĢan bu genetik varysayondanda seleksiyonla materyal seçmektir. Projemizde elimizde 
yeterli genetik varyasyona sahip materyal bulunmadığından mutasyon yolu ile genetik 
varyasyon oluĢturulacak ve oluĢan bu genetik varyasyondanda seleksiyon yolu ile üstün 
özellikli hatlar elde edilecektir. Proje süresi bittikten sonra devam edecek olan ıslah 
çalıĢmalarıyla bu hatların seleksiyonuna devam edilerek yeni çeĢitler elde edilmeye 
çalıĢılacaktır.   

Fiğ‟de mutasyon oluĢturucu etkenlerin uygun doz ve sürelerde kullanılmasıyla ot 
verimi ve kalitesi konularında olumlu geliĢmeler sağlanabilecek, bölgeye uyumlu ve yüksek 
verimli çeĢitler geliĢtirilebilecektir. Tohum üretimlerinin yaygınlaĢmasına katkıda bulunularak 
yem bitkileri ekim alanları artırılabilecek ve Ülkemizin kaba yem açığının kapatılmasına 
olumlu katkıları olacaktır. 

Amacımız; incelenen materyallerde ıslah için uygun bir varyans oluĢturmak, 
muhtemelen bunlardan ümitvar bir çeĢit çıkarmak veya çeĢitlerden bir veya birkaç hattın 
bitkisel özelliklerinde geliĢme sağlamaktır. Mutasyon ıslahı yöntemiyle ot verimi ve kalitesi 
yüksek mutant macar fiği hatlar geliĢtirmektir. 

Elde edilen mutant hatlardan; Ot verimi ve kalitesi açısından standart çeĢitlerden 
üstün özellikler gösteren hatlar yeni çeĢit geliĢtirmede kullanılacaktır. 

Üstün mutant hatlardan yeni çeĢit geliĢtirmenin yanı sıra melezleme ıslahında da 
ebeveyn olarak faydalanılması amaçlanılmaktadır. 

 
8.2 Literatür Özeti 
Davis (1970), fiğ cinsine bağlı 150 türün dünyanın çeĢitli bölgelerinde doğal olarak 

yetiĢtiğini bildirmektedir. Yurdumuzun da fiğ türleri yönünden çok zengin olduğu ve 59 fiğ 
türünün doğal olarak yetiĢtiği bildirilmektedir. 

Kasprzky (1973) bakla tohumlarına 2.5-7.5 kr arasında değiĢen farklı dozlarda röntgen 
ıĢını uyguladığı araĢtırmasının M2 ve M3 generasyonlarında tohum iriği, Ģekli, rengi, yaprak 
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büyüklüğü, çiçek rengi, çiçeklenme zamanı, erkencilik ve dallanma bakımından ebeveyne 
kıyasla farklılık gösteren mutantları saptamıĢtır.   

Abdel-Hak ve Mansour (1980) yüksek gama dozunda bitki boyunun kısaldığını, M2 
generasyonunda elde ettiği 27 mutant bitkinin, ebeveyn bitkilere göre Uromices fabae (bakla 
pası) ile Botrytis fabae (kurĢuni küf) hastalıklarına daha dayanıklı olduklarını bildirmiĢlerdir. 

Shaikh et al.(1980), yemeklik dane baklagil türlerinin bazılarında gama ıĢını kullanarak 
yaptıkları araĢtırmalarda; M1 bitkilerinde canlılığın devamlılığı, çimlenme oranı, fide ve kök 
uzunluğunun doz artıĢına bağlı olarak önemli derecede azaldığını, tür ve çeĢitlerin gama 
ıĢınına gösterdikleri tepkilerin farklı olduğunu saptamıĢlardır.  

Filipetti ve Morzano (1984) iri ve küçük taneli iki bakla çeĢidine uyguladığı EMS ve 
gama ıĢını çalıĢmasının M1 generasyonunda, her iki mutagenin dozlarındaki artıĢa bağlı 
olarak çimlenme oranı ve fertilitenin azaldığı, sterilite ve ölüm oranının ise arttığı tespit 
edilmiĢtir. 

Özbek ve Atak (1984), soya fasulyesinin iki çeĢidinde 0-70 Kr gama ıĢını uygulaması ile 
elde ettikleri M1 bitkilerinin fide boyu ve fide kuru ağırlığında doz artıĢına paralel olarak 
önemli azalmalar gösterdiğini ve çeĢitlerin dozlara tepkisinin farklı olduğunu saptamıĢlardır.   

Wehr (1987), tohumlara mutagen uygulanmasında, tohumların % 50‟sinin 
çimlenmesine ve canlı tohum verecek bitkiler oluĢturmasına olanak verecek mutagen 
dozunun uygun doz olabileceğini ve bu dozun LD50 dozu olarak adlandırıldığını 
bildirmektedir.  Farklı bitki türlerinin ve aynı tür içerisindeki farklı genotiplerin herhangi bir 
mutagene karĢı hassasiyetlerinde farklılık olmaktadır (Wehr, 1987). Bu sebeple, mutasyon 
ıslahında, öncelikle üzerinde çalıĢılan bitki türü ve bu türün genotipleri için uygun mutagen 
dozunun saptanması zorunludur. Bunun için, farklı mutagen çeĢidi ve dozu uygulamasıyla 
elde edilen M1 bitkilerinde ölüm oranı, fide büyümesinde azalma ve sterilite gibi özellikler 
incelenir ( Magri –Allegra ve Zannone, 1965). 

Filipetti ve Pace (1988) iri ve küçük taneli iki bakla çeĢidinde EMS uygulamasında, 
gama ıĢınlarına göre mutasyon frekansının 2-4 kat daha yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir. 
Morfolojik ve klorofil mutasyonlarının oluĢtuğu mutantlarda çimlenme oranında  ve fertilitede 
azalmalar saptanmıĢtır. 

 Hussein ve ark. (1988) yaptıkları araĢtırmada Rebaya-40 ve Giza-2 bakla çeĢitlerine 
ait tohumları orabanĢa dayanıklı mutantlar elde etmek amacıyla gama ıĢını, EMS ve sodyum 
azit ile muamele etmiĢlerdir. Orabanche crenata„ya dayanıklı ve toleranslı bitkiler M2 
populasyonlarında seçilmiĢ, M3 bitkilerinde ise daha toleranslı ve dayanıklılık özelliği yüksek 
olan bitkiler elde ettiklerini bildirmiĢlerdir. 
           BaĢal (1991) gama ıĢınını 0, 4, 6, 8, 10, 14 krad dozlarında uyguladığı küçük taneli 
bakla hattında, bitkide bakla ve tohum sayısı, biyolojik verimi, tane verimi ile steril ve fertil 
bitki oranlarındaki ortalamaların, uygulanan dozlara göre farklılık gösterdiğini belirlemiĢtir.  
          Çiftçi ve ark. (1994)‟nın fasulye tohumlarına uyguladıkları 0-40 Kr gama ıĢını dozu ile 
elde ettikleri M1 bitkilerinde doz artıĢına paralel olarak çıkıĢ oranı, fide boyu, bitki ağırlığı, 
bitkide dane verimi ve dane tutma oranında azalmalar olduğunu, 30 ve 40 Kr dozlarında elde 
edilen bitkilerin canlılıklarını devam ettiremediklerini, bitkideki bakla sayısında ıĢın 
uygulaması sonucu artıĢ gösterdiğini saptamıĢlardır. 

Hatipoğlu, R.  (1999), Çukurova koĢullarında 1996-1997 yetiĢtirme mevsiminde iki 
yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) çeĢidinde farklı dozlarda gama IĢını uygulamasıyla elde edilen M1 
bitkilerinin bazı özellikleri üzerinde araĢtırmalar yapmıĢtır. Bu araĢtırmada yaygın fiğde 
mutasyon ıslahı çalıĢmalarında kullanılabilecek en etkin gama ıĢını dozunun 30 Kr doz 
olabileceği sonucuna varmıĢtır.  

Sever ve ark. (2008), EskiĢehir Ģartlarında, çeĢit seleksiyon yoluyla yerel 
populasyonlardan geliĢtirdikleri Macar fiği çeĢidine ait bazı özellikler; yeĢil ot verimi:1610 
kg/da, kuru ot verimi: 468 kg/da, biyolojik verim: 404 kg/da, tane verimi: 99 kg/da, 1000 tane 
ağırlığı: 44.3g, ham protein oranı(tane): %26.6, ham protein oranı(ot): %16.7, ham selüloz 
oranı(tane): % 3.8, ham selüloz oranı(ot): % 19.7, kuru madde (tane) % 91.2, kuru madde 
(ot): % 92, ham yağ oranı(tane): % 2, ham yağ oranı(ot): % 2.5,  bitki boyu: 45-60 cm, ana 
sap uzunluğu: 50-60 cm olarak belirlenmiĢtir.           
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8.3 Materyal ve Metot 
 
 8.3.1. Materyal 
  

AraĢtırmada Materyal olarak Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü (TARM) 
tarafından geliĢtirilen Tarmbeyazı-98, Oğuz-2002 ve Anadolupembesi-2002 Macar fiği 
çeĢitleri kullanılacaktır.  

 
8.3.2. Metot 
Bu araĢtırmada; Tarmbeyazı-98,  Anadolupembesi-2002, Oğuz-2002 çeĢitleri Ankara 

Sarayköy Nükleer AraĢtırma Enstitüsü‟nde her çeĢidin her dozundan 500 adet tohum Kobalt-
60 (60Co) gama ıĢınıyla 40, 60, 80 ve 100 Gy olmak üzere 4 farklı dozda ıĢınlanacaktır. Her 
çeĢidin 0 dozu (D0) kontrol olarak alınacaktır. 

IĢınlanmıĢ olan her 500 adet tohumdan 100 adedi çimlendirme testleri ve fide 
özelliklerinin saptanması amacıyla kullanılacaktır. Çimlendirme testleri ve fide özelliklerinin 
saptanması ile ilgili yapılacak olan çalıĢmalar tesadüf parsellerinde bölünmüĢ parseller 
deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülecektir. Altlarına kurutma kağıtları 
yerleĢtirilmiĢ 75 X 75 X 30 mm boyutlarındaki plastik kutulara 25‟er adet tohum konulacaktır. 
Daha sonra kutular 20 °C sabit sıcaklığı sağlayabilen iklim dolaplarına konulacak ve 
3.günden baĢlayarak kutularda çimlenen tohumların sayımı yapılacaktır. Sayım iĢlemine 
çimlenmeyen tohumların çürümesine kadar devam edilecektir. Her kutuda çimlenen 
tohumların sayısı kutuya yerleĢtirilen tohum sayısına oranlanarak çimlenme oranı % olarak 
belirlenecektir. 

Çimlenen tohumlar, 3 kısım tarla toprağı + 1 kısım kum + 1 kısım  yanmıĢ hayvan 
gübresi ile doldurulmuĢ 60 x 40 cm boyutlarındaki plastik kasalara, yine tesadüf parsellerinde 
bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olacak Ģekilde dikilecek ve gerekli 
bakım iĢlemleri yapılacaktır.  

Tohumların çimlenmesinden 5 hafta sonra, her çeĢit x doz kombinasyonuna ait 10 fide, 
fide boyu ve fide toprak üstü organlarının toprak yüzeyinden biçilmesinden sonra fide boyu 
ile fide yaĢ ağırlığı saptanacak daha sonra materyaller 70 °C'de 24 saat kurutularak fide kuru 
ağırlığı belirlenecektir.  

Her çeĢit x doz kombinasyonuna iliĢkin ıĢınlanmıĢ olan tohumlardan geriye kalan 400 
adedi, Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsünün  AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği 
Ġkizce/Haymana deneme arazisinde tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme 
desenine göre ana parsellere çeĢitler, alt parsellere ise gama dozları (0, 40, 60, 80 ve 100 
Gy)  gelecek Ģekilde 4 tekrarlamalı olarak 50 x 20 cm ekim sıklığında  ekilecektir (DüzgüneĢ 
ve ark., 1987). Her bir alt parselde 5 sıra bitki bulunacak ve parsellerin alanı 4m x 2m = 8 m2 
olacaktır.  

M1 generasyonunda tohum verebilen bütün bitkiler hasat edilerek tohumları 
alınacaktır. 

M2 generasyonunu oluĢturmak için M1 generasyonunda  elde edilen bitkilerin 
tohumları Ekim ayı içerisinde her 10 sırada 1 standart çeĢit kullanılarak 50x20 cm sıklıkta 
sıraya ekimleri yapılacaktır. 

M2 generasyonunda bitkinin morfolojisi, ana sap uzunluğu, ana sap sayısı, doğal bitki 
boyu, çiçek rengi ve yatma durumu dikkate alınarak bitkiler tek bitki seçimi yapılarak bitkilerin 
tohumları ayrı ayrı hasat edilecektir.  

M3 generasyonunu oluĢturmak üzere bir önceki yıl seçilmiĢ olan tek bitki tohumları 
her 10 sırada 1 standart çeĢit kullanılarak 50x20 sıklıkta döl sırasına göre ekimleri 
yapılacaktır.  

Ekimi yapılmıĢ olan döl sıraları alınacak gözlem ve ölçümler bölümünde verilen 
kriterlere göre döl sırası seçimi yapılacak ve seçilen sıralar ayrı ayrı hasat edilerek tohumları 
alınacaktır. 

M4 generasyonunu oluĢturmak üzere bir önceki yıl seçilmiĢ olan hatlar tesadüf 
bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü ve sıra arası 20 cm 



 83 

olacak Ģekilde her sıraya eĢit miktarda tohum ekilecektir. Parsel uzunlukları da 6 metre 
alınacaktır. Standart çeĢitler de bloklarda yer alacaktır (Soya, 2007). 

Ekimi yapılmıĢ olan hatlar alınacak gözlem ve ölçümler bölümünde verilen kriterlere 
göre döl sırası seçimi yapılacak ve seçilen sıralar ayrı ayrı hasat edilerek tohumları 
alınacaktır. 

M5 generasyonunu oluĢturmak üzere bir önceki yıl seçilmiĢ olan hatlar tesadüf 
bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü ve sıra arası 20 cm 
olacak Ģekilde her sıraya eĢit miktarda tohum ekilecektir. Parsel uzunlukları da 6 metre 
alınacaktır. Denemeler 2 farklı lokasyonda yapılacaktır. Standart çeĢitlerde bloklarda yer 
alacaktır (o doz).  

Ekimi yapılmıĢ olan hatlar alınacak gözlem ve ölçümler bölümünde verilen kriterlere 
göre döl sırası seçimi yapılacak ve seçilen sıralar ayrı ayrı hasat edilerek tohumları 
alınacaktır. 

 
8.3.3. Yapılacak Gözlem ve Ölçümler (Ġncelenecek Özellikler) 
 

Bu araĢtırmada ; M1, M4 ve M5‟da, gözlemler her parselden rastgele seçilen 10 
bitkide yapılacaktır.  

 
8.3.3.1. Çimlenme Testinde Ġncelenecek Özellikler 
 
1- Çimlenme oranı (%) : Her petri kutusunda çimlenen tohumların sayısı petri kutusuna 
yerleĢtirilen tohum sayısına oranlanarak çimlenme oranı % olarak belirlenecektir. 
2- Canlılığın devamlılığı (adet) : ÇıkıĢını sağlayan bitkilerden hasada kadar yaĢayan ve 
tohum veren bitkiler sayılarak belirlenecektir. (Rahman and Das 1988) 
3-Fide boyu (cm)  
4-Fide yaĢ ağırlığı (gr) 
5-Fide kuru ağırlığı (gr)  
 
8.3.3.2.  M1 Bitkilerinde Ġncelenecek Özellikler 

Tarla denemesinin ilk yılında M1 generasyonunda gözlemlerin akabinde tohum 
verebilen bütün bitkiler ayrı ayrı hasat edilerek tohumları alınacaktır. 

 
1- ÇıkıĢ Oranı (%): ÇıkıĢ yapan tohumların sayısı ekilen tohum sayısına oranlanarak çıkıĢ 
oranı % olarak belirlenecektir. 

2- Çiçeklenme gün sayısı (gün): Ekim tarihi ile parseldeki bitkilerin % 30‟unun çiçeklendiği 
dönem arasındaki geçen gün sayısı olarak hesaplanacaktır.  
3-  Ana sap uzunluğu  (cm): Seçilen bitkiler düzeltilerek toprak ile ana sap ucu arası 
ölçülecektir. 
4- Doğal bitki boyu (cm): Bitkiyi hiç kaldırmadan doğal bitki boyu ölçülecek. 
5-  Ana Dal sayısı (adet): Ana sap sayısı sayılacaktır. 
6-  Ana sap kalınlığı (mm): Ana sapın 2. ve 3. boğum arasının kalınlığı 0,1 mm bölmeli 
kumpasla ölçülecek. 

            Bitki başına bakla Sayısı (adet) : Hasat öncesi seçilen 10 bitkide bakla sayısı 
sayılacaktır. Gama ışını uygulaması her çeşitde bitki başına bakla sayısını önemli derecede 
etkileyip etkilemediğine bakılacak. Çeşitlerin ışın dozlarına bakla sayısı açısından tepkisi 
farklılık olup olmadığı tespit edilecektir. 

8- Bakla boyu (mm) : Seçilen bitkilerde bakla boyları mm cinsinden ölçülecek. 
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           Bakla başına dane sayısı (adet/ bakla) : Seçilen 10 bitkide bakla başına dane sayısı 
sayılacaktır. 

 
8.3.3.3.  M2 ve M3 Bitkilerinde Ġncelenecek Özellikler 

M2 ve M3 generasyonlarında bitkinin morfolojisi, ana sap uzunluğu, ana sap sayısı, 
doğal bitki boyu, çiçek rengi ve yatma durumu dikkate alınarak bitkiler tek bitki seçimi 
yapılarak bitkilerin tohumları ayrı ayrı hasat edilecektir.  

 
8.3.3.4.  M4 ve  M5 Bitkilerinde Ġncelenecek Özellikler 
 
1- Çiçeklenme gün sayısı (gün): Ekim tarihi ile parseldeki bitkilerin % 30‟unun çiçeklendiği 
dönem arasındaki geçen gün sayısı olarak hesaplanacaktır.  
2- Ġlk bakla bağlama süresi (gün): ÇıkıĢtan itibaren ilk baklaların oluĢmaya baĢladığı süre 
olarak tespit edilecektir. 
3-  Ana sap uzunluğu  (cm): Seçilen bitkiler düzeltilerek toprak ile ana sap ucu arası 
ölçülecektir. 
4- Doğal bitki boyu (cm): Bitkiyi hiç kaldırmadan doğal bitki boyu ölçülecek. 
5-  Ana Dal sayısı (adet): Ana sap sayısı sayılacaktır. 
6-  Ana sap kalınlığı (mm): Ana sapın 2. ve 3. boğum arasının kalınlığı 0,1 mm bölmeli 
kumpasla ölçülecek. 
7-  Yatma durumu (1-5) : Her parseldeki bitkiler (1-5) ıskalasına göre 1=dik, 2=yarı dik, 
3=orta, 4=yarı yatık, 5=yatık Ģeklinde belirlenecektir. 
8- KıĢa Dayanıklılık (%) : Parselden kıĢ zararı gören bitkilerin %‟si gözle tahmin edilerek 
belirlenecek. 
9-  Çiçek rengi : Çiçek rengindeki farklılık dikkate alınacaktır. 

           Bitki başına bakla Sayısı (adet) : Gama ışını uygulaması her çeşitde bitki başına 
bakla sayısını önemli derecede etkileyip etkilemediğine bakılacak. Çeşitlerin ışın dozlarına 
bakla sayısı açısından tepkisi farklılık olup olmadığı tespit edilecektir. 

11- Ġlk bakla yüksekliği (cm) : Seçilen bitkilerdeki ilk baklaların yerden yüksekliği 
ölçülecektir. 
12- Bakla boyu (mm) : Seçilen bitkilerde bakla boyları mm cinsinden ölçülecek. 

           Bakla başına dane sayısı (adet/ bakla) : Seçilen 10 bitkide bakla başına dane sayısı 
sayılacaktır. 

14- Fizyolojik olum gün sayısı (gün) : Ekim tarihi ile parseldeki bitkinin alt tarafındaki 3-4 
baklanın tamamıyla sarardığı dönem arasındaki gün sayısı tespit edilir. 
15- YeĢil ot verimi(kg/da) : Her parselin alt ve üst tarafından 0.5 m biçilerek parselden 
uzaklaĢtırılacak. Geriye kalan biçilerek hasat edilir. Her parselden elde edilen yeĢil ot 
tartılacak ve elde edilen değerler dekara verime çevrilecek. 
16- Kuru ot verimi (kg/da): her parselden elde edilen yeĢil ot içerisinden rast gele 0.5 kg‟lık 
örnek alınarak kurutma dolabına 48 saat 70 0C‟de kurutulacak. Daha sonra 24 saat bekletilip 
tartım yapılır ve kuru ot ağırlığı bulunacak. Elde edilen kuru ot değerleri daha sonra dekara 
verime çevrilecek. 
17-  Kuru otta protein oranı (%): Ham protein oranı için kuru otta Kjeldahl yöntemi ile azot 
analizi yapılacak ve bulunan değer 6,25 katsayısı ile çarpılarak ham protein oranı  
hesaplanacaktır.  
18-  Kuru otta protein verimi (kg/da): Bulunan ham protein oranı ve kuru ot veriminden 
(kg/da) yararlanılarak ham protein verimi hesaplanacaktır.  
19- 1000 Tane ağırlığı (g) : Her tekerrürden 4 paralel alan 100‟er adet tohumun ağırlıkları 
ortalamasının 10 ile çarpılmasıyla elde edilir. (Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik 
Talimatı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü) 
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 8.3.4.Verilerin Değerlendirilmesi 

AraĢtırma sonucunda elde edilen verilerin varyans analizi,  M1‟den elde edilen veriler 
(çimlenme testine tabi tutulan ve tarla denemesinden elde edilen) tesadüf parsellerinde 
bölünmüĢ parseller deneme desenine göre, M4 ve M5 generasyonlarından elde edilen 
veriler, tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre varyans analizi 
yapılacaktır.  Uygulamalar arasındaki farklılıkların önem düzeyini belirleyebilmek amacıyla 
Duncan testi kullanılacaktır. Tüm istatistiksel hesaplamalar bilgisayarda MSTAT–C paket 
programı kullanılarak yapılacaktır. 

 
8.4 Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı 

Mutasyon tekniğiyle; klasik ıslah metotlarına göre kısa sürede geniĢ bir genetik 
varyasyon oluĢturulabilecektir. 

Varyasyon içinden istenilen özellikteki tek bitkilerin belirlenmesi ve çeĢit geliĢtirme 
çalıĢmalarına katkı sağlanabilecek, verimlilik ve kalite gibi üstün özellikte mutant çeĢitler elde 
edilebilecektir. 

Fiğ çeĢitlerinin geliĢtirilmesi ile bölge hayvancılığının ihtiyacı olan kaba yemin 
karĢılanmasına katkıda bulunulabilir. 

     Ayrıca gerek mutasyon gerekse ıslah aĢamasında yapılacak olan bilimsel çalıĢmalar 
bu  alanlarda daha sonraki dönemlerde yapılacak olan ıslah çalıĢmalarına da bilgi birikimi 
açısından temel oluĢturacaktır. 
Projenin amacı Orta Anadolu koĢullarında ot verimi ve kalitesi yüksek mutant hatlar 
elde etmektir. 
 
 
9. ÖNERĠ SAHĠPLERĠNĠN YETERLĠLĠĞĠ 
 
9.1. Proje DanıĢmanıları:  Dr. Duran KATAR  
                                                 Dr. Sebahhadin ÜNAL 
 
9.1.  Proje Lideri :  Muhittin BAĞCI  Ziraat Yüksek  Mühendisi   
 
1995 Yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 
1996 - 2001 yılları arası Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmenlik yaptı. 2001 yılında Tarım 
Bakanlığına geçti. 2007 yılından beri Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Çayır-Mera 
ve Yem Bitkileri Bölümün‟de çalıĢmaktadır. Yüksek Lisansını Çukurova Üniversitesi Tarla 
Bitkileri Bölümünde yaptı. Yüksek Lisans Tezi konusu “Macar fiği (Vicia Pannonica Crantz.) 
Tarmbeyazı-98 çeĢidinde sıra arası ve tohum miktarının ot verimine etkileri”dir. Bu projenin 
ikinci yılı yürütülmektedir.  

2002 - 2003 yıllarında Erzincan Ġl Tarım Mastır Planını hazırladı. 2007-2008 yıllarında 
Yonca Islah Projesinde çalıĢtı. “Orta Anadolu Bölgesinde AB kırsal kalkınma mevzuatına 
uygun olarak sürdürülebilir Mera Yönetimi Tekniklerinin GeliĢtirilmesi” projesinde çalıĢtı. Bu 
proje kapsamında 2008 yılı Mayıs ayında 5 günlük Ispanya gezisine katıldı. 2009 yılında 
“Macar fiği  (Vicia pannonica Crantz cv.)‟nde Mutasyon Islahında  Kullanılabilecek Gama 
(60Co) Dozunun Belirlenmesi” ve “Korunga  (Onobrychis viciifolia Scop.)‟da Mutasyon 
Islahında  Kullanılabilecek Gama (60Co) Dozunun Belirlenmesi” çalıĢmalarını yürüttü.  

 
9.2. Proje Yürütücüsü :  Hüseyin MUTLU   Ziraat Mühendisi 
 

1995 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun oldu. 
2001 – 2008 yıllarında Düzce Tarım Ġl Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak çalıĢtı. 2008 
yılında Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsüne geçti. 2009 yılında “Macar fiği  (Vicia 
pannonica Crantz cv.)‟nde Mutasyon Islahında  Kullanılabilecek Gama (60Co) Dozunun 
Belirlenmesi” ve “Korunga  (Onobrychis viciifolia Scop.)‟da Mutasyon Islahında  
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Kullanılabilecek Gama (60Co) Dozunun Belirlenmesi” çalıĢmalarını yürüttü. Halen Çayır 
Mera ve Yem Bitkileri Bölümü‟nde çalıĢmakta ve Çukurova Üniversitesi Tarla Bitkileri 
Bölümü‟nde Yüksek Lisans yapmakta olup, Yüksek Lisans tez konusu “Farklı Yaygın fiğ 
(Vicia sativa L.) çeĢitlerinin M1 generasyonunda gama ıĢınlamasının oluĢturduğu bazı 
özelliklerin incelenmesi”dir. 

 
 

 10. ARAġTIRMA BĠRĠMĠNĠN YETERLĠLĠĞĠ 
 

10.1. Birimde Varolan Donanım 
 
Denemede kullanılacak olan tohumluk, Enstitümüzde geliĢtirilen Tarmbeyazı-98, 

Anadolupembesi-2002 ve Oğuz-2002 Macar fiği çeĢitleri kullanılacağından tohumluk 
masrafımız olmayacaktır. Ayrıca, deneme alanının sürümü ve tarla hazırlığı için gerekli olan 
traktör, pulluk, kazayağı ve tırmık gibi aletler mevcuttur.  

 
10.2. Birim DıĢında Yararlanılabilecek Donanım 
 
10. TALEP EDĠLEN BÜTÇE  (www.bumko.gov.tr’ den bütçe hazırlama rehberindeki kodlar 

dikkate alınarak hazırlanmıĢtır)  
 
ANALĠTĠK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI DÖRDÜNCÜ DÜZEY GĠDER  KODLARI 

I II III IV GĠDERĠN EKONOMĠK 

SINIFLANDIRMASI
I.  YIL        
2010 

II. YIL     
2011

III. 
YIL          
2012

IV. 
YIL        
2013

V. YIL     
2014

03 1 9 DĠĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI

03 1 9 Diğer Mal ve Malzeme Alımları 200 200 200 200 200
03 2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME 

03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 200 200 100 100 100
03 2 1 02 Büro Malzemesi Alımları 200 200 100 100 100
03 2 1 04 Diğer Yayın Alımları 200 100 100 100 100
03 2 1 05 Baskı ve Cilt Giderleri

03 2 1 90
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi 

Alımları 100 200 100 100 100

03 2 3 ENERJĠ ALIMLARI

03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 1000 1000 900 900 900
03 2 3 03 Elektrik Alımları 200 200 200 200 200

03 2 6 ÖZEL MALZEME ALIMLARI

03 2 6 01
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi 
Temrinlik Malzeme Alımları 300 100 100 300 300

03 2 6 03 Zirai Malzeme ve Ġlaç Alımları 200 200 200 200 200

03 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 100 100 100 100 100

03 2 9
DĠĞER TÜKETĠM MAL VE 

MALZEMESĠ ALIMLARI

03 2 9 01
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve 

Bakım Giderleri 200 100 100 100 100

03 2 9 90
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi 

Alımları 100 100 200 100 100
03 3 YOLLUKLAR
03 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 200 200 200 200 200

03 5 HĠZMET ALIMLARI

03 5 1 02 AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri 200 300 300 200 200
03 6 2 Tanıtım Giderleri

03 6 2 01
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, 

Organizasyon Giderleri 200 200 200 200 200

03 7 3 BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ

03 7 3 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 200 200 300 300 300
3800 3600 3400 3400 3400TOPLAM

GENEL TOPLAM 17 600 TL  

http://www.bumko.gov.tr/


 87 

 
 
12. ÇALIġMA TAKVĠMĠ: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tohumluk hazırlama 

(IĢınlatma) ve Ekim

Muhittin BAĞCI

Hüseyin MUTLU X X X X X
Bakım ve Diğer 

ĠĢlerinin Yapılması

Muhittin BAĞCI

Hüseyin MUTLU X X X X X

Ölçüm ve Gözlemlerin 

Alınması

Muhittin BAĞCI  

Hüseyin MUTLU X X X X X

Hasat edilen bitkilerin 
kurutulması, protein 

analizlerinin yapılması

Muhittin BAĞCI  

Hüseyin MUTLU X X

Verilerin Toplanması ve 

Ara Raporun Yazılması

Muhittin BAĞCI  

Hüseyin MUTLU X X X

Verilerin Toplanması ve 

Sonuç Raporunun 

Yazılması

Muhittin BAĞCI  

Hüseyin MUTLU     X

FAALĠYETLER SORUMLUSU
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Materyal ve Metot  : ÇalıĢma Erzurum koĢullarında Doğu Anadolu Tarımsal 
AraĢtırma Enstitü kampusünde daha önce baklagil yetiĢtiriciliğinde kullanılmamıĢ bir alan 
üzerinde gerçekleĢtirilecek, denemede Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nden temin 
edilecek olan yarı yapraklı ve normal yapraklı iki yem bezelyesi çeĢidi kullanılacaktır. Ayrıca 
çalıĢmada kullanılacak olan fosfor çözücü ve azot bağlayıcı bakteri (Arthrobacter agilis) ise 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü‟nden temin edilecektir. 
AraĢtırma Ģansa bağlı tam bloklar deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulacak ve 
ekimler 5 m boyunda 5 sıraya 20 cm aralıkla yapılacaktır. Parsellerin yarısı ot kalanı da 
tohum olarak değerlendirilecektir. Uygulama olarak üç fosfor seviyesi (0-3-6 kg/da) fosfat 
çözücü ve azot bağlayıcı bakterinin ise iki seviyesi (aĢılı- aĢısız) uygulanacaktır. Denemede 
ele alınacak konular aĢağıda sıralanmıĢtır. 
Morfolojik ölçümler 
Bitkide kardeĢ sayısı (adet): Her bir parselde tesadüfen seçilecek bitkilerde ana gövdeden 
toprak seviyesinde çıkan ve ana gövde dıĢındaki sapların sayılmasıyla bulunacaktır. 
Bitki boyu (sap)(cm): Toprak yüzeyi ile en son yaprağın çıktığı boğum arasındaki mesafe 
ölçülecektir. 
Bitkide meyve sayısı (adet): Ana sap ve kardeĢte bulunan tüm meyveler sayılacaktır.  
Meyvede tohum sayısı (adet): Ana sapta ilk baklanın çıktığı boğumdan bir sonraki boğumda 
bulunan meyvedeki tohumlar sayılacaktır. 
YeĢil ot verimi (kg/da): Her bir parselde 2,5m2 alanda bulunan bitkiler alttaki baklaları tam 
olgunlaĢtığında biçilecek, bunlar tartılarak yeĢil ot verimi bulunacak daha sonra parsel 
verimleri dekara verime çevrilecektir. 
Kuru madde verimi (kg/da): YeĢil ot verimleri bulunan bitkilerden rastgele alınan 200-300 
gr‟lık örnekler 70 oC da 48 saat kurutulacak kurutulan bu örnekler tartılarak % kuru madde 
oranı bulunacak bu oran yeĢil ot verimi ile çarpılarak kg/da kuru madde verimi bulunacaktır. 
Yatma indeksi (%): Hasat zamanında bitkiler tamamen sarardığında her parselde 5 yerde 
bitkinin doğal boyu ölçülecek bu yatık bitki boyu olarak değerlendirilecek yeĢil bitki boyuna 
oranlanarak yüzle çarpılıp yatma indeksi hesaplanacaktır (Stelling 1989). 
Biyolojik verim: Her parsel kuruduktan sonra tamamen hasat edilip tartılarak hesaplanacaktır. 
Tohum verimi: Hasat edilen bitkilerin harman sonrası elde edilen tohumları tartılarak verimleri 
kg/da çevrilecektir. 
Hasat indeksi (%): Tohum verimi biyolojik verime oranlanarak hesaplanacak (Crothers ve 
Westermann 1976, Heneise ve Murray 1980) tır. 
1000 tane ağırlığı (gr): Her parselden elde edilen tohumlar 4x100 adet sayılacak ve hassas 
terazide tartılacak daha sonrada orantı ile 1000 tane ağırlığı hesaplanacaktır. 
Ham protein oranı: Kuru madde verimleri için alınan ve 105 oC‟ da 24 saat kurutulan ot 
örnekleri öğütüldükten sonra Kjeldahl metoduyla azot tayini yapılarak elde edilen azot 
oranları 6.25 katsayısı ile çarpılarak kuru ottaki protein oranları tespit edilecektir (Anonim, 
1995). 
Ham protein verimi: Ham protein oranları ile kuru madde verimleri çarpılarak tür ve 
karıĢımların dekara protein verimleri bulunacaktır. 
Verilerin istatistiki analizi: SPSS veya JUMP istatistik programları yardımıyla elde edilen yıllık 
veriler tesadüf blokları deneme deseninde faktörlü olarak varyans analizine tabi tutulacak 
proje bitiminde iki yıllık veriler birleĢtirilerek değerlendirilecektir. 
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Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Proje adının „‟Fosforlu Gübre ve Fosfor Çözücü Bakteri 
Uygulamasının Ġki Farklı Yem Bezelyesi ÇeĢidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi‟‟ olarak 
değiĢtirilmesi 
 
 
 
Proje Adı            : ĠskenderiyeÜçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Islah  
                                                 AraĢtırmaları Studies of of Berseem Clover (Trifolium  
                                                alexandrinum L.) Breeding 
Proje No  : TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri  : Dr. Celal YÜCEL 
Proje Yürütücüleri : Dr. Mustafa AVCI, Dr. Ġlker ĠNAL, Dr. Murat Reis AKKAYA, Prof.      
                                              Dr. Emin ANLARSAL 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Ç.Ü. Ziraat Fakültesi 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 2011-2016 
 
           Proje, Çukurova bölgesine uygun kıĢlık ara ürün yetiĢtirme döneminde tarımı 
yapılabilecek, ot verimi ve kalitesi yüksek yeni Ġskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) 
çeĢitlerinin geliĢtirilmesi amacıyla yürütülecektir.  

AraĢtırmaya, elimizde mevcut bulunan Ġskenderiye üçgülü populasyonu ile 
oluĢturulacak 1500-2000 tek bitki kaynak populasyondan, kendine döllenen bitkilerde 
uygulanan tek bitki seleksiyonu yöntemi ile baĢlanılacaktır.  

Projeye, Ocak 2011  de baĢlanılacaktır. Ancak, bölgemizde ekimlerin kıĢlık dönemde 
yapılması nedeniyle, projede düĢünülen 1. yıl çalıĢmalarına kasım 2010‟da baĢlanılmıĢtır. 
Metot kısmında belirtilen, kaynak poupulasyonun oluĢturulması için 2500 tek bitki olacak 
Ģekilde ekimler yapıldı, sıra arası ve sıra üzeri 70 cm olacak Ģekilde, daha önce hazırlanmıĢ 
olan sırtlara, ocak Ģeklinde ekimleri yapıldı. Her ocağa 5-6 tohum atılmıĢtır. Gerekli çıkıĢlar 
sağlandıktan sonra her ocakta tek bitki kalacak Ģekilde seyreltme yapılacaktır. Ekimler Kasım 
ayının ilk haftasında yapılmıĢ olup, çıkıĢlar kasım ayı sonu itibarıyla tamamlanmıĢtır. 
ÇıkıĢlarda her hangi bir sorun yok, ancak bölgede devam eden uzun süreli yağıĢlardan 
dolayı Ģu an yabancı ot problemi sorun olmaktadır. Toprağın kuruması durumunda yabancı 
ot mücadelesine baĢlanılacaktır. 
 
 
 
 
Proje Adı :  Adi fiğ (Vicia sativa L.) Islah AraĢtırmaları 
     Studies of Commen Vetch Breeding 
Proje No : TAGEM/TA/02/04/01/001 
Yürütücü KuruluĢ : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri  : Dr. Celal YÜCEL 
Proje Yürütücüleri : Dr. Mustafa AVCI, ReĢit GÜLTEKĠN,  
  Dr.Ġlker ĠNAL, Arif AKTAġ, Hatice YÜCEL 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ :  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 2005-2010 
 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
Proje, Çukurova koĢullarına uygun, ot verimi ve kalitesi yüksek fiğ (Vicia sativa L.) çeĢitlerin 
geliĢtirilmesi amacıyla yürütülmektedir. 
 
Materyal ve Metot: AraĢtırmada, yurt içinde (Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma ve Anadolu 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü) ve yurtdıĢında (ICARDA) değiĢik kuruluĢlardan temin edilen 
materyallerle, 2004/05 ve 2005/06 yıllarında yapılan çalıĢmalar (Çizelge 1 ve 2) sonucu 
umutvar görülen 17 hattın yanı sıra Kubilay-82, Uludağ ve Özveren çeĢitleri, materyal olarak 
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kullanılmıĢtır. DeğiĢik kuruluĢlardan temin edilen materyallarle yapılan çalıĢmalar sonucu, 
umutvar görülen adi fiğ hatları, 2006/07 ve 2007/08 yıllarında bölge verim denemelerine 
alınmıĢtır. Bölge verim denemeleri, Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü (Adana), Batı 
Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü (Antalya) ve Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü„unde (Diyarbakır)  2 yıl süre ile yürütülmüĢtür. ÇeĢitlerin parsel alanı, 5x1.5= 7.5 m2 
olarak düzenlenmiĢtir. Her çeĢit, 6 sıra, sıra arası 25 cm ve m2 „ye 200 tohum gelecek Ģekilde 
ekilmiĢtir. Parsellerin yarısı ot amacıyla, geriye kalan kısmı ise  tohum amacıyla hasat 
edilmiĢtir. Denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 
düzenlenmiĢtir.  2007 ve 2008 yıllarında sürdürülen çeĢit verim denemeleri sonucu, her bölge 
ve tüm bölgeler için ot verimi ve kalitesi bakımından umutvar görülen hatlarla tekrardan çeĢit 
verim denemeleri kuruldu. Denemelerde her parsel 12 sıradan oluĢmakta ve yarısı ot ve 
yarısı da tane verimlerinin belirlenmesi amacıyla sürdürülmüĢtür. 

 
Çizelge 1. Yaygın Fiğ Hatlarının 2005 ve 2006 Yıllarında Adana‟da Sürdürülen ÇVD Ġki Yılı 

BirleĢtirilmiĢ Bazı özellikler Ait Ortalamaları ve OluĢan Gruplar (Erkenci Hatlar). 
hatlar ÇGS ASU YOV KOV TV 
1355 129.0 fgh 112.3abc 3655 ef 591 def 177 e 
Kub-82 128.9 gh 119.3 ab 4080 b-e 601 c-f 264 abc 
2637  130.5 c-f 117.9 ab 4230 a-d 686 ab 239 a-d 
2639 129.8 d-g 116.1 abc 4550 ab 709 a 238 a-d 
1439  123.9 j 99.2 d 3543 f 548 f 228 a-e 
1442 128.4 gh 115.5 abc 4240 a-d 656 a-e 212 cde 
1453 129.5 d-g 115.5 abc 3665 ef 611 b-f 240 a-d 
1477 128.3 gh 110.5 bc 4410 abc 622 b-f 257 abc 
1540 123.5 j 97.8 d 2930 g 427 g 222 b-e 
292-1 126.6 ı 116.0 abc 4330 abc 677 abc 286 a 
1548 129.3 e-h 117.2 abc 4180 b-e 651 a-e 260 abc 
1551 132.6 ab 106.6 cd 4175 b-e 624 b-f 280 ab 
Ürem-79 127.8 hı 114.5 abc 4225 a-d 671 a-d 262 abc 
1475  130.6 cde 116.4 abc 4092 b-e 634 a-e 214 cde 

1501 130.9 cd 119.7 ab 4120 b-e 640 a-e 233 a-d 
1431 133.8 a 100.2 d 3760 def 596 c-f 285 a-d 
1503 130.9 cd 122.3 a 4170 b-e 615 b-f 273 ab 
1469 127.9 hı 121.1 ab 4758 a 695 ab 237 a-d 
1474 130.6 cde 111.9 abc 3985 c-f 573 ef 269 abc 
1543 131.4 bc 121.6 a 4595 ab 687 ab 194 de 
Ort. 129.2 113.6 4049  626 242 
CV(%) 1.08 7.92 11.47 11.37 20,01 
*) Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar. Duncan (%5)‟e göre 

farklı değildir. 

 

ÇGS: Çiçeklenme Gün Sayısı (gün), ASU: Ana Sap Uzunluğu (cm), YOV: YaĢ Ot Verimi 
(Kg/da), KOV: Kuru Ot Ver. (kg/da), TV: Tane Verimi (kg/da), HPO: Ham Protein Oranı (%), 
HPV: Ham Protein Verimi (kg/da) 

 
2 yıllık ortalamalar sonucu, kuru ot verimleri bakımından standart çeĢitlerden üstün 

görülen, 2637, 2639, 292-1 1469, ve 1543 ve nolu hatlar bölge verim denemlerinde 
kullanılmak üzere seçilmiĢlerdir. 
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Çizelge 2. Yaygın Fiğ Hatlarının 2005 ve 2006 Yıllarında Adana‟da Sürdürülen ÇVD Ġki Yılı 
BirleĢtirilmiĢ Bazı özellikler Ait Ortalamaları ve OluĢan Gruplar (Geçci Hatlar) 

No Hatlar ÇGS ASU YOV KOV TV 
1 212 142.5 a-d 129.5 abc 3502 f-ı 663 c-g 224 b-e 
2 340 141.3 d-h 131.3 abc 3827 d-g 670 b-g 212 b-f 
3 682 143.6 ab 127.8 abc 3660 e-h 670 b-g 128 j 
4 670 140.5 gh 129.5 abc 4620 ab 763 abc 242 abc 
5 526 142.4 a-e 128.8 abc 3750 d-h 733 a-e 132 j 
6 852 142.0 c-f 136.3 a 3880 d-g 687 b-g 197 c-f 
7 1041 142.9 abc 123.9 a-d 3307 ghı 641 d-g 170 f-j 
8 979 141.6 c-g 135.1 ab 4005 c-f 711 a-f 130 j 
9 1754 140.9 fgh 131.0 abc 4485 abc 750 a-d 186 e-h 
10 1268 141.8 c-g 128.9 abc 3315 ghı 632 efg 180 e-ı 
11 1331 142.3 b-f 133.6 ab 3940 c-f 801 a 144 g-j 
12 1448 142.0 c-f 119.4 cde 2991 ı 585 g 134 ıj 
13 1598 140.1 h 126.4 abc 3462 f-ı 669 b-g 204 b-f 
14 1745 142.5 a-d 125.4 abc 3473 f-ı 603 fg 140 ıj 
15 1803 142.5 a-d 127.3 abc 3495 f-ı 671 b-g 169 f-j 
16 1748 141.0 e-h 129.1 abc 3825 d-g 658 c-g 142 hıj 
17 293 143.8 a 132.5 ab 3220 hı 652 c-g 192 def 
18 1526 138.9 ı 123.3 bcd 4740 a 775 ab 271 a 
19 512 138.0 ı 111.4 e 3780 d-h 576 g 174 f-j 
20 1271 138.5 ı 113.1 de 3755 d-h 633 efg 129 j 
21 1447 141.3 d-h 126.5 abc 3955 c-f 679 b-g 209 b-f 
22 P17 141.1 d-h 125.3 abc 3968 c-f 648 d-g 190 d-g 
23 1430 138.0 ı 109.0 e 3780 d-h 659 c-g 199 c-f 
24 1500 132.3 j 123.5 bcd 4130 b-e 655 c-g 247 ab 
25 Uludağ 138.5 ı 125.0 abc 4292 a-d 657 cg 234 a-d 
 Ort. 140.8 126.1 3806 674 184 
 CV(%) 0.87 8.23 12.78 13.78 21.85 

 
Adana‟da sürdürülen 2 yıllık çalıĢmalar sonucu, kuru ot verimleri bakımından standart 
çeĢitlerden üstün görülen, 670, 526, 979, 1754, 1331 ve 1526 nolu geçci hatlar bölge verim 
denemlerinde kullanılmak üzere seçilmiĢlerdir. 

Adana‟da (Doğankent) erkenci ve geçci hatlarla iki ayrı deneme Ģeklinde sürdürülen 
çalıĢmalar sonucu, ot verimi bakımından seçilen bu hatların yanı sıra, daha öceki 
çalıĢmalardan da ot verimi bakımından umutvar görülen hatlarla bölge verim denemelerine 
devam edilmiĢtir. Bölge verim denemeleri 2007 ve 2008 yıllarında, Adana, Antalya ve 
Diyarbakırda kıĢlık ara ürün yetiĢtirme döneminde sürdürülmüĢ olup, elde edilen bazı 
sonuçlar, Çizelge 3, 4 ve 5‟de sunulmuĢtur. 
 

Çizelge 3. Yaygın  Fiğ Hatlarının 2007, 2008  Yıllarında Diyarbakır‟da Sürdürülen 
Denemelerde Elde edilen Bazı Özelliklerinin Ġki Yılı BirleĢtirilmiĢ Ortalamaları ve 
OluĢan Grupları. 

Hatlar ÇGS ASU YOV KOV TV 
526 164.3 a 68.7 a 1481 d 356 d 190.3 cd 
670 162.5 b 57.3 efg 1195 f 301 efg 144.4 f 
979 161.8 bc 59.0 def 1154 f 276 fgh 197.8 bcd 
1331 161.5 bc 65.3 abc 1252 ef 318 def 179.3 de 
2639 152.8 h 58.9 def   917 g 257 gh 105.0 h 
1526 157.1 f 49.8 h   936 g 291 fg 126.6 fg 
1469 154.0 gh 54.1 g   928 g 277 fgh 145.0 f 
1543 154.6 g 48.5 h   881 g 295 fg 107.9 h 
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1754   162.6 b 55.0 fg   949 g 279 fgh 131.0 fg 
292-1   160.5 cd 42.1 ı   668 h 211 ı   48.6 ı 

Özveren 158.9 e 62.7 cd 1473 d 462 b 193.6 bcd 
2604 156.8 f 68.0 ab 1880 c 483 b 249.0 a 
1500 158.6 e 54.9 fg 1380 de 343 de 168.8 e 
2490 159.5 de 59.6 de 2013 b 481 b 209.5 b 
Uludağ 162.4 b 64.5 bc 1808 c 458 b 191.0 bcd 
1501 159.4 de 57.3 efg 796 gh 239 hı 120.0 gh 

 1503 159.6 de 58.7 def 1463 d 412 c 136.6 fg 
2616   156.9 f 55.9 efg 1479 d 404 c 199.9 bc 
1430 156.4 f 62.1 cd 2191 a 584 a 238.8 a 
Kubilay-82 156.1 f 59.0 def 1162 f 358 d 122.9 gh 
Ort. 158.8 58.1 1300 354 160.3 A 
CV(%) 0.83 6.31 12.94 11.43 10.66 

Ġki yıllık ortalamalar sonucu kuru ot verimi bakımından standart çeĢitleri geçen, 2604, 
2490 ve 1430 nolu hatlar saptanmıĢtır. 

AraĢtırmanın sürdürüldüğü Diyarbakırda 1. deneme yılında havaların mevsim 
normallaerinin altında kalması nedeniyle soğuk bir dönem, araĢtırmanın 2. yılında ise 
bölgede yetersiz yağıĢ nedeniyle kurak geçen bir vejatasyon mevsimi olmuĢtur. Denemelerin 
sürdürüldüğü her iki yılın iklim verileri bakımından ekstrem yıl olması, seçilen hatların soğuğa 
dayanma ve kuraklığa toleranslarının iyi olması bakımından diğer hatlara oranla ot 
verimleride yüksek olmuĢtur.  

 

 

Çizelge 4. Yaygın  Fiğ Hatlarının 2007, 2008  Yıllarında Antalya‟da Sürdürülen Denemelerde 
Elde edilen Bazı Özelliklerinin Ġki Yılı BirleĢtirilmiĢ Ortalamaları ve OluĢan 
Grupları. 

Hatlar ÇGS ASU YOV KOV TV 
526 131 de 81,1 a  1744bcd 414 bc 255 def 
670 132 bc 62,8 fg  1548 c-g 386 cd 280 bcd 
979 133 ab 72,1 bc  1224 ıj 282 f 238  ef 
1331 134 a 75,2 ab  1424 f-j 336 def 247 ef 
2639 127 kl 64,4d-g  1454 e-ı 375 cde 239  ef 
1526 130 fg 66,3 c-f  1483 e-h 391 cd 285 bcd 
1469 127 kl 66,4 c-f  1233 hıj 317 ef 243 ef 
1543 128 jk 70,3bcd  1505 d-g 347 de 292 ab 
1754   132 cd 69,9 b-e  1569 c-g 373 cde 203 g 
292-1   126 l 66,9 c-f  1802 bc 461 ab 299 ab 
Özveren 128 ıjk 75,4 ab  1713 cde 418 bc 286 abc 
2604 127 kl 75,4 ab  2056 a 484 a 283 bcd 
1500 130 ef 66,5 c-f  1655 c-f 366 cde 237 f 
2490 128 kl 62,9 efg  1968 ab 494 a 299 ab 
Uludağ 131 cd 63,8 d-f  1595 c-g 379 cd 245 ef 
1501 132 cd 69,6 b-f  1369 g-j 318 ef 258 c-f 
1503 129 hıj 72,5 bc  1614 c-g 373 cde 269 b-e 
2616   127 kl 67,7 c-f  1196 j 287 f 282 bcd 
1430 130 fgh 58,4 g  1378 g-j 345 de 315  a 
Kubilay-82 129 ghı 72,3 bc  1469 e-ı 354 de 247 ef 
Ort. 130 69,0  1550 375 265,0 
CV(%)     0,79   8,66      14,36 13,32 10,03 
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Antalya‟da sürdürülen çalıĢmalarda 2 yıllık ortalama sonuçlara göre kuru ot verimi 
bakımından standart çeĢitleri geçen, 292-1, 2604 ve 2490 hatları saptanmıĢtır. 

 
 
 
 

Çizelge 5. Yaygın  Fiğ Hatlarının 2007, 2008  Yıllarında Adana‟da Sürdürülen Denemelerde 
Elde edilen Bazı Özelliklerinin Ġki Yılı BirleĢtirilmiĢ Ortalamaları ve OluĢan 
Grupları. 

Hat/ÇeĢit ÇGS ASU YOV KOV TV 
526 105,9 a 109.5 ab 3000 bcd 559,3 ab 53.9 j 
670 99,0 b 100,7 abc 2988 bcd 538,0 ab 94.2 hıj 
979 105,6 a 107,5 ab 3023 bcd 559,5 ab 105.6 ghı 
1331 105,6 a 115,3 a 3076 bcd 581,8 ab 66.0  ıj 
2639 91,8 e 98,7 b-e 3151 bcd 558,3 ab 186.3 def 
1526 98,5 bc 95,9 b-e 3236 a-d 557,0 ab 212.8 d 
1469 92,5 de 94,5 b-e 3043 bcd 493,0 ab 233.5 bcd 
1543 92,5 de 106,2 abc 3554 abc 545,0 ab 276.5 ab 
1754 99,3 b 107,5 ab 2993 bcd 530,6 ab 149.5 efg 
292-1 91,50 e 90,5 cde 2755 d 463,6 b 281.8 ab 
Özveren 94,1 d 102,9 abc 3278 a-d 541,1 ab 219.0 cd 
2604 100,4 b 103,3 abc 3661 ab 576,9 ab 267.5 abc 
1500 98,4 bc 100,9 abc 2907 cd 509,4 ab 130.0 gh 
2490 91,5 e 93,3 b-e 2816 d 512,6 ab 266.8 abc 

Uludağ 98,3 bc 102,0 abc 2825 d 520,5 ab 145.3 fg 
1501 93,1 de 104,9 abc 3880 a 609,4 a 213.0 d 
1503 92,3 de 100,3 a-d 3145 bcd 475,3 b 294.0 a 
2616 96,6 c 83,6 e 2609 d 471.4 b 194.5 de 
1430 93,5 de 84,4 de 2363 a-d 547,5 ab 205.5 d 
Kubilay-82 91,8 e 100,2 a-d 2933 cd 480.5 b 225.5 
Ort. 96,6 100.1 3176.7  531,5 191.1 
CV(%) 1.21 8.72 12,40 12,66 16.28 

 
Adana‟da sürdürülen çalıĢmalarda 2 yıllık ortalama sonuçlara göre kuru ot verimi 

bakımından standart çeĢitleri geçen, 1331, 2604, 2490 ve 1430 hatları saptanmıĢtır. 1503 
hattı, denemelerin sürdürüldüğü dönemde baĢka bir kurum tarafından tescil ettirilmiĢtir. 

Adana lokasyonunda sordürülen verim denemesinde Ġncelenen bazı kalite özellikleri 
Çizelge 6‟da verilmiĢtir. Ġncelenen kalite ile ilgili özelliklerde hatlar arasında istatistiki olarak 
önemli farklılıkların ortaya çıktığı saptanmıĢtır. Bu lokasyon için ot verimi bakımından öne 
çıkan hatların kalite değerlerinin de ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Özellikle 1331 no‟lu 
hattın yaprakçıklarının diğer hatlara göre daha iri olması, HP oranı bakımından ilk sırayı 
almaktadır.  

 
Çizelge 6. Yaygın  Fiğ Hatlarının 2007, 2008  Yıllarında Adana‟da Sürdürülen Denemelerde 

Elde edilen Bazı Kalite Özelliklerinin Ġki Yılı BirleĢtirilmiĢ Ortalamaları ve OluĢan 
Grupları. 

Hat/ÇeĢit HPO HPV ADF NDF KMV SKM 
526 20.2 cde 102.4 bc 42.3 ab 49.8 a 507 abc 254 a-e 
670 21.9 ab 104.7 abc 39.3 bc 45.9 c-f 483 bcd 254 a-e 
979 21.3 a-d 104.2 abc 41.5 abc 45.9 c-f 492 abc 261 a-d 
1331 22.2 a 116.8 a 43.2 a 49.5 a 527 ab 265 abc 
2639 20.1 cde 101.8 bc 39.6 bc 44.0 f 507 abc 275 ab 
1526 20.4 cde 100.8 bc 40.4 abc 46.7 a-f 490 bc 256 a-e 
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1469 20.3 cde 92.2 cd 39.4 bc 45.9 b-f 454 cde 241 a-f 
1543 19.9 efg 95.3 cd 40.4 abc 49.3 ab 480 bcd 242 a-f 
1754 20.6 cde 96.4 bcd 39.2 bc 47.4 a-f 467 b-e 242 a-f 
292-1 21.2 a-d 86.6 de 39.2 bc 47.0 a-f 408 e 213 f 
Özveren 20.2 cde 101.2 bc 41.2 abc 49.1 abc 499 abc 252 a-e 
2604 18.9 fg 96.0 bcd 38.2 c 44.4 ef 508 abc 274 ab 
1500 20.3 cde 91.2 cde 38.9 bc 45.1 ef 448 cde 240 b-f 
2490 20.2 cde 91.3 cde 38.8 c 45.5 def 451 cde 241 a-f 

Uludağ 21.3 abc 96.9 bcd 39.5 bc 47.5 a-e 458 cde 235 c-f 
1501 19.8 efg 109.2 ab 41.1 abc 49.7 a 552  a 277 a 
1503 20.0 def 83.9 de 40.8 abc 48.7 a-d 418 e 213 f 
2616 20.7 b-e 86.0 de 35.3 d 45.2 ef 415 e 223 ef 
1430 22.0 a 108.9 ab 39.7 bc 47.1 a-f 498 abc 258 a-e 
Kub-82 18.8 g 79.1 e 39.5 bc 45.1 ef 423 de 227 def 
Ort. 20.5 97.2 39.9 46.9 474 247.1 
CV(%) 5.30 11.77 7.04 6.16 11.06 12.26 

 

Bölge verim denemeleri sonucu, Adana, Antalya ve Diyarbakır lokasyonları için ot 
verimi bakımından umutvar olan hatlarlarla, Antalyada 2008/09, Adana ve Diyarbakır 
lokasyonlarında 2008 ve 2009 yıllarında tekrardan verim denemeleri kurulmuĢtur. Bu 
lokasyonlarda alınan verim ve kalite sonuçları aĢağıda verilmektedir. 

Çizelge 7. Fiğ hatlarının 2009 yılında Antalya lokasyonunda ot verimi ile ilgili özelliklere ait 
ortalamalar ve oluĢan Gruplar. 

ÇeĢit ÇGS  
(gün) 

ASU 
(cm) 

YOV 
(kg/da) 

KOV 
(kg/da) 

TV 
(kg/da) 

HPV 
(kg/da) 

526 148.8 a 89.8 b 2963 c 579 b 150 b 150 b 

A-292 136.5 e 96.0 ab 3063 bc 709 ab 179 a 179 a 

2604 144.8 b 98.9 a 3817 a 828 a 185 a 185 a 

2490 141.8 c 95.4 ab 3018 bc 771 a 175 ab 175 ab 

1503 139.0 d 98.8 a 2885 c 719 ab 175 ab 175 ab 

Kubilay-82 139.3 d 90.9 b 3390 b 800.8 a 172 ab 172 ab 

  Ortalama 141.7 95.0 3189 734 173 173 

CV(%) 0.60 4.49 7.85 12.96 10.57 10.57 

 

Çizelge 8. Fiğ hatlarının 2009 yılında Diyarbakır lokasyonunda ot verimi ile ilgili özelliklere ait 
ortalamalar ve oluĢan Gruplar. 

Cesitler KOT TV HPO HPV NDF  ADF  
2490 764 a 203 a 16.7 cd 127 a 27.8 cd 21.7 c 
1430  648 ab 193 ab 17.9 bc 116 ab 31.9 ab 25.5 ab 
22 611 bc 125 d 18.8 b 115 abc 29.8 bc  23.8 abc 
Özveren 591 bcd 124 d 19.10 b 113 abc 28.3 cd  23.1 abc 
Alınığlu-2001 560 b-e 125 d 16.6 cd  93 cd 28.3 cd   24.0 a-c 
2604 552 b-e 162 bc 21.4 a 118 a 26.4 d 21.6 c 
Görkem 540 b-e 95 de 21.6 a 116 ab 28.3 cd 23.3 abc 
Uludağ 539 b-e 115 de 16.3 cd 88 d 30.7 bc 26.5 a 
Kubilay-82 536 b-e 158 c 16.1 d 87 d 28.0 cd 21.8 c 
1503 496 cde 168 bc 19.2 b 95 bcd 27.6 cd 22.7 bc 
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Dicle 476 de 59 f 17.6 bcd 84 d 29.9 bc 24.4 a-c 
Kralkızı 460 e 90 ef 17.7 bcd 81.1 d 34.5 a 25.9 ab 
Ortalama 564.4 134.7 18.3 102.8 29.3 23.7 
CV (%) 12.82 13.77 5.42 12.76 6.55 8.41 
 

 

 

 

Çizelge 9. Fiğ hatlarının 2009 yılında Adana lokasyonunda ot verimi ile ilgili özelliklere ait 
ortalamalar ve oluĢan Gruplar. 

ÇeĢit ÇGS 
(gün) 

YOT 
(kg/da) 

KM 
(kg/da) 

TV 
(kg/da) 

HPO 
 (%) 

HPV 
 (kg/da) 

1331 149 a 3688 bc 748 bc 187 ab 16.1 a 123 a 
Özveren 137  d 3437 c 712 bc 212 a 14.5 c 103 c 
2604 140 c 4373 a 805 a 182 ab 15.1 abc 121 ab 
2490 132 e 4395 ab 759 ab 205 ab 14.9 bc 113 abc 

1503 137 d 3942 bc 743 bc 179 b 14.1 c 105 c 
2616 142 b 3743 bc 748 bc 198 ab 15.0 abc 112 abc 
1430 140 c 3571 bc 716 bc 175 b 15.2 abc 109 bc 
Uludağ 149 a 3489 c 700 c 174 b 15.8 ab 106 c 

Ort. 141 3830 742 189 15.1 111 
CV(%) 0,79 6,88 5.25 11.45 5,20 7.63 
 

 
Çizelge 10. Fiğ hatlarının 2010 yılında Adana (Balcalı) lokasyonunda ot verimi ile ilgili 

özelliklere ait ortalamalar ve oluĢan Gruplar. 
Cesitler ÇGS ASU KOT YOT 
4- 1331  130 a 123.8 450 c 2253 de 
11- Özveren 121.5 e 113.5 565 ab 2940 ab 
12- 2406 124.5 c 114.8 556 ab 3020 a 
14- 2490 120.5 f 113.3  604 a 2800 bc 
16- 1503 122.3 de 119.8 450 c 2526 cd 
18-2616 122.0 e 113.0 518 b 2626 bc 
19-1430 123.0 d 103.5 526 b 2594 c 
Uludağ 129. b 112.5 438 c 2097 e 
Ortalama 124.1 114.3 513.2 2607 
CV (%) 0.48 6.58 7.54 8.70 
 
Çizelge 11. Fiğ hatlarının 2010 yılında Adana lokasyonunda ot verimi ile ilgili özelliklere ait 

ortalamalar ve oluĢan Gruplar. 
Hatlar KOT YOT ASU TV BTA 
1331  497 ab 2467 110.6 133.5 d 54.13 c 
Özveren 452 bc 2467 98.5 194.3 c 72.98 a 
2406 467 bc 2797 98.2 203.3 c 48.18 d 
2490 519 a 2644 103.2 262.8 a 48.13 d 
1503 445 c 2575 106.2 240.3 ab 56.63 b 
2616 452 bc 2399 89.2 236.3 b 55.42 bc 
1430 384 d 2193 80.1 130.5 d 41.89 f 
Uludağ 477 abc 2417 97.3 119.3 d 44.39 e 
Ort. 462 2794 97.9 190.0 52.72 
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Çizelge 12. Fiğ hatlarının 2010 yılında Diyarbakır lokasyonunda ot verimi ile ilgili özelliklere 
ait ortalamalar ve oluĢan Gruplar. 

Cesitler ÇGS TV ASU KOT YOT 
Kubilay-82 154.3 d 100 d 78.0 231 d 941 f 
Dicle 159.0 b 93 d 58.0 376 c 1524 e 
Alınoğlu-2001 156.7 c 92 d 57.7 293 d 1328 ef 
Kralkızı 161.7 a 127 c 65.3 445 c 2012 cd 
Görkem 159.7 b 136 bc 84.7 410 c 1933 d 
Uludağ 159.7 b 101 d 69.3 531 b 2408 bc 
Özveren 153.3 de 153 b 86.0 448 c 1962 d 
2604 151.7 ef 147 b 89.3 681 a 2884 a 
2490 149.3 g 197 a 67.3 696 a 2645 ab 
1430 150.7 fg 194 a 69.3 657 a 2672 ab 
Ortalama 155.6 134 72.5 477 2031 
Özet: Proje, Çukurova koĢullarına uygun, ot verimi ve kalitesi yüksek fiğ (Vicia sativa L.) 
çeĢitlerin geliĢtirilmesi amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırma sounucunda, 1331 ve 2604 no‟lu 
hatlar, 2010/11 yılı tescil denemelerinde denenmek üzere tesçile sunulmuĢtur. 1331 no‟lu 
hattın, geçci, kuru madde verimi yüksek ve özellikle de yaprakçıklarının diğer hatlara göre 
daha iri olması HP oranı ve bunun sonucunda da birim alandan daha fazla HP verimi 
alınmaktadır. 2604 no‟lu hattın ise, erkenci olması, özellikle kıĢlık ekimlerde diğer hatlara 
göre soğuğa toleransının yüksek olması, verim ve kalite bakımından ilk sıralarda yer alması 
bakımında, Çıkurova bölgesinin daha yüksek rakımına sahip yerlerde, geçit bölgelerde ve 
hatta Güneydoğunun 500-600 m rakımına sahip ekolojilerde kıĢlık olarak rahatlıkla 
yetiĢtirilebilmektedir.  
 
 
 
Projenin Adı      : Yonca Islah AraĢtırmaları (Alfalfa Breeding Researches) 
Proje Numarası    : TAGEM/TA / 03 /04 /01/003. 
Proje Yürütücüsü KuruluĢ   : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri      : Dr. Mustafa AVCI 
Proje Yürütücüleri    ; Selehattin ÇINAR,  Celal YÜCEL, Ġlker ĠNAL,  Arif AKTAġ,  
                                                  Hatice YÜCEL, Numan KILIÇALP, F. Döndü KÖKAġIK, M.  
                                                  Reis AKKAYA 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ   : Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü/Adana 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi   : 2008-2013 
 
Dönem Bulguları ve TartıĢma :  

Sürekli proje özelliğinde olan „‟Yonca Islah Araştırmaları” projesi bölgemizin farklı  
ekolojisine uygun ve farklı  amaçlar için kullanılabilecek yonca çeĢitlerinin geliĢtirilmesi 
amacıyla 2002 yılında baĢlatılmıĢtır. BaĢlangıçtan bu yana, öncelikle ihtiyaç duyulan ve tarla 
tarımı içerisinde ot üretimi amacıyla kullanılabilecek çeĢitlerin geliĢtirilmesi  amaçlanmıĢtır. 
Bu nedenle döl kontrol denemesi verilerine göre  sindirilebilir kuru madde ve ham protein 
verimleri ile diğer bazı özellikler yönünden üstün özellik gösteren,  genel kombinasyonu 
yüksek    16 yonca genotipi tespit edilmiĢtir. Bunlar vejetatif yolla çoğaltılmıĢ ve sentetik-0 
generasyonu elde edilmesi amacıyla  izole bir alana 2009 yılı Nisan ayı içerisinde 16X16 
Latin kare deneme desenine göre  dikilerek  elit parseli tesis edilmiĢtir. Sulama, yabancı ot 
mücadelesi ve çapalama gibi iĢlemleri yapılan bu  parselden 2009 yılında 1500 gram, 2010 
yılında ise 6 kg sentetik-0 tohumu elde edilmiĢtir. Sentetiği oluĢturan ebeveyn bitkilerin 
muhafazası için 2010 yılı Mart-Nisan aylarında elit parselinden her yonca genotipi için 100 
adet çelik oluĢturularak sıralar hainde dikilerek köklendirilmiĢtir.   Sentetik çeĢidin ileri 
generasyonlarını üretmek amacıyla yeteri kadar Sentetik-0 tohumu elde edilmiĢtir.  Sentetik-
1 tohumu üretmek  amacıyla toprak ve ekim hazırlık çalıĢmaları yürütülmektedir.  
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Bunlara ilave olarak yine bu proje kapsamında düĢünülen, suni mera tesisi ve doğal 
meralarının ıslahında kullanılabilecek otlatmaya uygun (mera tipi) yonca çeĢitlerinin de 
geliĢtirilmesi amacıyla çalıĢmalara 2007 yılından itibaren hız verilmiĢtir.    Bu amaçla kaynak 
populasyon içerisinden otlatmaya uygun özelliklere sahip ümitvar görülen  yonca  hatları  ile 
bu amaç için kontrol olabilecek çeĢitlerle otlatmaya temel oluĢturmak amacıyla 2008 yılı 
sonbaharında tekrarlı bir deneme   tesis edilmiĢtir. Otlatma baĢlatılmadan önce parsellerde 
birim alanda bitki sayımları yapılmıĢtır.  2010 yılı Nisan  ayından itibaren    parseller 
Enstitümüz Doğankent iĢletmesinde bulunan Güney sarı ırkı sığırlarla ağır ve sürekli olarak 
otlatılmaya baĢlatılmıĢtır. Bu dönem içerisinde gözlem ve bakım iĢlemleri yürütülmüĢtür. 
Otlatma Kasım ayına kadar devam ettirilmiĢtir. Otlatma sonlandırıldıktan sonra parsellerde 
yine bitki sayımları yapılmıĢtır. Yapılan istatistik analizlerine göre hat ve çeĢitler arasında 
seyrekleĢme oranı yönünden önemli farlılıkların olduğu saptanmıĢtır. Otlatma iĢlemi 2011 
yılında da sürdürülecektir. Bu süreç sonunda sağ kalan bitkiler seçilerek bir araya 
getirilecektir.    
                                            
Projede Önerilen DeğiĢiklikler:- 
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BaĢlama ve BitiĢ Tarihi       : 2008-2010 

AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik olarak görülen temel sorunlardan birisi olarak kaba 
yem gereksiniminin yeterince karĢılanmamasıdır. Hayvanlarımızın ihtiyacı olan kaba yem, ot 
verimi ve kalitesi düĢük meralardan veya anız artıkları, kalitesiz tahıl samanları ile 
karĢılanmaya çalıĢılmaktadır. Bu Ģekilde hayvan besleme  ortalama et ve süt verimlerinin 
düĢük olmasının yanı sıra hayvansal ürünlerin kalitesini de düĢürmektedir. Tek yıllık bir serin 
mevsim baklagil yem bitkisi olan fiğ, tanesinde ve otunda yüksek oranda ham protein 
içermesi nedeniyle, kaliteli kesif yem, kaba yem ve silaj yemi olarak hayvan beslenmesinde 
önemli bir yer almaktadır (Açıkgöz, 2001).Ülkemizde yaklaĢık 11 milyon BBHB'ne eĢ değer 
hayvan varlığının ihtiyacı olan 50 milyon ton kaba yemin,  mevcut tarım sistemi içerisinde 
ancak 25-30 milyon tonu üretilebilmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde, tarla tarımına ayrılan alanlar 
içerisindeki yem bitkilerinin payı %20-25 iken, ülkemizde bu oranın %5 (silajlık mısır dahil) 
gibi düĢük seviyede olduğu saptanmıĢtır. Yem açığının kapatılası için yem bitkileri ekim 
alanlarının artırılması gerekmektedir. Ekim alanlarının artırılabilmesi için her bölgeye uygun 
çeĢitlerin geliĢtirilmesi ile birlikte, üreticiye ihtiyacı olan tohumluğun zamanında verilmesi 
gerekmektedir (Eraç ve ark., 1997). Son yıllarda yüksek verimli ve ot kalitesi iyi olan fiğ 
çeĢitlerin geliĢtirilmesi ile Türkiye genelinde fiğ ekim alanı 233 bin ha civarlarına çıkmıĢ, 
silajlık mısır üretiminin yaygınlaĢması ile de yem bitkileri ekim alanlarında da artıĢlar 
olmuĢtur. Ancak, bu çeĢitlerin gerek tohumluk gereksinimi ve gerekse üretimleri ülke 
genelinde yaygınlaĢtırılamadığından yem bitkileri ekim alanlarındaki artıĢ hala istenilen 
düzeye gelinememiĢtir. Ülkemizde toplam ekilebilir arazi 17.724 mil. ha, yem bitkileri ekim 
alanı ise 945 bin ha ile bu ekilebilir alanların ancak %5-5.5‟ini karĢıladığı görülmektedir 
(Anonymous, 2002). Tek yıllık baklagil yem bitkileri, gerek saf ve gerekse de buğdaygillerle 
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karıĢım Ģeklinde yetiĢtirilerek kaba yem üretimi yanında, toprağın organik madde ve azot 
içeriğinin zenginleĢtirilmesine de katkıda bulunmaktadır.  
Bölgemiz koĢullarına uygun fiğ çeĢitlerinin yaygınlaĢmaması, istenilen düzeyde tohumun 
üretilememesi veya istenilen zamanda elde edilememesi gibi nedenlerden dolayı, yem bitkisi 
üreticileri birçok sorun yaĢamaktadır. Bu gibi sorunlar, üreticilerin ekim yapmasını engellemiĢ 
ya da onları populasyon karakterindeki çeĢitlere yöneltmiĢtir. Populasyon karakterindeki 
çeĢitlerin birim alandaki verimleri ve  ot kaliteleri  düĢük düzeydedir. Yukarıdan anılan 
sebeplerden dolayı bölgemizde yem bitkileri tarımın da  istenilen düzeye gelinememiĢtir. 
Fiğ‟de bölgeye uyum sağlayacak yüksek verimli çeĢitlerin geliĢtirilmesi ve tohum üretimlerinin 
artırılması ile yem bitkileri ekim alanların da  büyük artıĢlar olacaktır. 

Materyal ve Metot:  
Materyal :Fiğ tohumları  Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünün görev 
ve sorumluluk alanına giren (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri) bölgeler ile ICARDA, 
Gen Bankası ve diğer ArarĢtırma Enstitülerinden temin edilecektir.  
Metot: Fiğ‟de (Macar ve adi fiğ) yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesinde Saf-hat seleksiyonu metodu 
kullanılacaktır. Ġzlenecek yol ; 

1. Yıl (BaĢlangıç Materyalinin YetiĢtirilmesi) 

Fiğ türleri (Macar ve adi fiğ) sonbahar ve ilkbaharda 50 cm sıra arası, 20 cm sıra üzeri 
mesafede tek sıra Ģeklinde gözlem ve bitki seçim iĢlemi için ekilecektir. Seleksiyonda 
yardımcı olması için, her 10 sırada bir tekerrür edecek Ģekilde 1 adet kontrol fiğ çeĢidi (Tarm 
beyazı 98 ve Tamkoç 2000)  ekilecektir. Her parseldeki bitkiler görsel seleksiyona tabii 
tutularak, istenen morfolojik görünüme sahip bitkiler seçilecek  ve seçilen her bitki ayrı,ayrı 
hasat edilecektir.  (Seçilecek tek bitki sayısı %5-20) 
2. Yıl (Bitki Sıralarının OluĢturulması) 

Seçilen her bitkinin tohumları ayrı ayrı sıraya ekilecektir. (50 cm sıra arası, 20 cm sıra üzeri 
mesafede tek sıra). Seleksiyonda yardımcı olması için,  her 10 sırada bir tekerrür edecek 
Ģekilde 1 adet kontrol fiğ çeĢidi (Tarm beyazı 98 ve Tamkoç 2000)  ekilecektir. Bitki sıraları 
kontrol çeĢitleriyle kıyaslanıp, görsel seleksiyona tabii tutularak  seçimler yapılacak  ve 
seçilen sıralar ayrı,ayrı hasat edilecektir. (Seçilen bitki sırası sayısı %5-20) 

3. Yıl (Tekerrürlü Denemelerin Kurulması)  

Bitki sıralarından gelen saf hatlar, Konya Ģartlarına uyum sağlamıĢ tescilli fiğ çeĢitleriyle 
tohum miktarına bağlı olarak 2-3 tekerrürlü ön verim denemelerine alınacaktır. (Seçilen saf 
hat sayısı %5-20)  

Ġncelenecek Özellikler: 
ÇıkıĢ Tarihi: Ekimden itibaren tohumların %50' inin toprak üstüne çıktığı tarih kayıt edilip çıkıĢ 
tarihi olarak saptanacaktır. 
Çiçeklenme Gün Sayısı (gün): Ekim tarihi ile parseldeki bitkilerin %50‟sinin çiçeklendiği önem 
arasındaki gün sayısı yazılır.Ana Sap Uzunluğu (cm): Her parselde tesadüfü seçilen 10 
bitkinintoprak yüzeyinden bitki uç noktasına kadar olan yüksekliklerinölçülmesi ve 
ortalamaların alınmasıyla hesaplanacaktır. Doğal Bitki Boyu (cm): Bitkiyi hiç kaldırmadan 
doğal bitki boyu ölçülür.Çiçek Rengi : Çiçek rengi belirtilir.Yatma Durumu: Her parseldeki 
bitkiler (1-5) ıskalasına  göre (1 dik, 5Yatık ) belirtilir.YeĢil Ot Verimi (kg/da): Her biçim 
döneminde parsellerin baĢlarında 0.5m2'  lik   kısımlar kenar tesiri olarak çıkarıldıktan sonra 
tartılarak dekaraortalama yaĢ ot verimleri (kg/da) hesaplanacaktır. 
Kuru Ot Verimleri (kg/da): Her parselde tesadüfü olarak alınan 0.5kg‟lık yaĢ ot örnekleri 70 ºC 
ye ayarlanmıĢ kurutma dolabında 48 saat kurutulduktan sonra tartılacak ve elde edilen 
değerler yaĢ otverimlerine oranlanarak dekara kuru ot verimleri  (kg/da) olarak 

hesaplanacaktır.Ham Protein Oranı: Kurutulan bitki örnekleri öğütüldükten sonra Kjeldahl 
cihazıyla azot tespitleri yapılacak ve bu oranlar 6.25 katsayısı ile çarpılarak (%)  protein oranı 
belirlenecektir.1000 Tane Ağırlıkları (gr): Her parselde hasat sonrası 4x100 tohum 

sayılıp ortalaması alındıktan sonra 10 ile çarpılıp 1000 tane ağırlıkları saptanacaktır. 
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Tohum Verimi (kg/da): Hasat sonrası elde edilen tohumlar tartılıpdekara çevrilerek dekara 
tohum verimleri hesaplanacaktır.  

                                                                                                          
GeliĢme Raporu: 
Proje Hedeflerinin GerçekleĢme Durumu:  Proje 2008-2010 yıllarında 3 yıl süreyle 
yürütülmüĢtür.  AĢağıda Darboğazlar bölümün de  ifade ettiğimiz sıkıntılar sonucu ön verim 
denemesi safhasına ulaĢamadık. Yeterli materyal  temin edilememesi, aĢırı sıcaklar ve 
soğuk zararı ile son iki yıldır güvercin zararı bazı materyallerin elden çıkmasına neden 
olmuĢtur. Ancak soğuk ve kuraklık sonucu oluĢan kayıplar o hatların bölgeye uygun 
olmadığını da bize göstermiĢtir. Ancak dördüncü yıl ön verim denemesi için gerekli tohum 
çoğaltma ve materyal teminindeki sıkıntıları aĢıp, yeni dönemde grupta alınan kararlar 
doğrultusunda üç yıl uzatma talebimiz kabul edilirse yerel materyaller üzerinde 
yoğunlaĢacağız. Materyal toplama iĢi proje devam ettiği müddetçe devam edilecektir. 
BaĢlıca Faaliyetlerin GerçekleĢme Durumu: 
Bulgular ve TartıĢma :   
Yapılan Faaliyetler (2008):Proje 2008 yılında baĢlamıĢtır. DeğiĢik kaynaklardan temin edilen 
(Icarda, Gen Bankası, Çiftçi populasyonları) 90 farklı materyalin (adi fiğ) ekimi 9 Nisan 2008 
tarihinde proje metodunda belirtildiği gibi yapılmıĢ ve bu materyallerin 56 sırasından tek bitki 
seçimleri yapılmıĢtır. Seçilen tek bitki sayısı 177 adettir. 2008 yılı içerisinde  özellikle 
Konya‟nın farklı bölgelerinden (Hadim,TaĢkent,Yunak,Derebucak¸SeydiĢehir) doğal floradan 
ve çiftçilerden 30 ayrı materyal toplanmıĢtır.  Bu materyallerin ekimi 2008 yılında seçilen  
materyallerle birlikte 2009 yılı Nisan ayında yapılmıĢtır. Yine 2008 yılında değiĢik 
kaynaklardan (Icarda, Gen Bankası, Çifçi populasyonları) sağlanan 45 adet materyalin ekimi 
8 Ekim  tarihinde ekimi yapılmıĢtır. Bu materyallerin toplam sayısı 45 adettir. 2008 yılına ait 
seçilen bitkilerin özellikleri aĢağıda tabloda görülmektedir. 
Yapılan Faaliyetler (2009): DeğiĢik kaynaklardan temin edilen 90 farklı materyalden (adi fiğ) 
seçimi yapılan 177 adet materyal ve doğadan toplanan 30 materyalin toplam 207 materyalin 
ekimi yapılmıĢtır. Bu materyallerden 84+12 olmak üzere toplam 96 materyal bitki seçilmiĢtir. 
2009 yılı içerisinde ayrıca Konya ve Karamandan 28 ayrı materyal toplanmıĢtır. Bunların 
ekimleri  seçilen tek bitkilerle birlikte metotta belirtildiği gibi  Nisan  2010‟da  ekilmiĢtir. Ancak 
özellikle döllenme dönemi aĢırı sıcakları bitkilerde döllenmeye olumsuz etkilemiĢtir. Bakla ve 
tohum oluĢumu tam olarak gerçekleĢmemiĢtir. 30 Eylül 2009  tarihinde çeĢitli kaynaklardan 
temin edilen Macar fiği materyallerinden seçilen ve toplanan 28 materyalin ekimi yapılmıĢtır. 
Bu materyallerin toplam sayısı 57+28 adettir. 2009 yılı Haziran-Temmuz aylarında Konya 
yöresinde belirlenen bölgelerden fiğ materyallerinin toplanmasına devam edilmiĢ ve 28 Adet 
fiğ materyali toplanmıĢtır. Sözkonusu materyaller  kıĢlık ve yazlık olarak ekilmiĢtir. KıĢlık ekim 
30 Eylül 2009  tarihinde aynı yıl içinde seçimi yapılan 57 adet Macar fiği ve bölgeden 
toplanan 28 Adet fiğ materyalinin ekimi yapılmıĢtır. 2009 yılına ait seçilen bitkilerin özellikleri 
aĢağıda tabloda görülmektedir. 
Yapılan Faaliyetler (2010): Bu  yılki faaliyetler 2010 yılı Nisan ayı ilk haftasında deneme 
yerinin hazırlanması ve ekimi ile baĢlamıĢtır. 2009 yılında yaĢanan aĢırı sıcaklar ve yoğun 
güvercin zararı sonucu seçim yapılamayan materyalin ekimi yapılmıĢtır. AĢırı sıcaklardan 
dolayı özellikle tohum bağlama sıkıntısı yaĢanan bu yıl  yeteri kadar tohum alınamamıĢtır. 
Ekimi yapılan önceki yıl toplanan 28 adet materyalle birlikte124 adi fiğ materyallerinin hasadı 
Temmuz ayı baĢında yapılmıĢtır. Bitkilerde baklaların büyük kısmında ya tane oluĢmamıĢ 
yada çok cılız birkaç tane oluĢmuĢtur. Bu yılda aĢırı sıcakların ve güvercinlerin 
olumsuzlukları nedeni ile materyallerin tamamının kurtarılması  hedef alınmıĢtır.2009 yılı 
Ekim ayında ekilen Macar fiği materyalinin toplam 85 adettir. Bu materyaller de 2010 yılında 
soğuk zararına ve güvercin zararına uğramıĢtır. Bu yılda ekili ve ayakta kalan bütün 
materyaller toplanmıĢtır. Ayakta kalan bütün materyaller 2010 yılı ekim ayında ekilmiĢtir. 
Amacımız yeteri kadar tohum çoğaltmaktır. Ekilen materyal sıra sayısı 94‟tür.  2010 yılı 
materyallerinden yaĢanan olumsuzluklar nedeni ile sağlıklı olarak gözlem almak mümkün 
olmamıĢtır. 2011 yılı itibariyle özellikle grup kararını dikkate alarak özellikle toplanan  ve 
toplanılacak tohumlarla çalıĢılacaktır. Temin edilen ve edilecek yerel materyallerden yeteri 
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kadar tohum olmayan materyallerde ise tohum çoğaltma yoluna gidilecektir. Özellikle son iki 
yıldır aĢırı sıcaklar, kıĢ zararları ve güvercin zararları zaten elde yeteri kadar olmayan 
materyallerle çalıĢmayı oldukça sıkıntıya sokmuĢtur.  Özellikle 2010 yılında bu bağlamda çok 
sıkıntı çekilmiĢtir.   Materyalleri kaybetmemek için özellikle tamamı hasat edilmiĢtir. Ancak 
yine de bir kısmı elden çıkmıĢ ve  çoğun‟dan istenilen miktarda tohum elde edilememiĢtir. 
Yapılacak değerlendirmeler sonucu tohum çoğaltma yoluna gidilmektedir.  
 
2008 Yılı Seçilen Materyallerin Bazı Özellikleri(a.f) 
 
Özellikler 

Gözlem değerleri Hat no 
(alt-üst) 

Çiçeklenme 
gün sayısı(gün) 

49-57 6-24 

Ana sap 
uzunluğu (cm) 

33-48 1-30 

Doğal  
bitki boyu(cm) 

18-29 17-15 

ÇıkıĢ 
tarihi(gün) 

12-16 29-39 

Çiçek rengi Mor geneli 
Yatma durumu 2-4 51-1 
 
 
2009 Yılı Seçilen Materyallerin Bazı Özellikleri 
 
Özellikler 

Gözlem 
değerleri 
(a.f) 

Hat 
sayısı 
(a.f) 

Gözlem 
değerleri 
(m.f) 

Hat 
Sayısı 
(m.f) 

Çiçeklenme gün 
sayısı(gün) 

50-55 96 154-161 57 

Ana sap 
uzunluğu (cm) 

37-47 96 36-51 57 

Doğal  
bitki boyu(cm) 

18-25 96 26-38 57 

ÇıkıĢ tarihi(gün) 13-17 96 14-17 57 
Çiçek rengi Mor 96 mor ve beyaz 57 
Yatma durumu 2-4 96 2-4 57 
 
 
Darboğazlar:  Materyal sayısı konusundaki tıkanıklığın giderilmesi gerekmektedir. 
BaĢlangıçta  Enstitü sorumluluk alanı yanında diğer enstitülerden ve ıcarda ve gen 
bankasından  materyal temin edilebileceği varsayımı ile materyal ve metot bu kapsamda 
düĢünülmüĢtür. Ancak enstitülerden materyal temin edilememiĢ, ıcarda ve gen bankası 
materyallerinin önemli bir kısmı soğuk zararı ve aĢırı sıcaklardan zarar görmüĢ ve yeteri 
kadar çoğaltılamamıĢ, bir kısım materyal kaybedilmiĢtir.  Ayrıca son iki yıldır özellikle  
materyallerin üzeri file ile örtülmesine rağmen yoğun güvercin  olduğu için, materyaller zarar 
görmüĢ,  yeteri kadar çoğaltılamamıĢtır. Ayrıca grup toplantılarında da özellikle yerel 
materyaller ile çalıĢılmasının daha doğru olacağı, bu kapsamda doğadan ve çiftçi elinde olan 
materyallerin toplanılarak çalıĢılması gerektiği ifade edilmiĢtir. Bizde çalıĢmalarımızı bu 
yönde planlama yoluna gitmekteyiz. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler:  08-11 Mart 2010 yılında Antalya da yapılan Çayır Mera ve 
Yem Bitkileri AraĢtırmaları Program Değerlendirme Toplantısında Proje isminin “Yerel Fiğ 
Populasyonlarının Değerlendirilmesi” olarak değiĢtirilmesine ve materyal olarak  üreticinin 
elinde olabilecek yerel materyal ile doğal floradan toplanacak materyal ile çalıĢılması önerisi 
doğrultusunda materyal değiĢikliğine gidilmiĢtir. Projenin materyal değiĢikliği ile devamına 
karar verilmesi sonucu; projenin ismi ve materyal bu doğrultuda değiĢtirilmiĢtir. Proje isminin 
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bu yönde değiĢtirilmesi bizce de uygundur. Ayrıca projede materyal temininde enstitü 
sorumluluk alanına giren tüm iller, bölgemize uyabilecek diğer  bölgeler ve çiftçi elindeki yerel 
materyaller de toplanıp değerlendirilmeye çalıĢılacaktır. 2010 yılı grup toplantısında alınan 
değiĢikliklerle beraber devam kararı gereği projenin 3 yıl uzatılmasını talep etmekteyiz. 
Projede gerekli düzenlemeler yapılarak sunulacaktır.  
Materyal ve Metot: Fiğ bitkileri öncelikle Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsünün görev ve sorumluluk alanına giren (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, 
NevĢehir) bölgelerinden toplanacaktır. NevĢehir ili materyal toplanacak illere ilave edilmiĢtir. 
Ancak bu bölgeler dıĢında, bölgemiz için uygun olabilecek yerlerden toplanan ve çiftçi 
elindeki tohumlardan temin edildiği takdirde bunlardan da yararlanma yoluna gidilebilecektir. 
Projede isim ve materyal dıĢında herhangi bir değiĢiklik olmamıĢtır.  Amacımız  bölgeye 
uygun fiğ bitkisi çeĢidi geliĢtirmektir. 
Bütçe: Mevcut proje 2008-2010 yılları içerisinde 3 yıllık bir projeydi.2010 yılı sonunda proje 
süresi tamamlanmıĢtır. 2010 yılı Çayır Mera ve Yem Bitkileri AraĢtırmaları Program 
Değerlendirme Toplantısında alına karar doğrultusunda proje de  önerilen değiĢiklikler 
yapılmıĢtır. Projenin bu değiĢiklerle devamına karar verilmesine rağmen  2010 yılında bilim 
devam eden proje kapsamında düĢünülerek süre uzatımı ve bütçe çıkmamıĢtır. Bu nedenle 
projeyi bu yıl (2011) enstitü imkanları ile devam ettirmeye çalıĢacağız. Bu  projenin grup 
kararı uyarınca 3 yıl uzatılmasını ve yıllara göre  2012‟de 22.000 TL, 2013‟de 25.000 TL ve 
2014 yılında 29.000 TL talep etmekteyiz.  
 
 
Ekonomik 
Kod 

Açıklama 2012 2013 2014 

        GENEL BÜTÇE 22000 25000 29000 
06       SERMAYE GĠDERLERĠ 2000 2000 2500 
 01   MAMÜL MAL ALIMLARI    
  3  Avadanlık alımları 2000 2000 2500 
   5 Zirai gereçler alımı    
 06 02     MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 10000 11000 11500 
   07  Kim.M.ile kau. Ve plastik alımları.    
  07 1 Kim.M.ile kau. Ve plastik alımları. 4000 4500 4500 
  09 01 Diğer alımlar 6000 6500 7000 
06 05   GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERĠ 8000 10000 12000 
  04  Enerji Giderleri    
   2 Akaryakıt ve Yağ Alımları. 8000 10000 12000 
    5   HaberleĢme Giderleri    
      2 Telefon abonelik ve kull.ücret    
06 09   DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 2000 2000 3000 
06 09 02  Yolluk Giderleri    
   01 (Yurtiçi Geçici Görev Yollukları) 2000 2000 3000 
 
 
 
 
Proje Adı           : Yerel Fiğ Populasyonlarının Değerlendirilmesi   
AraĢtırma Enstitüsü   :  Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. ġeref AKSOYAK 
Projenin Ġlgili Olduğu AFA/ Program: 
AraĢtırma Fırsat Alanı   : Çayır Mera ve Yem Bitkileri 
AraĢtırma Programı      : Yem Bitkileri Üretiminin GeliĢtirilmesi                   
Proje Süresi    : 36 Ay 
BaĢlama Tarihi    : 2012 
BitiĢ Tarihi          : 2014 
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Proje Hakkında Ön  Bilgi 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
 

 Tek yıllık bir serin mevsim baklagil yembitkisi olan fiğ, tanesinde ve otunda yüksek 
oranda ham protein içermesi nedeniyle, kaliteli kesif yem, kaba yem ve silaj yemi olarak 
hayvan beslenmesinde önemli bir yer almaktadır (Açıkgöz, 2001). 

Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik olarak görülen temel sorunlardan birisi, kaba 
yem gereksiniminin yeterince karĢılanmamasıdır. Hayvanlarımızın ihtiyacı olan kaba yem, ot 
verimi ve kalitesi düĢük meralarda veya anız artıkları, kalitesiz tahıl samanları ile 
karĢılanmaya çalıĢılmaktadır. Bu Ģekilde beslenme sonucu ülke hayvanlarının ortalama et ve 
süt verimlerinin düĢük olmasının yanı sıra hayvansal ürünlerin kalitesi de düĢük düzeydedir 

Ülkemizde yaklaĢık 11 milyon BBHB'ne eĢ değer hayvan varlığının ihtiyacı olan 50 
milyon ton kaba yemin,  mevcut tarım sistemi içerisinde ancak 25-30 milyon tonu 
üretilebilmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde, tarla tarımına ayrılan alanlar içerisindeki yem 
bitkilerinin payı %20-25 iken, ülkemizde bu oranın %5 (silajlık mısır dahil) gibi düĢük 
seviyede olduğu saptanmıĢtır. Yem açığının kapatılası için yembitkileri ekim alanlarının 
artırılması gerekmektedir. Ekim alanlarının artırılabilmesi için her bölgeye uygun çeĢitlerin 
geliĢtirilmesi ile birlikte, üreticiye ihtiyacı olan tohumluğun zamanında verilmesi 
gerekmektedir (Eraç ve ark., 1997).  

Son yıllarda yüksek verimli ve ot kalitesi iyi olan fiğ çeĢitlerin geliĢtirilmesi ile Türkiye 
genelinde fiğ ekim alanı 233 bin ha civarlarına çıkmıĢ, silajlık mısır üretiminin yaygınlaĢması 
ile de yem bitkileri ekim alanlarında da artıĢlar olmuĢtur. Ancak, bu çeĢitlerin gerek tohumluk 
gereksinimi ve gerekse üretimleri ülke genelinde yaygınlaĢtırılamadığından yem bitkileri ekim 
alanlarındaki artıĢ hala istenilen düzeye gelinememiĢtir. Ülkemizde toplam ekilebilir arazi 
17.724 mil. ha, yem bitkileri ekim alanı ise 945 bin ha ile bu ekilebilir alanların ancak %5-
5.5‟ini karĢıladığı görülmektedir (Anonymous, 2002).  Ülkemizde 265000 ha alanda fiğ ekimi 
yapılmaktadır. Üretim ise 237000 ton dolaylarındadır.  Ġç Anadolu bölgesinde fiğ ekim alanı 
113000 ha  üretim ise   68000  ton dolayındadır.   Özellikle  iç Anadolu bölgesi ekim nöbetine 
fiğ yeteri kadar girerse  ve kuraklık gibi kısıtlayıcı faktörler ortadan kalkarsa üretimde büyük 
artıĢlar sağlanabilecektir.  

Tek yıllık baklagil yembitkileri, gerek saf ve gerekse de buğdaygillerle karıĢım Ģeklinde 
yetiĢtirilerek kaba yem üretimi yanında, toprağın organik madde  ve azot içeriğinin 
zenginleĢtirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Bölgemiz koĢullarına uygun fiğ çeĢitlerinin 
yaygınlaĢmaması, istenilen düzeyde tohumun üretilememesi veya istenilen zamanda elde 
edilememesi gibi nedenlerden dolayı, yembitkisi üreticileri bir çok sorun yaĢamaktadır. Bu 
gibi sorunlar, üreticilerin ekim yapmasını engellemiĢ yada onları populasyon 
karekterindeki çeĢitlere yöneltmiĢtir. Populasyon karekterindeki çeĢitlerin de birim alandaki 
verimlerinin düĢük olması yanısıra ot kaliteleri de düĢük düzeydedir. Yukarıdan anılan 
sebeplerden dolayı bölgemizde yembitkileri tarımı istenilen düzeye gelememiĢtir.  

Fiğ‟de bölgeye uyum sağlayacak yüksek verimli çeĢitlerin geliĢtirilmesi ve tohum 
üretimlerinin yaygınlaĢtırılması sonucu, yembitkileri ekim alanlarında da büyük artıĢlar 
olacaktır. 

 

7.Materyal ve Metod 
7.1.Materyal 
Fiğ tohumları  öncelikle Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünün 

görev ve sorumluluk alanına giren (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, NevĢehir)  
bölgelerinden  toplanacaktır. Ancak bu bölgeler dıĢında, bölgemiz için uygun olabilecek 
yerlerden toplanan  ve çiftçi elindeki tohumlardan temin edildiği takdirde bunlardan da 
yararlanma yoluna gidilebilecektir. Bitkisel gen kaynakları materyalinin toplanmasından 
değerlendirilmesine kadar aĢağıdaki yol takip edilecektir.  

KeĢif, Survey ve Toplama; 
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KeĢif, survey ve toplama iĢlemlerinde aĢağıda belirtilen hususlara göre yapılacaktır; 
a) Canlı materyalin doğal durumu, (Yabani, geçit veya kültür formu oluĢu v.s.) 
b) Toplama yapılacak bölgenin agroekolojik yapısı, yerel ve kültür çeĢitleri için ekim ve hasat 
zamanlarının belirlenecektir. 

Toplama Timi;  
Bu çalıĢmada yer alan toplama timi projede yer alan elemanlardan oluĢacaktır. 

Toplama timi genel bir toplama timi olacak, kaynak ve zaman israfına meydan vermemek için 
ziyaret edilen alanlardaki mümkün olan bütün materyalin toplanmasına çalıĢılacaktır.  

Hedef Yöreler ve Hedef Bitkiler;  
Konya, Karaman, Niğde, Aksaray  ve  NevĢehir illerinden (ġekil 1.) oluĢmaktadır. 

Hedef bitkiler fiğ bitkileridir. 
 
Toplamalarda Gerekli Olan Alet-Ekipman;   
Bitki türüne göre  bez naylon ve kağıt torba, Tohum paketlerinin taĢınması için kutu 

veya çanta, çakı, bel küreği v.s. not defteri, harita, kalem, silgi, bant, ataç, zımba, 
etiket,makas, herbaryum için pres. 
Bilimsel ekipman; GPS, dijital kompas, fotoğraf makinası ve ekipmanı, eğim ölçer. 
Sağlık Ekipmanı; Ġnsektisit sprey, antibiyotik ve ağrı kesiciler, yara bandı, sargı bezi, pamuk, 
tendurdiyot v.s 
UlaĢım ve Kamp ekipmanı; Arazi vitesli araç, çok cepli giyim, yağmurluk, Ģapka, güneĢ 
gözlüğü ve arazi botu, 

 

Ma tery a l to pla na cak 

a la nla r

4

3

2

1

5

 
ġekil 1. AraĢtırmada Materyal Toplanacak Ġller  
  

Örnekleme Stratejisi;  
Doğal yayılma alanlarından yerel olarak yetiĢtirilen ve yabani formlarının 

toplanmasının yanında kaynak ve zaman israfını önlemek için hedef yörelerden çiftçilerin 
depoları,  köy bakkalları v.s 'de ziyaret edilerek toplama yapılacaktır.  

Örnekleme Yöntemi;  
Bitki genetik kaynaklarının toplanmasında Tesadüfi Örnekleme yöntemi  

kullanılacaktır. Bölgemizde daha önceleri bu konuda yeterli bir çalıĢma bulunmadığından 
varyasyonun doğal dağılımı hakkında güvenilir bilgiler bulunmamaktadır, bu nedenle; değiĢik 
çevre Ģartlarından örnekler alınacaktır.  

Toplamada Tutulacak Kayıtlar; 
GeniĢ bir varyasyonun toplanabilmesi için gerekli iĢlemlerden birisi de bilgilerin 

toplanmasıdır. Bu konuda mümkün olduğunca titiz davranılacaktır..  
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Saklama;  
Toplanan bitkiler en kolay ve ucuz saklama yöntemi olarak tohum saklama Ģeklinde 

yapılmaya çalıĢılacak, bu materyal kısa süreli olarak aktif koleksiyon Ģeklinde üretim, 
yenileme ve dağıtım değerlendirme ve dökümantasyon için kullanılacaktır.  

Üretim-Yenileme- Koruma; 
Toplanan materyalin ileri ıslah çalıĢmalarına aktarılmasında en önemli iĢlemlerden 

birisi de üretim, yenilemedir. Genetik açıdan çok önemli olan  materyal miktar bakımında 
yeterli değilse bunun değerlendirilmesi imkansızdır. Bunun için yeterli olmayan tohumların 
bitkinin döllenme  biyolojisine dikkat edilerek  aktif ve baz olarak saklanmaya ve ıslahta 
kullanılacak miktarda üretilmeye çalıĢılacaktır.  

Deneme Deseni ;  
Tarla planı hazırlandıktan sonra  oluĢturulacak 4-6 m boyundaki parsellere  toplanan 

tohum miktarına bağlı olarak 1 „er m. aralıklarla ekilecektir. Tekerrür sayısı materyale bağlı 
olacaktır. 

Değerlendirme;  
Bitki genetik kaynaklarının iki önemli amacı bulunmaktadır.  

a- Yöresel çeĢitlerin geliĢtirilmesine kaynak oluĢturmak 
b- Botanikçi, genetikçi, ıslahçı ve biyokimyacı gibi bilim adamlarına materyal sağlamaktır.  
Bu çalıĢmanın hedeflerinde biriside yem bitkilerinde çeĢit oluĢturmak olduğundan toplanan 
materyal yürümekte olan ıslah programlarının hedeflerine göre örnekler değerlendirilmeye 
çalıĢılacaktır. Örnekler sistemli olarak karakterize edilecek ve elde edilen bilgiler ileri ıslah 
programlarında çalıĢan ıslahçıların hizmetine sunulacaktır.  

 

7.2. Metot 
Fiğ‟de (Macar ve adi fiğ) yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesinde Saf-hat seleksiyonu metodu 

kullanılacaktır. Ġzlenecek yol ; 

  1. Yıl (BaĢlangıç Materyalinin YetiĢtirilmesi) 

  50 cm sıra arası, 20 cm sıra üzeri mesafede tek sıra Ģeklinde gözlem ve bitki 
seçim iĢlemi için ekilecektir. Seleksiyonda yardımcı olması için, her 10 sırada bir tekerrür 
edecek Ģekilde 1 adet kontrol fiğ çeĢidi (Tarm beyazı 98 ve Tamkoç 2000)  ekilecektir. Her 
parseldeki bitkiler görsel seleksiyona tabii tutularak, istenen morfolojik görünüme sahip 
bitkiler seçilecek  ve seçilen her bitki ayrı ayrı hasat edilecektir.  (Seçilecek tek bitki sayısı 
%5-20) 

2. Yıl (Bitki Sıralarının OluĢturulması) 

  Seçilen her bitkinin tohumları ayrı ayrı sıraya ekilecektir. (50 cm sıra arası, 20 
cm sıra üzeri mesafede tek sıra). Seleksiyonda yardımcı olması için,  her 10 sırada bir 
tekerrür edecek Ģekilde 1 adet kontrol fiğ çeĢidi (Tarm beyazı 98 ve Tamkoç 2000)  
ekilecektir. Bitki sıraları kontrol çeĢitleriyle kıyaslanıp, görsel seleksiyona tabii tutularak  
seçimler yapılacak  ve seçilen sıralar ayrı ayrı hasat edilecektir. (Seçilen bitki sırası sayısı 
%5-20) 

 

  3. Yıl (Tekerrürlü Denemelerin Kurulması)  

   Bitki sıralarından gelen saf hatlar, Konya Ģartlarına uyum sağlamıĢ tescilli fiğ 
çeĢitleriyle tekerrürlü ön verim denemelerine alınacaktır. (Seçilen saf hat sayısı %5-20) 
Ancak edindiğimiz tecrübeler üçüncü yılda elde denemeyi kuracak ölçüde tohumu her zaman 
elde edemeyeceğimizi göstermektedir. Bu durumda tohum çoğaltma yoluna gidilecektir. 

                     Seçilen hatlar iki yıl farklı lokasyonlarda tekrarlamalı  verim ve bölge verim 
denemesine tabi tutulacak iki yılın ortalamasına göre üstün özellik gösteren hatlar 
belirlenecektir. Bunu takip eden yıllarda  tohum üretimi ve tescil iĢlemleri yürütülecektir. 



 106 

 

 

7.3.Ġncelenecek 
Özellikler 
ÇıkıĢ Tarihi: 
Ekimden itibaren 
tohumların %50' inin 
toprak üstüne çıktığı 

tarih kayıt edilip çıkıĢ tarihi olarak saptanacaktır. 
Çiçeklenme Gün Sayısı (gün): Ekim tarihi ile parseldeki bitkilerin %50‟sinin çiçeklendiği 

dönem arasındaki gün sayısı yazılır. 
Ana Sap Uzunluğu (cm): Her parselde tesadüfü seçilen 10 bitkinin toprak yüzeyinden bitki 

uç noktasına kadar olan yüksekliklerin ölçülmesi ve ortalamaların alınmasıyla 
hesaplanacaktır.  

Doğal Bitki Boyu (cm): Bitkiyi hiç kaldırmadan doğal bitki boyu ölçülür. 

Çiçek Rengi : Çiçek rengi belirtilir. 

Yatma Durumu: Her parseldeki bitkiler (1-5) ıskalasına  göre (1 dik, 5 yatık) belirtilir. 

YeĢil Ot Verimi (kg/da): Her biçim döneminde parsellerin baĢlarında 0.5 m2'  lik   kısımlar 
kenar tesiri olarak çıkarıldıktan sonra tartılarak dekara ortalama yaĢ ot verimleri (kg/da) 
hesaplanacaktır. 

Kuru Ot Verimleri (kg/da): Her parselde tesadüfü olarak alınan 0.5 kg‟lık yaĢ ot örnekleri 70 
ºC ye ayarlanmıĢ kurutma dolabında 48 saat kurutulduktan sonra tartılacak ve elde edilen 
değerler yaĢ ot verimlerine oranlanarak dekara kuru ot verimleri  (kg/da) olarak  
hesaplanacaktır. 

Ham Protein Oranı: Kurutulan bitki örnekleri öğütüldükten sonra Kjeldahl cihazıyla azot 
tespitleri yapılacak ve bu oranlar 6.25 katsayısı ile çarpılarak (%)  protein oranı 
belirlenecektir. 

1000 Tane Ağırlıkları (gr): Her parselde hasat sonrası 4x100 tohum sayılıp ortalaması 
alındıktan sonra 10 ile çarpılıp 1000 tane ağırlıkları saptanacaktır. 

Tohum Verimi (kg/da): Hasat sonrası elde edilen tohumlar tartılıp dekara çevrilerek dekara 
tohum verimleri hesaplanacaktır.  

 
8.Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Bu araĢtırmada, yurt içinde değiĢik kaynaklardan elde edilecek fiğ (Vicia sativa L.) 
genotiplerinin, bölge koĢullarına uygun ot ve tohum verimleri bakımından üstünlük gösteren 
hatlar, çeĢit olarak geliĢtirilecektir. 

AraĢtırmada yer alan fiğ hatlarından  saf hat seleksiyon metodu yoluyla elde edilecek  
bitkilerden çeĢitlerin geliĢtirilmesi ile istenilen düzeyde ve istenilen amaca uygun tohumluğun 
üretimi sonucu, yembitkileri ekim alanları daha da geniĢleyecektir. Fiğ‟de, özellikle yüksek ot 
verimli ve erkenci  çeĢitlerin geliĢtirilmesi sonucu, bölgemizde  fiğ gerek saf ve gerekse 
buğdaygillerle karıĢım Ģeklinde ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer alarak hayvancılığımızın 
ihtiyacı olan kaba yemin karĢılanmasına katkıda bulunulacaktır.  
 
9.Talep Edilen Bütçe: 
 

Ekonomik 
Kod 

Açıklama 2012 2013 2014 

06       SERMAYE 2000 2000 2500 
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10.ÇalıĢma Takvimi 
 

Proje Faaliyetleri Zamanlama 

Materyal toplama Mayıs-Eylül-2012 

Tohum çoğaltma ve bitki seçimi için ekim Nisan-Ekim 2012 

Gözlem ve materyallerden  hasadı Mayıs-Haziran 2012 

Materyal toplama Mayıs-Eylül-2013 

Bitki seçimi için ekim Nisan-Ekim 2013 

Önceki  ve o yıl ekilen materyalin gözlem ve  
seçilmesi 

Mayıs-Haziran 2013 

Materyal toplama Mayıs-Eylül-2014 

Bitki seçimi için ekim Nisan-Ekim 2014 

Önceki  ve o yıl ekilen materyalin gözlem ve  
seçilmesi 

Mayıs-Haziran 2014 

Laboratuvar iĢleri  Temmuz-Ağustos 2014 

GĠDERLERĠ 

 01   MAMÜL MAL 
ALIMLARI    

  3  Avadanlık alımları 2000 2000 2500 
   5 Zirai gereçler alımı    
        

 06 02     MENKUL SERMAYE 
ÜRETĠM GĠDERLERĠ 10000 11000 11500 

   07  Kim.M.ile kau. Ve 
plastik alımları.    

   1 Kim.M.ile kau. Ve 
plastik alımları. 4000 4500 4500 

  09 01 

Laboratuar 
malzemeleri ile 
kimyasal ve tem.mal 
alımı  6000 6500 7000 

        

06 05   
GAYRĠMENKUL 
SERMAYE ÜRETĠM 
GĠDERĠ 8000 10000 12000 

  04  Enerji Giderleri    

   2 Akaryakıt ve Yağ 
Alımları. 8000 10000 12000 

    5   HaberleĢme Giderleri    

      2 Telefon abonelik ve 
kull.ücret    

        

06 09   DĠĞER SERMAYE 
GĠDERLERĠ 2000 2000 3000 

06 09 02  Yolluk Giderleri    

   01 (Yurtiçi Geçici Görev 
Yollukları) 2000 2000 3000 

        
    TOPLAM 22000 25000 29000 
    GENEL TOPLAM 76000 
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Sonuçlarıın değerlendirilmesi Temmuz-Aralık 2014 

 

11. Teklif Onayı: 
       Adı Soyadı    Tarih        Ġmza 
11.1. Proje Lideri : Dr. ġeref AKSOYAK          ………...  
 11.2. Enstitü Müdürü : Yüksel KAYA                     …………  

 

 
Projenin Adı   : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkisi AraĢtırmaları Projesi  
                                                (Researches of Forage Crops  in Southeast Anatolia Region) 
Proje Numarası  : TAGEM/TA/07/11/02/001  
Proje Yürütücüsü KuruluĢ : Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma  Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Mehmet Salih SAYAR 
Sunan    : Mehmet Salih SAYAR 
Proje Yürütücüleri  : Yavuz HAN, Sezair AYDEMĠR, Murat CANPOLAT 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi -Dicle Üniversitesi  
                                                 Ziraat Fakültesi 
Proje BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01 Ocak 2008- 31 Aralık 2012 (60 Ay) 
Dönem Bulguları ve TartıĢma   

Diyarbakır koĢullarında  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkisi AraĢtırmaları projesi 
kapsamında 2009-2010  Ekim sezonunda 6 adet tek yıllık baklagil yem bitkisi ile denemeleri 
kurulmuĢ ,denemelerden elde edilen çiçeklenme gün sayısı, yeĢil ot verimi, kuru ot verimi, 
tane verimi ile bin tane ağırlığı ile ilgili veriler aĢağıdaki çizelgelerde verilmiĢtir. 

Ayrıca 5 korunga çeĢidi ve 3 arı otu genotipinin Diyarbakır koĢullarında adaptasyon 
durumları ile bazı özelliklerini araĢtırmak amacıyla denemeler yürütülmüĢtür. 

Diyarbakır ilinde 2009 2010 ekim sezonunda (Eylül-Haziran) toplam 517.9 mm yağıĢ 
düĢmüĢ olup, bu yağıĢ miktarı uzun yıllar yağıĢ düĢen yağıĢ üzerinde olmuĢtur. Denemeler 
tamamen doğal yağıĢlara dayalı yürütülmüĢtür. 2010 yılı sıcaklık değerleri yıl boyunca uzun 
yılların üzerinde kayd edilmiĢ bu da diğer yıllara göre yem bitkisi türlerinde 1-2 hafta daha 
erken çiçek açmalarına ve tohum hasadına gelmelerine neden olmuĢtur.  

 
Çizelge:1 2009-10 Ekim Sezonunda Diyarbakır Lokasyonunda  
                  Adi Fiğ Verileri*. 
ÇeĢit / Hat Adı Çiçeklenme 

Gün Sayısı 
(gün) 

YeĢil ot 
verimi 
(kg/da) 

Kuru ot 
verimi 
(kg/da) 

Tane verimi 
(kg/da) 

Bin Tane 
Ağırlığı (g) 

1-ĠFVS 3091 151.67 hı 1364.67 e-g 315.44 g-k 142.90 b-d 60.42 b-d 
2-ĠFVS 2427 154.00 e-g 1439.73 ef 331.69 f-k 136.50 b-d 47.42 g 
3-ĠFVS-715 151.67 hı 907.33 g 227.47 jk 96.33 fg 52.25 e-g 
4-ĠFVS 2541 152.67 gh 1384.00 ef 334.86 f-k 117.10 d-f 49.50 e-g 
5-ĠFVS 3889 155.67 cd 1230.67 fg 268.26 ı-k 131.33 b-d 51.17 e-g 
6-D-135 154.33 d-f 2666.00 ab 624.61 a-c 152.00 bc 65.25 ab 
7-Kubilay-82 154.33 d-f 941.33 g 230.69 jk 99.67 e-g 68.67 a 
8-Dicle  159.00 b 1361.33 e-g 338.28 f-j 92.73 fg 56.25 c-e 
9- Alınoğlu 2001 156.67 c 1328.00 e-g 293.31 h-k 92.02 fg 61.83 a-c 
10- Kralkızı 161.67 a 2012.00 cd 445.42 d-g 126.67 b-e 50.33 e-g 
11-Görkem 159.67 b 1764.00 de 369.02 e-ı 136.43 b-d 54.58 c-g 
12-GATAEM-D-70-1  161.67 a 941.33 g 204.94 k 82.77 g 56.00 c-e 
113- Adana-Hat-22 162.33 a 1962.67 cd 520.57 cd 124.90 c-e 54.33 c-g 
114- GATAEM-D-70-2   161.33 a 1684.67 d-f 403.30 d-h 95.73 fg 48.33 fg 
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15-Uludağ 159.67 b 2408.00 a-c 530.68 b-d 101.07 e-g 53.33 d-g 
16-Özveren 153.33 fg 1962.00 cd 447.61 d-f 153.07 b 69.25 a 
17- GAP 2604  151.67 hı 2830.67 a 681.44 a 146.73 bc 55.25 c-f 
18-  GAP 2490 149.33 j 2750.67 a 720.78 a 197.17 a 55.23 c-f 
19-  GAP- 61721  155.33 c-e 2256.00 bc 478.01 de 141.87 b-d 63.83 ab 
20-  GAP 59998 150.33 ıj 2672.67 ab 656.66 ab 194.13 a 61.00 bc 
Ortalama 155.82 1793.39 421.15 128.06 56.71 
LSD (0,05) 1,51** 486** 130,64** 27.37** 7.55** 
CV (%) 0.58 16.39 18.77 12.93 8.04 
*Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar. LSD (%5)‟e göre farklı 

değildir.  

Çizelge 1‟de görüldüğü gibi 2009-2010Diyarbakır lokasyonunda  adi fiğ genotipleri 
arasında çiçeklenme gün sayısının 149.33 -162.33 gün, yeĢil ot veriminin 907.33-2830.67 
kg/da, kuru ot veriminin 204.94-720.78 kg/da, tane veriminin 82.77-197.17 kg/da ve bin tane 
ağırlığının 37.53-58.93 gr arasında değiĢim gösterdiği saptanmıĢtır. 2009-2010 yılı adi fiğ 
denemesinden elde edilen sonuçlara göre GAP 2490 hattı öne çıkan genotip olarak dikkat 
çekmiĢtir. 
 

Çizelge 2 incelendiğinde 2009-2010yem bezelyesi genotipleri arasında çiçeklenme 
gün sayısının 144.00-168.67 gün, tane veriminin 267.64-96.06 kg/da ve bin tane ağırlığının 
120.50-211.17 gr arasında değiĢim gösterirken, yeĢil ot ve kuru ot verimi bakımından 
genotipler arasında istatistiki olarak fark bulunmamıĢtır. 2009-2010 yılında yem bezelyesi 
deneme sonuçlarına göre; daha önceki yıllarda da ümitvar olarak görülen 88P00-1-4-9-661 
hattı hem erkenci hem ot hemde tohum verimi açısından öne çıkan genotip olmuĢtur. 
 
Çizelge:2- 2009-10 Ekim Sezonunda Diyarbakır Lokasyonunda  
                Yem Bezelyesi Verileri*. 
ÇeĢit / Hat Adı Çiçeklenme  

gün sayısı 
(gün) 

YeĢil Ot 
Verimi 
(kg/da) 

Kuru Ot 
Verimi 
(kg/da) 

Tane Verimi 
(kg/da) 

Bin Tane 
Ağırlığı (g) 

1-88P00-1-4-9-661 144.00 d 2633.89   552.23   262.79 a 176.50 b 
2-88P038-4-3-683 146.33 b 2536.67   560.49   148.74 cd 140.58 ef 
3-Spring pea 3-638 146.00 bc 2192.78   481.79   196.88 bc 142.00 ef 
4-P57B 145.67 bc 2409.44   549.58   189.64 bc 143.75 ef 
5-P51 146.67 b 2584.44   546.14   217.33 ab 150.75 d 
6-P101 146.00 bc 2055.00   471.85   145.81 cd 161.67 c 
7-P104 146.33 b 2627.78   553.63   213.57 ab 146.58 de 
8-ATOS 144.67 cd 1920.56   418.05   134.78 d 211.17 a 
9-KĠRAZLI 146.67 b 2036.67   497.54   267.64 a 140.17 f 
10-ÖZKAYNAK 168.67 a 2640.00   520.07   96.06 d 120.50 g 
Ortalama 148.10 2363.72 515.14 187.32 153.37 
LSD (0,05) 1.55** Ö.D. Ö.D. 54.65** 7.51** 
CV (%) 0.60 18.28 17.47 16.57 3.49 
*Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar. LSD (%5)‟e göre farklı 

değildir.  

Çizelge 3 incelendiğinde  2009-2010 burçak genotipleri arasında çiçeklenme gün 
sayısının 144.67-148.67 gün, yeĢil ot veriminin 1012.27-2101.23 kg/da, kuru ot veriminin 
285.95-624.64 kg/da, tohum verimi 92.93-201.83 kg/da ve bin tane ağırlığının 36.75-46.92 gr 
arasında değiĢim göstermiĢtir. 2009-2010 burçak araĢtırmalarında ot verimi bakımından D-
42 genotipi öne çıkarken, tohum veriminde  IFVE 2920 SEL-2801 hattı öne çıkmıĢtır. 
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Çizelge:3- 2009-10 Ekim Sezonunda Diyarbakır Lokasyonunda Burçak   Verileri*. 
ÇeĢit / Hat Adı Çiçeklenme 

gün sayısı 
(gün) 

YeĢil ot 
verimi 
(kg/da)  

Kuru ot 
verimi 
(kg/da)  

Tohum 
verimi 
(kg/da) 

Bin Tane 
Ağırlığı 
(g) 

1-IFVE 248-SEL 2785 148.00 ab 1224.90 b 352.49 b 162.83 bc 44.75 ab 

2-IFVE 973-SEL 2795 146.33 cd 1012.27 b 285.95 b 195.20 ab 36.75 c 

3-IFVE 2698-SEL 2798 145.00 de 1240.23 b 339.39 b 171.33 a-c 38.33 c 

4-IFVE 2920 SEL 2801 144.67 e 1136.47 b 329.73 b 201.83 a 43.67 ab 

5-IFVE 3977 SEL 2802 147.00 bc 1283.77 b 390.54 b 165.93 a-c 42.25 b 

6-IFVE 3351-SEL 2804 148.67 a 1224.00 b 349.44 b 156.90 c 46.33 a 

7-D-357 145.33 de 1998.90 a 588.42 a 119.00 d 46.92 a 

8-D-42 148.33 ab 2101.23 a 624.64 a 92.93 d 44.67 ab 

Ortalama 146.67 1402.72 407.58 158.25 42.96 

LSD (0,05) 1.46** 368.98** 107.35** 36.21** 3.67** 

CV (%) 0.56 14.97 15.03 13.06 4.88 
*Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar. LSD (%5)‟e göre farklı 

değildir.  

 
Çizelge 4 incelendiğinde gibi Mürdümük genotipleri içerisnde 2009-2010 ekim 

sezonunda ot veriminde daha önceki çalıĢmalarda öne çıkan ICARDA‟dan temin edilen IFLS 
491 hattının bu yılda da öne çıktığı görülmektedir. 

Çizelge 5 incelendiğinde 2009-2010 ekim sezonunda koca fiğ genotipleri içerisnde ot 
veriminde IFVN 565-SEL 2380 hattı, tohum veriminde IFVN 562 -SEL 2470 hattı öne 
çıkmıĢtır. 

 
 

Çizelge:4- 2009-10 Ekim Sezonunda Diyarbakır Lokasyonunda  
                Mürdümük Verileri*. 
ÇeĢit / Hat Adı Çiçeklenme 

gün sayısı 
(gün) 

YeĢil ot 
verimi 
(kg/da)  

Kuru ot 
verimi 
(kg/da)  

Tane verimi 
(kg/da) 

Bin Tane 
Ağırlığı (g) 

1-IFLS 349 152.33 b 2338.75 a-c 488.87 b 170.17 c 107.67 de 

2-IFLS 257 155.33 a 3155.00 a 644.71 a 248.28 a 153.25 a 

3-IFLS 298 151.67 b 2079.17 c 452.95 b 193.07 bc 112.50 cd 

4-IFLS 206 153.00 b 3186.25 a 676.61 a 245.58 a 131.50 b 

5-IFLS 491 152.00 b 3210.83 a 707.26 a 204.52 bc 125.17 b 

6-IFLS 968 152.00 b 2800.83 ab 606.82 a 208.45 b 118.67 c 

7-Gürbüz-2002 152.00 b 2106.25 c 473.54 b 180.88 bc 103.08 e 

Ortalama 152.62 2696.73 578.68 207.28 121.69 
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LSD (0,05) 1.39** 570.45 111.82** 35.77** 6.49** 

CV (%) 0.51 11.88 10.82 12.13 4.47 
*Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar. LSD (%5)‟e göre farklı 

değildir.  

Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koĢullarında on iki Macar Fiği genotipinin  
ot ve tohum verimleri ile bu verimler üzerinde etkili olan bazı tarımsal özelliklerin genotip x 
çevre interaksiyonları ve stabilite durumlarını araĢtırmak amacıyla yürütülen ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde beĢ farklı lokasyonunda 2008/2009 ve 2009/2010 yetiĢtirme 
sezonlarında tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak denemeler 
yürütülmüĢtür. 

Genotiplerin incelenen tüm özellikler açısından deneme yerleri ve deneme yıllarından 
önemli derecede etkilendikleri ancak genotipler üzerinde tüm özellikler açısından yer etkisinin 
yıllara göre daha yüksek olduğu ve genotiplerin ele alınan özellikler yönünden farklı 
çevrelerde farklı uyum yetenekleri gösterdikleri tespit edilmiĢtir. 

Ġki yıl ve beĢ lokasyonda yürütülen deneme sonuçlarına gore;  Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi ekolojik koĢullarında yeĢil ve kuru ot verimi bakımından Ege Beyazı-79 çeĢidi, tohum 
verimi bakımından ise Oğuz-2002 çeĢidi en stabil genotip olarak belirlenmiĢtir. 
5-  2009-10 Ekim Sezonunda Diyarbakır Lokasyonunda  
                      Koca Fiğ Verileri*. 
ÇeĢit / Hat Adı Çiçeklenme 

gün sayısı 
(gün) 

YeĢil ot 
verimi 
(kg/da)  

Kuru ot 
verimi 
(kg/da)  

Tane 
verimi 
(kg/da) 

Bin Tane 
Ağırlığı 
(g) 

1-IFVN 564-SEL 2379 142.33 d 3287.08 ab 669.50 a 265.83 b 161.33 b 

2-IFVN 565-SEL 2380 144.67 bc 3394.58 a 689.13 a 304.75 ab 133.00 c 

3-IFVN 575-SEL 2389 144.00 c 2003.33 c 406.74 b 163.58 c 201.08 a 

4-IFVN 567-SEL 2382 145.33 ab 3364.58 a 716.00 a 309.08 ab 169.00 b 

5-IFVN 116-SEL 2461 146.00 a 3051.67 b 683.07 a 266.25 b 163.92 b 

6-IFVN 562-SEL 2470 144.33 bc 3046.25 b 645.25 a 323.00 a 177.08 b 

7-TARMAN-2002 145.33 ab 1941.67 c 420.22 b 131.33 c 204.00 a 

Ortalama 144.57 2869.88 604.27 251.98 172.77 

LSD (0,05) 1.30** 212.00** 74.60** 53.87** 19.10** 

CV (%) 0.48 11.43 10.71 11.95 5.81 
*Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar. LSD (%5)‟e göre farklı 

değildir.  

Proje kapsamında genetik varyasyonu geniĢletmek için 2009- 2010 sezonun 
doğadan, gen bankasından ve yerel popülasyonlar içerisinden seçilen bitkiler tek sıralara 
ekimleri yapılmıĢ ve bu tek sıralar içerisinden tek bitki seçimleri yapılmıĢ, tek bitki tohumları 
2008-2009 ekim sezonunda 2 m uzunluğunda 1 metre geniĢlikteki sıralara ekimleri 
yapılmıĢtır. Gözlemler sonucunda ekimi yapılan hatlardan arzulanan özellikte bulunanlar  
seçilerek 2010 Kasım ayında tekrar 1‟er metre sıra aralığı ve  5 metre uzunluğundaki tek 
sıralara ekimleri yapılmıĢtır. 
9. Proje Ġçin Önerilen DeğiĢiklikler: 

Projede yer alan Ziraat Yük. Müh. Yavuz HAN ve  Zir. Müh. ġerif YASAK baĢka 
birimlerde görevlendirildiklerinden projeden ayrılmıĢlardır. 
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Proje Adı   : Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Islahı (Breeding of Annual  
                                                 Forage Legumes) 
Proje No   : TAGEM/TA 
Yürütücü KuruluĢ  : Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Sabahaddin Ünal 
Proje Yürütücüleri  : Ziya Mutlu 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : - 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 1988-devamlı 
Dönem Bulguları ve TartıĢma 

Yurtiçi ve yurtdıĢı kaynaklardan temin edilen materyal, gözlem bahçesi, mikroverim, ön 
verim, verim ve bölge verim denemelerinde test edilerek değerlendirilmiĢtir. Teksel 
seleksiyon ıslah yöntemi uygulanmaktadır. Proje 1988 yılında baĢlatılmıĢ, 1993-1998 yılları 
arasında ICARDA ile ortaklaĢa yürütülen “Yüksek Alanlar Projesi” kapsamında 
yürütülmüĢtür. 2001 yılında, yaygın fiğde (Vicia sativa L.); L-269/1, L-348/1, L-338/1 nolu 
hatlar sırayla Alınoğlu-2001, Farukbey-2001 ve Bakır-2001; mürdümükten (Lathyrus sativus 
L.) de L-794 nolu hat Gürbüz-2001 isimleriyle tescil edilmiĢtir. 2002 yılında, Macar 
fiğinde(Vicia pannonica Crantz), sırayla L-1004, L-996 nolu hatlar Oğuz-2002, 
Anadolupembesi-2002; tüylü fiğde, (Vicia villosa Roth) L-636/4 nolu hat Selçuklu-2002; tüylü 
meyveli fiğde (Vicia villosa ssp. dasyacarpa) sırayla L-694/1, L-1012, L-1177 nolu hatlar 
Eraç-2002, Baydurbey-2002, Seğmen-2002 ve koca fiğde (Vicia narbonensis L.) L-1023 nolu 
hat Tarman-2002 adlarıyla tescil edilmiĢtir. 

 Projede, bu çeĢitlerin geliĢtirilmesinden sonra çalıĢmalar Macar fiğinde yüksek ot verimi 
verebilen ve yaygın fiğde kıĢa toleranslı  hatların geliĢtirilmesine ağırlık verilmiĢtir.  

Yaygın fiğde; kıĢa toleranslılık ve dane verimi üzerinde durulmuĢ ve L-1500, L-1544 ve L-
581 nolu hatlar seçilerek tescile sunulmuĢtur.  

Yaygın fiğ tescil denemesi 2006 ve 2007yılında 3 hat ve 3 kontrol çeĢidi ( Alınoğlu-2001, 
Karaelçi ve Tamkoç ) ile Haymana, Esenboğa ve Konya‟da ve 2007 yılında Haymana, 
Yenikent (iptal edilmiĢ) ve Konya‟da ( iki lokasyon AraĢtırma ve Fakülte arazisinde) kurulmuĢ 
ve bu denemeler zamanında hasat edilmiĢtir. Deneme sonuçları  sertifikasyon enstitüsüne 
gönderilmiĢtir. 

Deneme sonuçlarına göre L-1500, L-1544 ve L-581 nolu hatlar tescil ettirilmiĢ, sırayla 
Zemheri-08, Ayaz-08 ve Ankara moru-08 adlarını almıĢlardır. 

Alınoğlu-2001, Bakır-2001 ve Farukbey-2001 yaygın fiğ çeĢiltleri ile Gürbüz-2001 
mürdümük çeĢidinde elit tohumluk üretimi yapılmıĢtır. Aynı Ģekilde, Tarm Beyazı-98, Anadolu 
pembesi-2002, Oğuz-2002 Macar fiği, Seğmen-2002 tüylü meyveli fiğ elit tohumlukları 
üretilmiĢtir.  

2005 yılı sonbaharında, Macar fiği mikro verim denemesi, 120 hat arasından seçilen 
17 hat ve kontrol çeĢidi olarak da Tarm beyazı-98  ile Haymana‟da tesis edilmiĢ ve hasadı 
yapılmıĢtır. 2006 ve 2007 yılları sonbaharında, mikro verim denemesinden seçilen  4 hat ve 
kontrol çeĢidi olarak da Tarm beyazı-98  ile tesadüf blokları deneme deseninde verim 
denemesi iki lokasyonda (Yenimahalle ve Haymana ) tesis edilmiĢtir. Çiçeklenme tarihi, 
morfolojik özellikler ( ana sap uzunluğu, ana sap kalınlığı, doğal bitki boyu, ana sap sayısı), 
yeĢil ve kuru ot verimi, tane verimi için çiçeklenme ve fizyolojik olum gün sayısı, bitkide bakla 
sayısı, baklada tohum sayısı,  biyolojik verim ve tohum verim değerleri alınmıĢtır. Beyaz 
çiçekli Macar fiğinde 3 hat verim ve kalite açısından değerlendirilmiĢ tescil ettirilmelerinin 
uygun olacağı kanaatine varılmıĢ bu nedenle müracaat edilmiĢtir.  

Tescil denemeleri 2009 yılı sonbaharında Konya, EskiĢehir ve Ankara/Haymana‟da 3 
aday hattımızla tesadüf blokları deneme deseninde 6 çeĢitli olarak kurulmuĢtur. Bu deneme 
sonuçları sertifikasyon enstitüsüne gönderilmiĢtir. Bu çalıĢma 2010 sonbaharında Konya, 
EskiĢehir, Ankara/Haymana ve Ankara/Yenimahalle olmak üzere 4 lokasyonda aynı Ģekilde 
tekrar tesis edilmiĢtir.  
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Proje Adı   : Yonca Islah AraĢtırmaları (Researches on Alfalfa Breeding) 
Proje No   : TAGEM/TA 
Yürütücü KuruluĢ :Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü (TARM) 
Proje Lideri:   Dr. Sabahaddin Ünal 
Proje Yürütücüleri : Ziya Mutlu    
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: - 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi  :2004-2008 
Dönem Bulguları ve TartıĢma 
Ülkemizde üretim alanı en fazla olan yem bitkilerin baĢında yonca gelmektedir. Yem bitkileri 
üretiminin yeterli düzeye getirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu amaca en elveriĢli 
desteği verecek yem bitkilerinin baĢında yonca bitkisi gelmektedir. Yonca tarımımızda karıĢık 
populasyon karakteri gösteren Kayseri yoncası gibi yerel ekotiplerin tarımı yapılmaktadır. 
Bilensoy-80 yonca çeĢidi ise uzun çalıĢmalar sonucunda ıslah edilmiĢ sentetik bir çeĢittir. 
Ancak verim yönünden Kayseri yoncasına önemli bir üstünlüğü yoktur. Bölgemiz Ģartlarına iyi 
adapte olabilecek yüksek verimli çeĢitlerin geliĢtirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.  
Bu proje ile bölgeye adapte olabilecek üstün verimli  ve yem kalitesi yüksek çeĢitlerin 
geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 
Proje, Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünün Haymana/Ġkizce AraĢtırma 
ve Uygulama Çiftliğinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢma, yurtiçi ve yurtdıĢı gen bankalarından, tohum 
toplama gezilerinden temin edilen materyal üzerinde yapılmıĢtır. Yabancı döllenen bitkilerde 
uygulanan ıslah metotlarından sentetik varyete ıslahı uygulanmaktadır. 
1999 yılında temin edilen yonca materyaliyle gözlem bahçesi kurulmuĢtur. 2000, 2001 ve 
2002 yıllarına gerekli gözlemler alınmıĢ olup üçüncü yıl sonunda üstün özellik gösteren 
bitkiler seçilmiĢtir. Bu seçilen bitkilerle projenin ikinci aĢaması olarak klonal hat parsellerinin 
oluĢturulmuĢtur. 1999 yılında kurulan gözlem bahçesinde belirlenen tek bitkilerden üretilen 
klonlar 2003 yılı sonbaharında gözlem bahçesine ĢaĢırtılmıĢtır. Ayrıca, 2003 yılında, 2000 
yılında kurulan gözlem parselinde; incelenen kriterler açısından üstünlük gösteren 31 tek bitki 
klonlanmak üzere seçilmiĢtir. Seçilen 31 bitkide 2004 ilkbaharında klonla bitki çoğaltılmıĢtır. 
31 hattan 23 adet hattın bitkileri klon gözlem bahçesine ĢaĢırtılmıĢtır.  
 
2005 yılında, sırada bitki sayısı eksik olan 23 adet hat ve çeĢite ait 230 adet klon bitkileri 
serada büyütülerek ait oldukları hatlara ĢaĢırtılmıĢtır. Gözlem bahçesinde geçmiĢ yıllarda 
ĢaĢırtılan bitkilerde morfolojik (sap sayısı, sap uzunluğu, sap kalınlığı, bitki biyolojik kütlesi) 
ve fenolojik (çiçeklenme gün sayısı) gözlemleri alınmıĢtır.  

 
 

2006 yılında gözlem bahçesinde bulunan 65 hat ve çeĢitte 3 biçim yapılmıĢ ve 2007 yılında 
da 4 biçim yapılmıĢ ve her biçim öncesi morfolojik, fenolojik ve tarımsal özellikleri 
incelenmiĢtir.  
 
Alınan gözlem sonuçların değerlendirilmesinden sonra 2008 yılında seçilen 17 ve 31 adet 
bitki, klon olarak yetiĢtirilerek,  iki çeĢit adayı nüve tohumluk üretim parsellerine ĢaĢırtılmıĢtır.  
Parsellerde istenilen sayıda bitki temin edilemediği için 2009 yılında da ĢaĢırtma iĢlemine 
devam edilmiĢtir.  
 
2010 yılında bakım iĢlemleri titizlikle yapılmıĢtır. Mevcut hatlardan tohum hasadı 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Tohumluk üretim parsellerinde bulunan hatlardan tohum üretim iĢlemine 
2011 yılında da devam edilecektir. Yeterli tohum üretimi gerçekleĢtirildikten sonra verim 
denemesi kurulacaktır.  
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Proje Adı   : KıĢlık Fiğ Islah AraĢtırmaları (Winter Vetch Breeding Studies) 
Proje No   : TAGEM/ IY/ 97/ 11/01/ 006 
Yürütücü KuruluĢ  : Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : A.Levent SEVER 
Proje Yürütücüleri  :  Dr. Ġlker ERDOĞDU, A.Kadir ATALAY,T.Fikret KÖSE 
ĠĢbirliği yapılan KuruluĢ : - 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 2009-2014 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Proje 2009 yılı itibarıyla sona ermiĢ olup ara sonuç raporu 
2009 yılında Antalya da yapılan  değerlendirme toplantısında sunulmuĢtur  2009-2014 
yıllarını kapsayan ve sadece kıĢlık Macar fiğ hatlarını kapsayan 2. bir proje hayata 
geçirilmiĢtir. Bu projenin ilk yılında Ġzmir gen bankası aracılığıyla sağlanan 97 hattın ekimi 
yapılmıĢ ve tohum çoğaltım iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 97 hatta bir adet adi fiğ hattı ve 4 
adette tüylü fiğ hattı olduğu gözlemlenmiĢtir. Kalan 92 hattan 31 adedinin beyaz çiçekli 61 
adedinin de  kırmızı çiçekli olduğu gözlemlenmiĢtir.  2010-2011 sezonunda tohum çoğaltma 
ve gözlem iĢlemleri devam edecek olup eldeki hatların da tohum çoğaltma iĢlemi 
tamamlandıktan sonra önümüzdeki yıldan itibaren önverim denemelerine baĢlanacaktır. 

 
Çizelge 1. Macar Fiği Genotiplerinde Bitkisel Özellikler 

SIRA 
NO 

ACC 
NO 

ORĠG
ĠN 

ÇĠÇEK 
RENGĠ 

ÇĠÇ. 
TARĠ
HĠ 

BĠTKĠ 
BOY
U 

BĠTKĠD
E 
BAKL
A 
SAYISI 

BAKLA
DA 
TOHUM 
SAYISI 

 

1 
IG 
60080 DEU Beyaz   132 32 4 

 

2 
IG 
60081 HUN Beyaz 

04.M
ay 99 118 6 

 

3 
IG 
60082 CZE Beyaz 

09.M
ay 80 75 6 

 

4 
IG 
60085 ARM Mor 

02.M
ay 115 46 6 

 

5 
IG 
60087 TUR Beyaz 

08.M
ay 131 66 6 

 

6 
IG 
60088 TUR Kırmızı 

25.Ni
s 75 64 3 

 

7 
IG 
60089 TUR Kırmızı 

25.Ni
s 82 27 3 

 

8 
IG 
60090 TUR Kırmızı 

23.Ni
s 75 131 2 

 

9 
IG 
60091 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 76 115 3 

 

10 
IG 
60094 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 81 50 3 

 

11 
IG 
60095 TUR Kırmızı 

23.Ni
s 75 128 4 

 

12 
IG 
60098 TUR Kırmızı 

24.Ni
s 88 90 3 

 

13 
IG 
60099 TUR Kırmızı 

24.Ni
s 94 170 3 

 

14 
IG 
60100 TUR Kırmızı 

24.Ni
s 77 140 2 

 

15 
IG 
60586 TUR Beyaz 

10.M
ay 65 68 6 

 

16 IG TUR Beyaz 10.M 77 41 7  
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60587 ay 

17 
IG 
60588 TUR Beyaz 

09.M
ay 98 69 6 

 

18 
IG 
60626 TUR Beyaz 

09.M
ay 95 73 6 

 

19 
IG 
61107 TUR Kırmızı 

27.Ni
s 65 217 3 

 

20 
IG 
61108 TUR Kırmızı 

27.Ni
s 62 138 3 

 

21 
IG 
61109 TUR Kırmızı 

27.Ni
s 68 216 3 

 

22 
IG 
61111 TUR Kırmızı 

28.Ni
s 75 165 4 

 

23 
IG 
61113 TUR Kırmızı 

28.Ni
s 73 62 3 

 

24 
IG 
61114 TUR Kırmızı 

28.Ni
s 81 74 2 

 

25 
IG 
61117 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 80 140 4 

 

26 
IG 
61118 TUR Kırmızı 

27.Ni
s 85 60 3 

 

27 
IG 
61119 TUR Kırmızı 

27.Ni
s 88 171 2 

 

28 
IG 
61120 TUR Kırmızı 

28.Ni
s 91 108 2 

 

29 
IG 
61121 TUR Kırmızı 

28.Ni
s 95 93 4 

 

30 
IG 
61123 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 98 46 3 

 

31 
IG 
61124 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 78 49 3 

 

SIRA 
NO 

ACC 
NO 

ORGĠ
N 

ÇĠÇEK 
RENGĠ 

ÇĠÇE
KLE
NME 
 
TARĠ
HĠ 

BĠTKĠ 
BOY
U 

BĠTKĠD
E 
BAKL
A 
SAYISI 

BAKLA
DA 
TOHUM 
SAYISI 

 

32 
IG 
61126 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 85 137 3 

 

33 
IG 
61127 TUR Kırmızı 

04.M
ay 76 73 4 

 

34 
IG 
61128 TUR Kırmızı 

27.Ni
s 79 211 3 

 

35 
IG 
61129 TUR Kırmızı 

25.Ni
s 95 177 4 

 

36 
IG 
61130 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 88 126 2 

 

37 
IG 
61131 TUR Beyaz 

05.M
ay 110 65 5 

 

38 
IG 
61133 TUR Kırmızı 

03.M
ay 101 80 4 

 

39 
IG 
61137 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 98 56 2 

 

40 IG TUR Kırmızı 26.Ni 91 100 4  
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61138 s 

41 
IG 
61140 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 96 74 3 

 

42 
IG 
61141 TUR Kırmızı 

25.Ni
s 90 69 2 

 

43 
IG 
61142 TUR Kırmızı 

25.Ni
s 119 86 4 

 

44 
IG 
61144 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 91 105 3 

 

45 
IG 
61145 TUR Beyaz 

07.M
ay 85 94 6 

 

46 
IG 
61146 HUN Kırmızı 

06.M
ay 121 72 6 

 

47 
IG 
61147 ITA Kırmızı 

23.Ni
s 81 60 2 

 

48 
IG 
61148 ITA Kırmızı 

26.Ni
s 61 115 3 

 

49 
IG 
61150 DEU Beyaz 

05.M
ay 72 82 6 

 

50 
IG 
61151 BGR Beyaz 

06.M
ay 62 78 4 

 

51 
IG 
61152 ITA Beyaz 

05.M
ay 84 78 2 

 

52 
IG 
61154 CZE Beyaz 

06.M
ay 81 75 2 

 

53 
IG 
61158 ITA Beyaz 

04.M
ay 104 101 3 

 

54 
IG 
61161 DEU Beyaz 

05.M
ay 105 95 3 

 

55 
IG 
61163 AUS Beyaz 

07.M
ay 132 58 3 

 

56 
IG 
61164 ITA Beyaz 

07.M
ay 99 120 6 

 

57 
IG 
61166 FRA  Kırmızı 

26.Ni
s 94 189 3 

 

58 
IG 
62192 RUS Beyaz 

05.M
ay 131 81 3 

 

59 
IG 
62686 HUN Beyaz 

06.M
ay 105 92 6 

 

60 
IG 
62687 HUN Beyaz 

10.M
ay 101 46 6 

 

61 
IG 
62688 HUN Beyaz 

07.M
ay 64 123 4 

 

62 
IG 
62689 HUN Kırmızı 

26.Ni
s 130 80 3 

 

63 
IG 
62690 HUN Beyaz 

05.M
ay 107 39 7 

 

64 
IG 
62691 HUN Beyaz 

07.M
ay 87 60 5 

 

SIRA 
NO 

ACC 
NO 

ORGĠ
N 

ÇĠÇEK 
RENGĠ 

ÇĠÇE
KLE
NME 
 
TARĠ

BĠTKĠ 
BOY
U 

BĠTKĠD
E 
BAKL
A 
SAYISI 

BAKLA
DA 
TOHUM 
SAYISI 
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HĠ 

65 
IG 
62692 HUN Beyaz 

07.M
ay 135 86 8 

 

66 
IG 
62693 HUN Kırmızı 

23.Ni
s 11 91 3 

 

67 
IG 
62694 HUN Beyaz 

09.M
ay 105 85 6 

 

68 
IG 
62695 HUN Beyaz 

09.M
ay 96 47 5 

 

69 
IG 
62696 HUN Kırmızı 

25.Ni
s 92 131 3 

 

70 
IG 
62697 HUN Kırmızı 

25.Ni
s 69 150 2 

 

71 
IG 
64315 ROM Beyaz 

07.M
ay 125 170 7 

 

72 
IG 
64340 AZE Beyaz 

05.M
ay 105 67 6 

 

73 
IG 
116290 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 188 130 2 

 

74 
IG 
116291 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 79 109 3 

 

75 
IG 
116338 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 85 101 3 

 

76 
IG 
116366 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 75 90 2 

 

77 
IG 
116396 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 81 71 2 

 

78 
IG 
116400 TUR Kırmızı 

25.Ni
s 74 119 3 

 

79 
IG 
116557 TUR Kırmızı 

25.Ni
s 59 198 3 

 

80 
IG 
116558 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 91 180 3 

 

81 
IG 
116565 TUR Kırmızı 

25.Ni
s 60 110 6 

 

82 
IG 
116570 TUR Kırmızı 

26.Ni
s 74 108 3 

 

83 
IG 
116579 TUR Kırmızı 

25.Ni
s 85 107 3 

 

84 
IG 
141565 ARM Kırmızı 

02.M
ay 86 62 6 

 

85 
05 L16 
00002 CSK Beyaz 

12.M
ay 152 45 6 

 

86 
05 L16 
00016 CSK           

 

87 
05 L16 
00019 AUT           

 

88 
05 L16 
00021 DEU           

 

89 
05 L16 
00063 CSK           

 

90 
05 L16 
00083 CZE Beyaz 

15.M
ay 99 85 7 
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91 
05 L16 
00084 CZE Kırmızı 

26.Ni
s 81 100 3 

 

92 
05 L16 
00085 CZE Kırmızı 

25.Ni
s 69 183 3 

 

93 
05 L16 
00247 CSK           
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f- Proje Faaliyet Takvimi:- 
g- Personel:- 
h- Bütçe:- 

 
 
 
Proje Adı   : Karadeniz Bölgesi Yem Bitkileri AraĢtırmaları  
Alt Proje Adı   : Karadeniz Sahil KuĢağında Arı Otunun (Phacelia tanacetifolia  
                                                 Bentham) Tohum Miktarının ve Bal Arıları (Apis mellifera L.)  
                                                 ile Olan Bazı ĠliĢkilerinin Belirlenmesi ((Determination of Some  
                                                 Relations Between Seed Production of Phacelia tanacetifolia  
                                                 Bentham And Honey Bee (Apis mellifera L.) In Black Sea- 
                                                 Costal Region) 
Proje No   : TAGEM/TA/08/04/01/001 
Yürütücü KuruluĢ  : Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü – SAMSUN 
Proje Lideri   : Necda ÇANKAYA 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Mustafa SÜRMEN, Tamer YAVUZ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Ordu Arıcılık AraĢtırma Enstitüsü – ORDU 
BaĢlama Ve BitiĢ Tarihi : Ekim 2008 – Ağustos 2011 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

Denemede arı otu materyali olarak Sağlamtimur (Phacelia tanacetifolia Bentham) 
çeĢidi kullanılmıĢtır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre,  dekara 0.5, 1, 1.5, 2, 
2.5 kg tohum atılarak, 40 cm sıra arası mesafede, 4 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür.  

Tohum miktarına bal arılarının katkılarını belirlemek için, parsel içerisine bal arılarının 
girmesini engellemek amacıyla 1x1x1.5 m ebatlarında  (1.5 m3„lük) tül kafesler kullanılmıĢtır. 
 Arı otu bitkisinde dekara atılacak tohum miktarı ve bal arısı kolonilerinde yapılan 
gözlemler sonucunda değerlendirilen özellikler; ekim zamanı, çıkıĢ, m2‟deki bitki sayısı, bitki 
boyu, ilk çiçeklenme zamanı, %50 çiçeklenme zamanı, çiçekli kalma süresi, ana dal sayısı, 
yan dal sayısı, bitkide kömeç sayısı, kömeçte çiçekçik sayısı, tohum verimi; m2‟deki arı sayısı 
(nektar tarlacılığı yapan bal arılarının sayımı, polen tarlacılığı yapan bal arılarının sayımı), 
bitkinin nektar salgı miktarı, nektardaki Ģeker konsantrasyonu, balda bulunan arı otu bitkisinin 
polenlerinin sayımı ve arı kolonilerinde yavrulu alan geliĢimleridir.  

Bölgemiz için yeni bir yem bitkisi olan arı otundan (Phacelia tanacetifolia Bentham) 
2010 yılı içinde gözlemlenen bazı önemli tarihler Çizelge 1.‟de verilmiĢtir. Çizelge 1 
incelendiğinde, arı yetiĢtiricileri için vejetasyonda nektar kaynaklarının kısıtlı olduğu erken 
ilkbahar döneminde bal arıları için önemli bir besin kaynağıdır. Çünkü bitkinin çiçeklenmesi 
arı kolonilerinin kıĢ aylarından kurtuldukları ve zayıf oldukları bir döneme rastlamaktadır.  

Çizelge 1. 2010 Yılı Ġçinde Arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham) Bitkisinden Alınan 
Fenolojik Gözlemler. 

 
Ekim : 10.11.2009 
Ġlk ÇıkıĢlar : 20.11.2009 
Ġlk Çiçeklenme : 13.04.2010 
Arı kolonilerinin getirilmesi : 13.04.2010 
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Kafes Takımı : 20.04.2010 
% 50 Çiçeklenme : 04.05.2010 
Hasat : 10.06.2010 
Çiçekli Kalma Süresi : 58 gün 

 
Denemede atılan tohum miktarına göre açık alandan ve böcek izolasyonu olan 

alandan elde edilen tohum verimleri ve deneme parselindeki bitkilerden alınan gözlemler 
incelendiğinde açık alandan elde edilen tohum verimi %1 düzeyinde, arısız alandan elde 
edilen tohum verimleri de %5 düzeyinde önemli bulunmuĢtur. Bunun anlamı; dekara 0.5-1.5 
kg arasında atılacak tohum miktarından elde edilen tohum veriminin 2 ve 2.5 kg atılana göre 
daha fazla olduğudur. Arı ve böcek polinasyonunun olmadığı kafeslerden elde edilen tohum 
veriminde de yine dekara atılacak 1 kg tohum miktarındaki verim yüksekliğidir.  

Metrekarelerdeki bitki sayıları incelendiğinde de %1 düzeyinde önemli olduğu 
görülmektedir. Dekara atılan tohum miktarına göre m2‟deki bitki sayısında artıĢ olduğu ve en 
fazla bitkinin 2 kg/da olan parselden 211.88 adet olarak sayımının yapıldığı, atılan tohum 
miktarının 2.5 kg‟a çıkmasıyla da alandaki bitki sayısında azalma olduğu görülmektedir (175 
adet). . Bunun nedeni de, bitkilerin yer sıkıĢıklığından rekabete girip güçlü olanın tutunması 
(geliĢmesi) olabilir.  

Bitkiden alınan gözlemler bakımından, bitki boyu, yan dal sayısı, bitkide kömeç sayısı 
ve kömeçte çiçekçik sayıları ile dekara atılan tohum miktarları arasında istatistiki açıdan 
önemli fark görülmemiĢtir.  

Dekara atılacak tohum miktarının açık arılı alandan elde edilen verime göre regresyon 
eğrisi oluĢturulduğunda aralarında kübik bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. Buna göre 
regresyon eğrisi çizdirilmiĢtir.  Bunun anlamı, açık alanda atılan tohum miktarı ile elde edilen 
tohum verimi arasında ters iliĢkinin olduğudur. Yani dekara atılan tohum miktarı arttıkça elde 
edilen tohum verimi azalmaktadır. Ancak grafikte de görüldüğü gibi belirli oranda atılan (1.5 
kg/da) tohum miktarı sonucu elde edilen tohum veriminde bir artıĢ olduğu görülmektedir. 
Bunun nedeni olarak da toprak yapısından ya da diğer uygulamalardan (gübreleme, sulama, 
vb) kaynaklandığı söylenebilir. Değerlere bakılarak dekara atılması gereken tohum miktarının 
0.5 - 1.5 kg arasında değiĢebileceği ancak maliyetler göz önüne alındığında daha az tohum 
miktarının atılmasının uygun görülebileceği sonucu çıkartılabilir. Eğer ekili alanın etrafında 
veya yakınında yeterli arı kovanı bulunursa elde edilecek tohum miktarının fazla olacağı da 
söylenebilmektedir. Arısız tül kafesle kapalı olan ve arının tozlamada görev almadığı alandan 
elde edilen tohum verimine ait regresyon eğrisinin de quadratik bir yapıda olduğu 
görülmüĢtür. Bunun anlamı, dekara atılan tohum miktarına bağlı olarak kapalı alandaki bitki 
sayısının fazla olmasıyla tohum tutma oranlarının fazla olmasıdır. Kafes içindeki bitki 
yoğunluğunun da fazla olduğu durumda tohum tutma oranlarının düĢüĢe geçtiği eğri üzerinde 
görülmektedir.  

Bitkinin arı merası olarak kullanılabilmesi bakımından m2‟deki arı sayıları, gün 
içerisinde tesadüfi olarak belirlenen ve iĢaretlenen altı parselde 0.50 m2‟lik alanlarda, haftada 
bir gün belirli saatlerde parseller baĢında beĢer dakika kalınarak nektar ve polen tarlacılığı 
yapan bal arılarının sayımları gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sayımlar polen ve nektar için tarlacılık 
yapan bal arısı sayılarına ait verilere her bir bitki için ayrı ayrı olmak üzere ölçüm yapılan 
dönemler ve saatler bakımından Kruskal-Wallis testi, polen ve nektar tarlacılığı yapan bal 
arısı sayılarının kendi aralarında karĢılaĢtırılması amacıyla Dunn test uygulanmıĢtır. Yapılan 
gözlemler ve analizlere göre polen tarlacılığı yapan bal arılarının en yoğun çalıĢtıkları veya 
çıkıĢın yoğun olduğu zamanın 12 Mayıs ve 28 Mayıs 2010 tarihleri olduğu görülmektedir. 
Gün içerisindeki saatlere bakılınca da en yoğun çıkıĢ ve tarlacılık faaliyetlerinin sabah 10:30 
ila öğleden sonra 15:00‟ e kadar devam ettiği görülmektedir. Buna dayanarak en yoğun polen 
salınımının bu aralarda olduğu görülmektedir. Nektar tarlacılığı yapan arı populasyonu 
incelendiğinde de en yoğun çıkıĢların her hafta yapılan ölçüm ve gözlemlerde önemli olduğu 
görülmüĢtür. Ancak en yoğun tarlacılık faaliyetlerinin 26 Nisan- 28 Mayıs 2010 tarihleri 
arasında olduğu görülmektedir. Gün içerindeki dağılımlarına bakıldığında, polen 
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tarlacılığında olduğu gibi sabah 10: 30 ile öğleden sonra 15:00 arasında yoğun bir nektar 
tarlacılığı faaliyetlerinin devam ettiği görülmüĢtür.  

Arı otu bitkisinin nektar salgısının haftalar ve saatler dikkate alınarak incelendiğinde, 
sabah saatlerinden baĢlayarak öğleden sonra 13:00 e kadar yoğun salgılandığının, saat 
15:00‟ den sonra havanın kapalı ve rüzgarlı aynı zamanda sıcaklığın da düĢmeye 
baĢlamasıyla salgı miktarlarında düĢüĢlerin olduğu görülmektedir. Haftalık olarak yapılan 
gözlemlerde de en yoğun nektar salımının Mayıs ayı içerisinde olduğu görülmüĢtür.  

Hava sıcaklıklarının artması ve bağıl nemin azalmaya baĢlamasıyla beraber 
nektardaki Ģeker yoğunluğunun artıĢa geçtiği görülmüĢtür. Nisan ayının ikinci yarısında 
havaların serin ve rüzgarlı geçmesinden dolayı nektardaki Ģeker yoğunluğunun gün 
içerisinde alınan değerlerinde dalgalanmalar görülmüĢ, Mayıs ayına gelindiğinde sıcaklığın 
hemen hemen düzene girmesi ve havaların ısınmaya baĢlamasıyla birlikte gün içerisindeki 
nektardaki Ģeker yoğunluğunun doğrusal bir değiĢim gösterdiği belirlenmiĢtir.   

Bal arılarının topladığı balda bulunan arı otu bitkisinin polenlerinin sayımı Eti (1990) 
ve Korkmaz (2003)‟e göre laboratuar ortamında gerçekleĢtirilmiĢtir. Buna göre haftada bir 
kez arı kolonilerinden yeni toplanan bal örneklerindeki polenlerin düzeyleri belirlenmiĢtir. 
Buna göre, arı otu bitkisinin ilk çiçeklenme zamanlarında bal arılarının topladığı bal da 
bulunan polen sayılarının az, haftalık alınan gözlemlerde bu oranların artıĢ gösterdiği ve 20 
Mayıs 2010 tarihinden sonra çiçek sayısının azalmaya baĢlamasıyla balda bulunan arı otu 
polenlerinin miktarında azalma baĢladığı görülmüĢtür. Bu dönemden sonra arıların etrafta 
bulunan baĢka çiçekli bitkilere daha sık uçuĢ yaptıkları da gözlemlenmiĢtir. 

Arı otu bitkisinin yakınında bulunan arı kolonilerinin populasyon geliĢimi üzerine 
etkisini belirlemek için her 21 günde bir yavrulu alan ölçümleri yapılmıĢtır. KarĢılaĢtırma 
yapabilmek açısından da arıotu ekimi yapılmayan bir alana da arı kolonileri bırakılmıĢ ve 
onlarda da her 21 günde bir yavrulu alan ölçümleri yapılmıĢtır. Kolonilerin yavrulu alan 
geliĢimleri Puchta yöntemine göre hesaplanmıĢtır. Gözlemler ve yapılan ölçümler sonucunda 
arı otu bitkisinin yakınında bulunan kolonilerin yavrulu alan geliĢimlerinin çiçeklenmenin en 
yoğun olduğu dönemlere doğru yükselerek devam ettiği ve 20 Mayıs 2010 tarihinden sonra 
düĢüĢe geçtikleri yani kolonideki yavrulu alan miktarının azalmaya baĢladığı görülmektedir. 
Bunun nedeni, arı otu bitkisinde çiçek sayısı azalmaya baĢlamıĢ ve koloninin ihtiyacına 
cevap veremeyeceğinden dolayı arıların etrafta baĢka çiçekli bitkiler arama yoluna 
yönelmeleridir. Aynı dönemde yapılan yoğun ilaçlamalar nedeniyle de kolonilerde arı 
kayıplarının olduğu da gözlemlenmiĢtir. Yavrulu alanları kapatıp ısıtacak ve tarlacılık 
faaliyetinde bulunacak arı sayısında azalmaların olmasıyla ana arı yumurtlamayı bırakmıĢtır. 
Bu nedenle de yavrulu alanlarda azalma görülmüĢtür.   

Arı otu bitkisinden uzakta olan kolonilere herhangi bir ek besleme yapılmaksızın 
alınan gözlemler sonucunda, etrafta çiçek açmıĢ bitkiler bulunmadığı için kolonide herhangi 
bir ilerlemenin olmadığı bunun tersine koloni gücünde gerilemelerin olduğu görülmüĢtür. 
Etrafta yeterli düzeyde çiçek bulunmadığı için arı kolonileri içlerinde bulunan ballı 
peteklerdeki balı tüketerek geliĢimlerine ve koloni devamlılığını sürdürmüĢlerdir. 

 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a- Materyal ve Metot 
b- Proje Faaliyet Takvimi 
c- Personel 
d- Bütçe 

  
   
 
Proje Adı   : Karadeniz  Bölgesi Yem Bitkileri AraĢtırmaları 
  (Researches on Forage Crops in Black Sea Region) 
Proje No   : TAGEM/TA/00/11/01/009 
Yürütücü KuruluĢ  : Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Mustafa SÜRMEN 
Proje Yürütücüleri    :Tamer YAVUZ, Necda ÇANKAYA 



 121 

ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi  :2008-2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma:  

Doğal vejetasyondan toplanan yem bitkilerinde ıslah programı  
Samsun Gelemen lokasyonundan toplanan Gelemen üçgülü (Trifolium 

meneghinianum Clementi), Çayır üçgülü (Trifolium pratense L.), Ġngiliz çimi (Lolium perene 
L.) ve Ġtalyan çimine (Lolium multiflorum L) ait tohumlar uygun gruplar halinde tekrar 
izolasyon kabinleri içerisinde yetiĢtirilmiĢlerdir. Buğdaygillerde ilk çiçeklenmeler 11.05.2010 
tarihinde baĢlamıĢ, 22.06.2010 tarihinde hasatları yapılmıĢtır. Gelemen üçgülünde ilk 
çiçeklenme 12-14.05.2010  tarihlerinde  baĢlamıĢ ve ilk bombus arıları 14.05.2010 de 
kafesler içerisine bırakılmıĢtır. Gelemen üçgüllerinin hasatları 09.07.2010 tarihinde 
yapılmıĢtır. Çayır üçgülünde de ilk çiçeklenmeler 31.05-14.06.2010 tarihlerinde baĢlamıĢ ve 
ilk bombus arıları 01.06.2010 tarihinde kafeslere bırakılmıĢtır. Çayır üçgüllerinin hasadı da 
30.07.2010 tarihinde tamamlanmıĢtır. Arılar her gün kontrol edilmiĢ, ölen veya kaçan arıların 
yerlerine yenileri bırakılmıĢtır. Böylelikle hem muhtemel kendilenmenin önüne geçilmiĢ hem 
de bir önceki yıla göre daha fazla tohum verimi elde edilmiĢtir. 

2011 yılı içerisinde yine aynı Ģekilde bombus arıları ile izolasyon kafeslerinde çoklu 
tozlaĢma sağlanacaktır.  

Gelemen Üçgülü Verim Denemesi  
Gelemen üçgülünde 12 hat ve 2 kontrolden  (populasyon) oluĢan verim denemesi 

14.10.2009 tarihinde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuĢ 
gerekli bakım iĢlemleri uygun dönemlerde yapılmıĢtır.  

2011 yılı içerisinde yine aynı Ģekilde Gelemen üçgülünde 12 hat ve 2 kontrol 
(populasyon) ile verim denemesi kurulacaktır. 

Çayır Üçgülü Verim Denemesi 
Çayır üçgülü verim denemesi 11 hat ve 1 kontrol çeĢitten (rajah) ile 14.10.2009 

tarihinde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuĢ gerekli bakım 
iĢlemleri uygun dönemlerde yapılmıĢtır.  

2011 yılında çayır üçgülünde 12 hat 1 kontrol (rajah) ile 2010 yılında kurulan verim 
denemesinden gözlemler alınmaya devam edilecektir. 

Tek Yıllık (Ġtalyan) Çim Verim Denemesi 
Tek yıllık çimlerde 2010 yılında 14 hat 2 kontrol çeĢitten (caranba ve trinova) oluĢan 

verim denemesi 14.10.2009 tarihinde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü 
olarak kurulmuĢ gerekli bakım iĢlemleri uygun dönemlerde yapılmıĢtır.  

2011 yılı içerisinde yine Ġtalyan çiminde 14 hat 2 kontrol çeĢit ile verim denemesi 
kurulacaktır. 

Çok Yıllık (Ġngiliz) Çim Verim Denemesi 
Çok yıllık çimlerde 18 hat 4 kontrol çeĢitten (liprinta, lipresso, lilora,  captan) oluĢan 

verim denemesi 14.10.2010 tarihinde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü 
olarak kurulmuĢ, gerekli bakım iĢlemleri uygun dönemlerde yapılmıĢtır.  

2011 yılı içerisinde yine aynı Ġngiliz çiminde 18 hat ve 4 kontrol çeĢit ile verim 
denemesi kurulacaktır. 

Tritikale Denemesi   
CIMMYT‟ten temin edilen tritikale hatları arasından seçilenler ile kurulan verim 

denemesi sonucunda, üstün performans gösterenler arasından 8 hat 2 kontrol çeĢitle birlikte, 
Bafra‟da Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü‟ nün arazinde ve Amasya‟da 
Gökhöyük Tarım ĠĢletmesinin arazisinde bölge verim denemeleri kurulmuĢtur. Elde edilen 
veriler değerlendirilerek seçilen hatlar ile TTSM‟ye baĢvurulacaktır. 
 Yaygın fiğ (ALBAYRAK) elit tohumluk üretimi ve yetiĢtirme tekniği çalıĢmaları 

Tek yıllık baklagiller içerisinde yer alan yaygın fiğ (Vicia sativa L) hatları içerisinde en 
iyi performans gösteren 2751 no‟lu hat, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü‟ 
ne sunulmuĢ ve “ALBAYRAK” adıyla tescil edilmiĢtir. 2010 yılında Albayrak yaygın fiğ 
çeĢidine ait elit tohumluk üretimi planlandığı gibi yapılmıĢtır. Ayrıca proje kapsamında 
Albayrak yaygın fiğ çeĢidinin agronomik özellikleri incelenmiĢtir.  
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Kuru madde verimi bakımından Albayrak yaygın fiğ çeĢidi için en uygun sıra arası 
mesafe 17.5 cm olurken, tohum veriminde 35  cm sıra aralığınıdan en yüksek tohum verimi 
elde edilmiĢtir. Her iki özellik açısından 10 kg/da tohum miktarının uygun olduğu tespit 
edilmiĢtir  

Albayrak yaygın fiğ çeĢidinde verim ve kalite değerleri dikkate alındığında 9 kg/da 
fosfor uygulaması ve çiçeklenme baĢlangıcında hasatın uygun olduğu belirlenmiĢtir.    
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a- Materyal ve Metod : - 
b- Proje Faaliyet Takvimi : - 
c- Personel: Enstitü araĢtırma komitesi Yakup KAYAOĞLU‟nun projeden çıkarılmaına 

karar vermiĢtir. 
d- Bütçe : - 

 
 
 
Projenin adı   : Bazı KıĢlık Fiğ Türlerinde Biçim Zamanının Ot Verimine Etkisi   
                                                (Effect Of Cutting on Herbage Yield in Some Vetch Species) 
Yürütücü kuruluĢ                :  Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü, Ankara 

Proje lideri   : Ziya MUTLU   
Proje Yürütücüleri  : Ziya MUTLU 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar : Prof. Dr. Hayrettin EKĠZ    A.Ü. Z. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü             
                                                 Teknik bilgi  
Proje süresi   : 01 Ekim 2010-30 Haziran 2012 (20 Ay) 
 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi : 
Yem bitkileri içinde, fiğ bitki türleri hem ekim alanı ve hem de üretim miktarı olarak önemli bir 
yer tutmaktadır.  Kaba yem üretimi amacıyla üretilen fiğlerden beklenen faydanın sağlanması 
için verimin en yüksek olduğu dönemde biçilmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmayla verimin en 
yüksek ve yem kalitesinin en iyi olduğu dönem belirlenecektir. 
 Ülkemizdeki hayvancılık daha çok meraya dayalı olarak yürütülmekte, meralardan 
yararlanma imkânının olmadığı dönemlerde ise çoğunlukla besleme değeri son derece düĢük 
tahıl samanı, bitki artıkları ve anız otlatması gibi kaynaklarla hayvan beslemesi 
yapılmaktadır. Büyük Ģehir çevrelerinde bulunan hayvancılık iĢletmelerinde ise, çoğunlukla 
kesif yem ve samanla yapılan besleme uygulanmakta, yem bitkileri kaynaklı kaba yemler 
yeteri kadar kullanılmamaktadır. Bu nedenle hayvancılıktaki üretim maliyetleri yüksek 
olmaktadır. ġu anda hayvancılığımızın en büyük sorunu, kaliteli kaba yemi eksikliğidir. Son 
yıllarda yapılan teĢviklerle yem bitkileri ekiliĢi önemli ölçüde artıĢ göstermekle beraber 
arzulanan seviyelerden henüz çok uzaktır. Son verilere göre, tarla tarımı içerisinde yem 
bitkileri ekiliĢ alanı 1 586 681 ha‟dır. Bu, toplam tarla bitkileri ekim alanı içerisinde % 7.61‟e 
karĢılık gelmektedir (TÜĠK, 2009). Tarımı ileri olan ülkelerde tarla bitkileri içerisinde yem 
bitkileri ekiliĢ alanı, % 30‟un üzerindedir (Bedir, 2010). 
Ülkemiz içinde bulunduğu iklim kuĢağı nedeniyle pek çok yem bitkisinin yetiĢtirilmesi için 
uygun ekolojiye sahiptir. Yem bitkileri içerisinde, en geniĢ alanı fiğ (Vicia spp.) türleri 
kaplamaktadır. Fiğler, geniĢ bir adaptasyon kabiliyetine sahip olduğu için pek çok bölgede 
yetiĢebilirler. YeĢil ve kuru otlarının kaliteli, lezzetli ve besleyici olması nedeniyle hayvanlar 
tarafından sevilerek tüketilirler. Tanelerinde yüksek oranda ham protein içermesi nedeniyle 
hayvan beslemesinde kullanılmaktadırlar. Ayrıca tahıllarla karıĢım halinde ekilerek hem yeĢil 
ve kuru ot olarak, hem de silaj olarak değerlendirilebilir.  
 Fiğ türlerinden tüylü fiğ (Vicia villosa Roth.), Akdeniz Bölgesinin yerli bir bitkisi olup, pek çok 
çok ülkede yaygın olarak yetiĢtirilmektedir (Gençkan,1983). Macar fiğ (Vicia pannonica 
Crantz.) Orta Anadolu koĢullarında kıĢa en iyi dayanan fiğ türüdür (Açıkgöz, 1992). Her iki 
bitki türü de kıĢı sert geçen bölgelerde kıĢlık olarak yetiĢtirilebildiği gibi kuraklığa da oldukça 
dayanıklıdırlar. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yalın olarak ve tahıllarla karıĢık olarak 
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rahatlıkla yetiĢtirilebilir. Özellikle Macar fiği, tahıllarla karıĢım halinde silaj ve ot amacıyla 
baĢarıyla yetiĢtirilebilmektedir (Açıkgöz, 1992).    

Tahıl nadas sisteminin uygulandığı kurak ve yarı kurak bölgelerde tüylü fiğ ve Macar fiği 
yalın olarak ya da tahıllarla karıĢım halinde ot üretimi amacıyla nadas yılında yetiĢtirilebilir. 
Yapılan araĢtırmalara göre, nadas yılında ot veya silaj için yetiĢtirildiğinde kendisinden sonra 
gelen tahılların veriminde düĢmeye yol açmamaktadır. Nadas alanlarının değerlendirilmesine 
yönelik farklı bölgelerde yürütülen araĢtırmalarda, nadas yıllarında Macar fiği ve tüylü fiğin 
yalın veya tahıllarla karıĢık yetiĢtirilmesi sonucunda 250-500 kg/da kuru ot alınmıĢtır (Tan, 
1984). Ankara koĢullarında nadas yılında ot üretme amacıyla Macar fiği ekilen parsellerde, 
sonra ekilen buğday verimi, nadastan sonra ekilen buğday verimine göre yüksek olmuĢtur 
(Ünver, 2001). 
Avcı ve ark. (1996), Orta Anadolu‟da kıĢlık baklagillerin geniĢ alanlarda yetiĢtirilmesinde en 
önemli sorunun yabancı ot kontrolü olduğunu belirterek, 4 yıl sürdürdükleri araĢtırmada etkin 
yabancı ot kontrolü yapılarak kıĢlık fiğ tane veriminde % 100, izleyen buğday veriminde ise % 
25 ile 51 arasında verim artıĢı sağlandığını bildirmiĢlerdir. 

KıĢlık olarak ekilen tek yıllık baklagil yem bitkileri nadas yılında ekilerek nadas 
alanları azaltılabilir (Ekiz, 2009). Sebze ve silajlık mısır gibi yazlık ekim yapılan alanlarda 
tarlanın boĢ kaldığı kıĢ döneminde fiğler ikinci ürün olarak yalın ya da tahıllarla karıĢım 
halinde ot amacıyla yetiĢtirilebilir. Tarlayı erken terk ettikleri için daha sonra yazlık olarak 
ekilecek ürüne bir engel oluĢturmazlar.  

Ot üretimi amacıyla ekilen yem bitkilerinden beklenen faydanın sağlanması ve 
en yüksek verimin elde edilmesi için uygun zamanda biçilmesi büyük önem arz etmektedir. 
Çünkü, yem bitkilerinde farklı geliĢme dönemlerindeki besleme değeri ve sindirimi farklılık 
göstermektedir. Yem bitkilerinin biçim zamanı geciktikçe selüloz ve lignin miktarının 
artmasına bağlı olarak sindirim dereceleri azalmaktadır. Macar fiğinin farklı geliĢme 
dönemlerindeki besin içeriklerinin incelendiği araĢtırmada, ham protein oranı olgunlaĢmaya 
doğru % 24,1‟den % 14,8‟e düĢerken, ham selüloz oranı % 4,12‟den % 21.0‟e yükselmiĢtir 
(Orak ve ark., 2004). 

 
Materyal ve metot :  
Denemede materyal olarak Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma 
Enstitüsü (TARM) tarafından kıĢlık olarak geliĢtirilen Macar fiği Tarmbeyazı-98 (Vicia 
pannonica Crantz.) ile Tüylü Meyveli Fiğ Seğmen-2002 (Vicia villosa Roth ssp. dasycarpa 
(Ten.) Cavi.)  çeĢitleri kullanılacaktır.  
Bu deneme, Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Haymana/Ġkizce 
AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği deneme tarlalarında yürütülecektir. Çiftlik Ankara‟ ya 45 km 
uzaklıkta olup, denizden yüksekliği 1055 m‟dir.  
AraĢtırma alanı toprakları kahverengi büyük toprak grubundan, killi-tınlı tekstürde, organik 
maddece fakir, pH‟sı ise hafif alkali olan bir toprak yapısına sahiptir.  
Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak kurulacaktır. Denemede sıra 
arası mesafe 26 cm olup her bir parsel 6 sıradan oluĢmaktadır. Parsel boyutu 6x0.26x5 m 
olup parsel alanı 7.8 m2‟dir. Parsellerde metrekareye 250 adet tohum atılacaktır (Munzur ve 
ark., 1995). Ot verimi için hasat, parselin alt ve üst kısmında 0.5 m, yanlardan ise birer sıra 
kenar tesiri olarak bırakıldıktan sonra yapılacaktır. YeĢil ot verimi için hasat zamanları; 
çiçeklenme baĢlangıcı, % 50 çiçeklenme dönemi, tam çiçeklenme dönemi ve alt baklalarda 
tanelerin tam Ģeklini aldığı dönem olarak belirlenmiĢtir. Hasattan sonra parsellerde yeniden 
geliĢme görülürse, ot için hasat edilerek hesaba dahil edilecektir.  
Her parselden elde edilen yeĢil ot içerisinden rasgele alınan 0.5 kg‟lık yeĢil ot örnekleri 
kurutma dolabında 48 saat 70 oC „de kurutulacaktır. Fırından çıkarılan örnekler 24 saat 
bekletildikten sonra öğütülecektir. Elde edilen örneklerde NIR cihazı ile ham protein, ADF, 
NDF, P, K, Ca, Mg ve kuru madde değerleri tespit edilecektir.  
 
Yapılacak gözlem ve ölçümler:  
Gözlemler hasattan önce her parselden rastgele seçilen 5 adet bitkide yapılacaktır.  
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1- Çiçeklenme süresi (gün): Ekim tarihi ile ot için hasat tarihine kadar geçen süre, gün sayısı 
olarak hesaplanacaktır.  
2- Ana sap uzunluğu (cm): Toprak ile ana sap ucu arası ölçülecektir.  
3- Ana sap kalınlığı (mm): Ana sapın 2. ve 3. boğum arasının kalınlığı 0.1 mm bölmeli 
kumpasla ölçülecektir.  
4- Doğal bitki boyu (cm): Bitkiyi hiç kaldırmadan doğal bitki boyu ölçülecektir.  
5- Ana sap (dal) sayısı (adet): Ana sap sayısı sayılacaktır.  
6- Yatma durumu (1-5) : Her parseldeki bitkiler (1-5) ıskalasına göre 1=dik, 2=yarı dik, 
3=orta, 4=yarı yatık, 5=yatık Ģeklinde değerlendirilecektir.  
7- KıĢa dayanıklılık (%) : Parselde kıĢ zararı gören bitkilerin %‟si gözle tahmin edilerek 
belirlenecektir.(kıĢlık ekimlerde gözlenir).  
8- YeĢil ot verimi (kg/da) : Her parselin alt ve üst tarafından 0.5 m biçilerek parselden 
uzaklaĢtırılacaktır. Geriye kalan alan biçilerek hasat edilip, elde edilen yeĢil ot tartılacak ve 
dekara verime çevrilecektir.  
9- Kuru ot verimi (kg/da) :Her parselden elde edilen yeĢil ot içerisinden rasgele alınan 0.5 
kg‟lık yeĢil ot örnekleri kurutma dolabında 48 saat 70 oC „de kurutulacaktır. Fırından çıkarılan 
örnekler 24 saat bekletilip kuru ot ağırlığını belirlemek amacıyla tartılacaktır. Elde edilen kuru 
ot değerleri daha sonra dekara kuru ot verimine çevrilecektir.  
10- Ham protein verimi (kg/da): Kuru ot örneklerinde ham protein oranı tespit edildikten sonra 
parsel ve dekara baĢına ham protein verimi hesap edilecektir. 
11- Alt bakla yüksekliği (cm): Bitkilerde oluĢan ilk baklanın yerden yüksekliği ölçülecektir.  

 
Beklenen Yararlar: 
Yem bitkileri içerisinde fiğler yoncadan sonra en çok yetiĢtirilen türdür. Kaliteli kaba yem 
eksikliğinin had safhaya ulaĢtığı ülkemizde, kaba yem kaynağı olarak fiğ önemli bir 
potansiyele sahiptir. Fiğlerin bu potansiyelinden en iyi Ģekilde yararlanmak için en yüksek 
faydanın sağlanacağı dönemde hasat edilmesi gerekmektedir.  Bu çalıĢmayla en yüksek 
verim ve faydanın sağlanabildiği biçim zamanı belirlenecektir. Böylece fiğlerin yanlıĢ 
zamanda biçilmesinden kaynaklanan ekonomik kayıpların önüne geçilmiĢ olunacaktır. 
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03. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ YILLARA GÖRE DAĞILIM 
2011 2012 2013   

03 2     TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME 
ALIMLARI 1200 1200    

03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 400 400 -   

03 2 6 01 Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik 
Malzeme Alımları 300 300 -   

03 2 6 03 Zirai Malzeme ve Ġlaç Alımları 500 500 -   
          
03 3     YOLLUKLAR 1500 1500    
03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 500 500    
03 3 5 01 Seyyar Görev Tazminatları 1000 1000    
03 5   HĠZMET ALIMLARI 500 500    
03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri 500 500    
03 5 2 01 Posta ve Telgraf Giderleri      
          

03 7     MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, 
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 1000 1000    

03 7 3 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 1000 1000    
TOPLAM 4200 4200    
          
06. SERMAYE GĠDERLERĠ YILLARA GÖRE DAĞILIM 

2010 2011    
06 1     MAMUL MAL ALIMLARI 700 500    

06 1 2 01 Büro Makineleri Alımları  500 - 
    

06 1 2 02 Diğer Özel Malzeme Alımları   -    
06 1 2 04 Laboratuar Cihazı Alımları      
06 1 3 04 Laboratuar Gereçleri Alımları 200 200    
06 1 3 05 Zirai Gereç Alımları      
06 2   MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 250 250    
06 2 6 01 Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Alımları 250 250    
          

06 6     MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 
GĠDERLERĠ 1750 1750    

06 6 4 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 1000 1000    
06 6 4 03 Elektrik Alımları 500 500    
06 6 5 01 Posta ve Telgraf Giderleri 250 250    
    TOPLAM  2700 2200    
    GENEL TOPLAM 6900 6700    
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14. ÇalıĢma Takvimi: 
 
 

ÇalıĢma Takvimi 
   2010 2011 
   O ġ M N M H T A E E K A O ġ M N M H T A E E K A 
Deneme hazırlıkları ve 
ekim 

                        

Denemenin bakımı                          
Gözlem alınması ve 
hasat 

                        

Kalite analizlerinin 
yapılması 

                        

Verilerin 
değerlendirilmesi 

                        

Yıllık raporun yazılması                         
   2011 2012 
   O ġ M N M H T A E E K A O ġ M N M H T A E E K A 
Deneme hazırlıkları ve 
ekim 

                        

Denemenin bakımı                          
Gözlem alınması ve 
hasat 

                        

Kalite analizlerinin 
yapılması 

                        

Verilerin 
değerlendirilmesi 

                        

Sonuç raporunun 
yazılması 

                        

 
 
Proje Adı   : Akdeniz  Ġklim KuĢağında Bazı Çokyıllık Sıcak Mevsim  
                                                 Buğdaygillerinin Yonca ile KarıĢımlarının Performanslarının  
                                                 Belirlenmesi (Performances of  the mixtures of  some Warm  

                                                Season Perennial Grasses with Alfalfa  under Mediterranean  

                                                conditions) 
Proje No   : TUBĠTAK 1001. 110O695 
Yürütücü KuruluĢ  : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Selahattin Çınar 
Proje Yürütücüleri  : Prof.Dr.RüĢtü HATĠPOĞLU, Dr. Mustafa AVCI, Dr. Numan  
                                                KILIÇALP, Arif AKTAġ, Feyza Döndü KÖKAġIK 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ     : Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi       : 15.01.2011-15.01.2014 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi:  

Akdeniz ikliminin hakim olduğu sahil kesimlerinde  ortalama yaz sıcaklıkları Haziran 
ayı itibariyle 25 °C‟ yi geçmekte ve uzun süren  bu dönem içerisinde  serin  mevsim mera 
türleri   dormant duruma geçmekte, bunların yerini düĢük kaliteli yazlık türler almaktadır. Bu 
alanlarda bugüne kadar yürütülen araĢtırmalarda; bölgede yetiĢtirilebilecek bir ve çokyıllık 
yembitkileri ve kıĢ döneminde yetiĢtirilebilecek biryıllık baklagil + buğdaygil karıĢımlarının  
saptanması, serin mevsim yem bitkileri karıĢımlarına yönelik araĢtırmalar sürdürülmüĢ 
olmasına karĢılık, karıĢımlarda kullanılabilecek çokyıllık sıcak mevsim yembitkileri (C4 
bitkileri) ve karıĢımları üzerinde yapılmıĢ  araĢtırma sayısı yok denecek kadar azdır.  
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Projede yer alan sıcak mevsim yem bitkilerinin adaptasyon verim ve kalite 
özelliklerinin belirlenerek, bunların gerek saf ve gerekse yonca ile uygun karıĢım 
oluĢturanların belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu Ģekilde yıl içerisindeki vejetasyon süresinin 
uzatılması ile ihtiyaç duyulan yeĢil yem döneminin uzatılması hedeflenmiĢtir. Bölgedeki 
yüksek yaz sıcaklıklarına dayanıklı bir baklagil olan yoncanın karıĢımlarda yer almasıyla, 
genelde düĢük ham protein oranına sahip tropikal buğdaygillerden elde edilecek otun yem 
kalitesinin artırılması ile sığırların ihtiyaç duyduğu protein miktarının karĢılanması ve 
hayvancılığın daha ekonomik hale getirilebilmesi amaçlanmaktadır. 
Materyal ve Metot: AraĢtırma ile ilgili tarla denemeleri Çukurova Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsünün Yüreğir-Doğankent‟te bulunan taban koĢullarındaki deneme alanında 
yürütülecektir. 
 AraĢtırmada performansı incelenecek türler saf, ikili ve üçlü karıĢım halinde 
ekilecektir. Söz konusu türler ve karıĢımlar aĢağıda verilmiĢtir. 
1-Paspalum notatum (Parlak yalancı darı) 
2-Bracharia brizantha (Kol otu) 
3-Paspalum dilatatum (Adi yalancı darı) 
4-Cynodon dactylon (KöpekdiĢi ayrığı) 
5-Chloris gayana (Rodos otu) 
5-Panicum maximum (Gine otu) 
7-Digitaria didactyla (ġeytan otu) 
8-Medicago sativa (Yonca) 
9-Cynodon dactylon+ Medicago sativa  
10-Cynodon dactylon+Brachiaria brizantha+ Medicago sativa 
11-Cynodon dactylon+Paspalum dilatatum+ Medicago sativa 
12-Cynodon dactylon+Chloris gayana+Medicago sativa 
13-Cynodon dactylon+Paspalum notatum+Medicago sativa 
14-Cynodon dactylon+Panicum maximum+Medicago sativa 
15-Cynodon dactylon+ Digitaria didactyla+Medicago sativa 
16-Brachiaria brizantha+Medicago sativa 
17-Brachiaria brizantha+Paspalum dilatatum+Medicago sativa 
18-Brachiaria brizantha+Chloris gayana+Medicago sativa 
19-Brachiaria brizantha+Paspalum notatum+Medicago sativa 
20-Brachiaria brizantha +Panicum maximum+Medicago sativa 
21-Brachiaria brizantha+Digitaria didactyla+Medicago sativa 
22-Paspalum dilatatum+Medicago sativa 
23-Paspalum dilatatum+Chloris gayana+Medicago sativa 
24-Paspalum dilatatum+Paspalum notatum+Medicago sativa 
25-Paspalum dilatatum +Panicum maximum+Medicago sativa 
26-Paspalum dilatatum + Digitaria didactyla+Medicago sativa 
27-Chloris gayana+ Medicago sativa 
28-Chloris gayana+Paspalum notatum+ Medicago sativa 
29-Chloris gayana+ Panicum maximum+Medicago sativa 
30-Chloris gayana+ Digitaria didactyla+Medicago sativa 
31-Paspalum notatum+ Medicago sativa 
32-Paspalum notatum+Panicum maximum+Medicago sativa 
33-Paspalum notatum+ Digitaria didactyla+Medicago sativa 
34-Panicum maximum+ Medicago sativa 
35-Panicum maximum + Digitaria didactyla+Medicago sativa 
36-Digitaria didactyla+Medicago sativa 
 
Yöntem 
 Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulacaktır.  
Parsel büyüklükleri 1.5 x 5 m., parsellerde sıra araları ise 25 cm olarak belirlenecektir.  Ekim 
ilkbaharda yapılacaktır.  
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 Ekimde, tür ve karıĢımların dekara kullanılacak tohumluk miktarı; yapılan çimlendirme 
testleri ve tohumluk safiyetleri dikkate alınarak adi yalancı darıda 1,1 kg/da, parlak yalancı 
darıda 2 kg/da, Rodos otunda 0,4 kg/da, Gine otunda 0,6 kg/da, kol otunda 0,4 kg/da, Ģeytan 
otunda, 0,8 kg/da, çatal otunda 0,8 kg/da(Skerman ve Riveros,1990) yoncada  1,5 kg/da,  
(Açıkgöz, 2001),) saf tohum miktarı esas alınarak hesaplanacaktır. KarıĢımlar % 70 
buğdaygil + % 30 yonca tohum oranları dikkate alınarak oluĢturulacaktır. Üçlü karıĢımlarda 
iki buğdaygilin karıĢımdaki oranı eĢit olacaktır. Her sıra için ayrı ayrı tartılan tohumların ekimi 
markörle açılan çizilere el ile yapılacaktır. 
 AraĢtırmada hasat; saf ekimlerde türlerin çiçeklenme baĢlangıcında, karıĢımlarda ise 
yoncanın biçim zamanı olan % 10 çiçeklenme dönemi esas alınarak yapılacaktır.  
 Ekimde  10 kg/da saf azot ve fosfor, biçim sonrası ise yoncanın büyümesinin 
yavaĢladığı yaz ortasında 5 kg/da saf azot verilecektir(Hatipoğlu ve Tükel, 2009).  
AraĢtırmada incelenecek özellikler aĢağıda verilmiĢtir.  
Bitki Boyu (cm): Bitki boyları  tür ve karıĢımlarda birinci biçim döneminde yapılan ölçümler 
üzerinden değerlendirilecektir. Her parselde saf  türler için tesadüfen belirlenecek 10 bitkide, 
karıĢımlar için her türün 10‟ar bitkisinde toprak yüzeyinden bitki uç noktasına kadar olan 
yüksekliklerin ölçülmesi ve ortalamaların alınmasıyla  hesaplanacaktır.  
YaĢ Ot Verimi (kg/da): Hasat zamanında her parselde 4‟er adet 0.5 m2„lik çerçeve biçilecek 
ve her çerçeveden biçilecek ot, karĢımlarda karĢım komponentlerine ayrıldıktan sonra, saf 
ekimlerde ise  biçimden hemen sonra ayrı ayrı tartılarak ağırlıkları belirlenecektir. Dört 
çerçevede belirlenen yeĢil ot ağırlığının ortalaması alınacak ve gerekli dönüĢümler yapılarak 
dekara yaĢ ot verimi hesaplanacaktır.  
Kuru Ot Verimi (kg/da): Saf ekim parsellerinde  0.5 m2 „lik çerçevelerin her birinden hasat 
edilen ottan alınan 0.5 kg‟lık ot örnekleri ve karĢım parsellerinde ise her çerçeveden hasat 
edilen otun türlerine ayrılmasından sonra her türden alınan 0.5 kg‟lık   örnekler 78 °C‟ye 
ayarlanmıĢ etüvde  24 saat süreyle kurutulduktan sonra tartılacak ve belirlenen kuru 
ağırlıklarda gerekli dönüĢümler yapılarak dekara kuru ot verimi hesaplanacaktır.   
 
Kuru Madde Verimi (kg/da): Kalite analizleri için öğütülecek olan materyalden 5‟er gram 
örnekler 105oC‟ye ayarlı etüvde 24 saat kurutulduktan sonra desikatörde soğutularak hassas 
terazide tartılacak ve kuru madde içerikleri belirlenecektir. Bu değer kuru ot örneklerine göre 
oranlanarak dekara kuru madde verimleri hesaplanacaktır. 
Ağırlığa Göre Botanik Kompozisyon (%): KarıĢım parsellerinde, kuru ot saptaması 
amacıyla alınan ve kurutulduktan sonra ağırlıkları belirlenen her bir türün ağırlığı söz konusu 
çerçevedeki toplam kuru ot verimine oranlanarak türün kuru ot verimine katılma oranı 
belirlenecektir..  
Oransal Verim Toplamı (RYT)  
KarıĢımı oluĢturan türlerin saf yetiĢtirilmelerine göre karıĢım olarak yetiĢtirilerek ekolojik 
kaynakları kullanma etkinliğinin bir ölçüsü olarak kabul edilen oransal verim toplamı,  De Wit 
ve Van den Bergh, (1965) tarafından açıklanan aĢağıdaki formülden yararlanılarak  
hesaplanacaktır. 
RYT = YXZ / YXX  + YZX / ZZ 
RYT= Oransal Verim Toplamı 
YXZ= X türünün karıĢımdaki verimi  
YXX =  X türünün saf ekimdeki verimi 
YZX = Z türünün karıĢımdaki verimi  
YZZ= Z türünün saf ekimdeki verimi 
Ham Protein Oranı (%): Kuru ot verimlerini belirlemek amacıyla alınan ve 78 oC‟ye ayarlı 
etüvde 24 saat kurutulan ot örnekleri öğütülecek ve bu örneklerde yarı otomatik Tekatör 
marka Kjeldahl cihazıyla azot tayini yapılacaktır.  Belirlenen azot değerleri 6.25 dönüĢüm 
katsayısı ile çarpılarak söz konusu ot örneğindeki % ham protein değeri saptanacaktır 
(Anonim, 1995).  KarıĢımlarda ottaki ham protein oranının saptanmasında, her parselden 
elde edilen türlerin kuru ağırlığa göre botanik kompozisyondaki oranlarının bulunan ham 
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protein oranı değerleri ile çarpılmasından elde edilen rakamların toplanması ile söz konusu 
parselde otun ortalama ham protein oranı saptanacaktır. 

 Ham Protein Verimi (kg/da): Ham protein  oranları ile dekara kuru ot verimleri çarpılarak tür 
ve karıĢımların dekara protein verimleri bulunacaktır. 
Selüloz, Lignin (ADF), Selüloz, Hemiselüloz ve Lignin Oranı (NDF): Bitki hücre 
duvarındaki selüloz ve lignin miktarı, “ADF (Acid Detergent Fiber (%)” , selüloz, hemiselüloz 
ve lignin miktarı da “NDF (Neutral Detergent Fiber)”  metoduyla tespit edilecektir. ADF, NDF 
tesbitleri Van Soest ve ark. (1991) e göre göre yapılacaktır. Bir mm‟lik elekten geçecek 
Ģekilde öğütülecek ot örneklerinden 0,5‟er gramı filtreli özel poĢetle ayrı ayrı ADF ve  NDF 
çözeltisi içerisinde  yaklaĢık bir saat kaynatıldıktan sonra sıcak su ve asetonla iyice 
yıkanacak, etüvde 78°C‟de 24 saat kurutulduktan sonra tartılacaktır. Elde edilen tartım 
değerlerinin oranlanması suretiyle ADF ve  NDF değerleri tespit edilecektir. 
Sindirilebilir Kuru Madde Oranı : ADF sonuçları kullanılarak aĢağıdaki formül ile hesaplanır 
(Sheaffer ve ark. 1995).  
Sindirilebilir Kuru Madde (SKM) =88.9-(0.779x%ADF) 
Sindirilebilir Kuru Madde Verimi : ADF oranının kullanılmasıyla hesaplanan Sindirilebilir 
kuru madde oranı, kuru madde verimleri ile çarpılarak sindirilebilir kuru madde verimi elde 
edilecektir.  
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: Hayvansal gıda maddeleri, 
insanoğlunun sağlıklı bir Ģekilde yaĢamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez insan gıdasıdır. 
Günümüzde ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan kriterlerden birisi de 
söz konusu ülkede kiĢi baĢına günde veya yılda tüketilen hayvansal gıda maddesi miktarıdır. 
Yani, insanlarına satın alabilecekleri fiyatlarla kaliteli ve yeterli hayvansal gıda maddesi 
üretebilen ülkeler geliĢmiĢ ülkeler grubu içinde yer almaktadır. Ülkemiz bu açıdan maalesef 
çok iyi durumda bulunmamakta ve kiĢi baĢına tüketilen hayvansal gıda maddesi miktarı 
geliĢmiĢ ülkelerdekinin oldukça altında bulunmaktadır. Bu durumun nedeni ise, ülkemiz 
hayvancılığının karĢı karĢıya bulunduğu sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunların en 
önemlilerinden birisini, hayvanlarımızın beslenmesi sorunu oluĢturmaktadır. Genelde, küçük 
sürüler halinde yapılan hayvancılıkta, hayvanlar kapasitesine uygun olarak yeterli ve ucuz bir 
Ģekilde beslenmemekte ve sonuçta da hayvanlarımızdan kapasitelerine uygun verim ve ucuz 
bir üretim gerçekleĢtirilememektedir. Ekonomik bir hayvancılık için, bir hayvanın yaĢama payı 
ihtiyacının tamamının ve verim  payı ihtiyacının da bir kısmının ucuz kaliteli kaba yemlerden, 
geri kalan verim payının ise genelde daha pahalı olan kesif yemlerden karĢılanması 
gerekmektedir.  Sabancı ve ark. (2010)‟nın bildirdiğine göre ülkemiz hayvanlarının kaba yem 
gereksiniminin karĢılanması için 22 milyon ton kuru ota ve 60 milyon ton silaja gereksinim 
vardır. Buna karĢılık, ülkemizde üretilen kuru ot miktarı 7.5 milyon ton ve silaj miktarı ise 11 
milyon tondur. Yani, ülkemiz hayvanlarının kaliteli kaba yem gereksinimi 
karĢılanamamaktadır. Buna karĢılık, ülkemizin iklim ve toprak koĢulları dikkate alındığı söz 
konusu ihtiyacın karĢılanmasının çok üzerinde potansiyel mevcuttur. Bu potansiyeli harekete 
geçirmek için tarla tarımı içerisinde yem bitkileri ekim alanlarının artırılması ve çayır-
meralarımızın ıslah edilmesi gerekmektedir.  Bu koĢullar yerine getirildiği takdirde, ülkemiz 
insanlarının hayvansal gıda maddesi gereksiniminin yeterli ölçüde ve ucuz bir Ģekilde yerine 
getirilmesi olanaklıdır. Gerek tarla tarımı içerisinde yem bitkisi olarak ve gerekse mera 
tesinde çok sayıda yembitkisi yetiĢtiirlebilir. Ülkemizde bugüne kadar daha çok serin mevsim 
yembitkileri üzerinde durulmuĢ ve bu konuda araĢtırmalar yapılmıĢtır. Buna karĢılık, 
ülkemizin Akdeniz ikliminin hakim olduğu ve sulama olanaklarının bulunduğu bölgelerinde 
sıcak mevsim yembitkilerinin yembitkisi olarak tarla tarımı içersinde yetiĢtirilmesi ve mera 
tesisinde kullanılması ile söz konusu bölgelerde 4-5 ay olan yeĢil yem periyodunu 10 aya 
kadar çıkartmak ve böylece hayvanları daha uzun süre taze yeĢil yem ile besleyerek daha 
kaliteli ve daha ucuz hayvansal ürün elde edilmesi olanaklıdır. ĠĢte bu araĢtırma ile, Akdeniz 
bölgesinde yaz döneminde yetiĢtirilebilecek bazı çokyıllık buğdaygil yembitkileri ve bunların 
yonca ile karıĢımlarının adaptasyonları, potansiyel yem verimleri ve ot kaliteleri belirlenerek 
bu bitkilerin bölgede yembitkisi olarak kullanılmasına zemin oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Bu 
amaç gerçekleĢtiği takdirde, bölgede 10 ay süre ile yeĢil yem üretilmesi ve bu yemin 
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hayvanlar tarafından değerlendirmesi sağlanarak ucuz ve kaliteli hayvansal gıda maddeleri 
üretilerek, hayvancılık iĢletmelerinin karlılığının olumlu Ģekilde etkilenmesi, halkın ucuz ve 
kaliteli hayvansal gıda maddesi temin etmesine katkı sağlanacaktır.  Diğer taraftan, ülkemiz 
için orijinal olan bu araĢtırma, bu konuda ileride yürütülecek araĢtırmalar için bilgi birikimi 
sağlayacak ve araĢtırmadan elde edilen verilerle hazırlanacak makaleler yurt dıĢında 
uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanabilecektir. Projenin çıktıları 4342 sayılı Mera kanunu 
kapsamında Tarım Ġl Müdürlükleri ile birlikte yürütülen uygulamalı mera ıslahı ve amenajmanı 
projeleri ile uygulamaya aktarılacaktır.  
 
Talep Edilen Bütçe : 94.768 TL 
ÇalıĢma Takvimi: 
 

ÖNEMLĠ SAFHALAR GERÇEKLEġTĠRME 
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Tohum temini, çimlenme testleri Ocak-ġubat 2011 

Deneme yeri hazırlığı ve deneme kurulması Mart-Nisan 2011 
Bakım iĢlemleri(aĢılama, sulama,yabancı ot 
mücadelesi v.b) Nisan 2011-13 

Hasat, numunelerin alınması, numunelerin türlere 
ayrılması, kurutulması, tartımı, öğütülmesi Nisan-Kasım 2011-13 
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Proje Adı   : Farklı Lokasyonlarda Dört Kanatlı Tuz Çalısı (Atriplex     

canescens Pursh Nutt.)  Bitkisinin Yem Üretimi, Toprak  Islahı 
ve Erozyonla Mücadele Yönünden Değerlendirilmesi (Evalution 
of Forage Production, Soil Rehabilitation and Erosion Control 
Capability   of  Fourwing Saltbush (Atriplex canescens Pursh 
Nutt.) In Different Locations ) 

Proje No   : TAGEM/TA 
Yürütücü KuruluĢ  : Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : A.Levent SEVER 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Ġ. ERDOĞDU,C.AYGÜN A.K. ATALAY,M.OKUR,  
                                                F.KĠRTĠġ, N.ġĠMġEKLĠ, S.AKKAYA, Ġ.KARA, Dr. A.GÜNEġ,  
                                                Dr. S.ATEġ, ġ.IġIK, Dr. A.H.AKTAġ, Dr. G.KELEġ 
ĠĢbirliği yapılan KuruluĢ     : Konya Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü, Bahri  
                                                DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2011-2014 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 2011 yılında baĢlayacak proje için sonbaharda 2000-2200 
adet çelik alınmıĢ kum havuzlarında serada muhafaza edilmektedir. 
 
      Projede Önerilen DeğiĢiklikler: - 

i- Materyal ve Metot:- 
j- Proje Faaliyet Takvimi:- 
k- Personel:- 
l- Bütçe:- 
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Proje Adı   : Çukurova KoĢullarında Bazı Tek Yıllık Baklagil ve Buğdaygil        
                                                 Yem Bitkilerinin Farklı KarıĢım Oranları ve Biçim Dönemlerinin                
                                                 Ot Verimi ve Silaj Kalitesine Etkileri ( Effect of Different  
                                                 Mixture Ratios and Cutting Time of Some Annual Forage             
                                                 Lugumes and Cereals/Grass on Forage Yield and Silage              
                                                 Quality under Çukurova Conditions) 
Proje No   : TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ  : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri                 : Dr. Celal YÜCEL 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Mustafa AVCI, Dr. Ġlker ĠNAL, Selahattin ÇINAR, Dr.  
                                                Numan KILIÇALP,.Arif AKTAġ, Dr. Murat Reis AKKAYA,  
                                                Hatice YÜCEL, Dr. Tugay AYAġAN, Zeynel GÖÇMEZ, Prof.  
                                                Dr. Mustafa KIZILġĠMġEK, Doç. Dr. Ahmet Doğan DUMAN ve   
                                                Prof. Dr. RüĢtü HATĠPOĞLU  
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Gaziantep Ġl Kontrol laboratuarı, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam  
                                                 Üniversitesi, Ziraat Fakültesi (Tarla Bitkileri ve Gıda  
                                                 Bölümleri).  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla  
                                                 Bitkileri Bölümü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi       : 2011-2016 
           AraĢtırma, Çukurova koĢullarında bazı tek yıllık baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin 
farklı karıĢım oranlarının ve biçim dönemlerinin kuru ot, silaj verimi ve kalitesine etkilerini 
saptamak amacıyla yürütülecektir. 

Projeye, Ocak 2011  de baĢlanılacaktır. Ancak, bölgemizde Ġskenderiye üçgülünün 
Ġtalyan çimi ve tritikale ile karıĢımlarla ilgili ekimler sonbaharda yapıldığı için, projede 
düĢünülen kıĢlık ekimler kasım ayı içerisinde yapılmıĢ olup, gerekli çıkıĢlar tamamlanmıĢtır. 
ÇıkıĢlarda her hangi bir sorun yok, ancak bölgede devam eden uzun süreli yağıĢlardan 
dolayı Ģu an yabancı ot problemi sorun olmaktadır. Toprağın kuruması durumunda yabancı 
ot mücadelesine baĢlanılacaktır. 

Mısırın soya ile katıĢım denemeleri ile ilgili 2010 yılı yazlık dönemde ön çalıĢmalar 
yapılmıĢ olup, elde edilen bulgular aĢağıda sunulmaktadır. 

Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
a- Matreyal ve Metod: 
b- Proje Faaliyet Takvimi 
c- Personel: Projede düĢünülen silaj ile ilgili mikrobiyolojik çalıĢmaların Gaziantep Ġl 

Kontrol laboratuarı tarafından yapılması planlanmaktaydı, ancak söz konusu 
faaliyetlerin Ç.Ü. B.yoteknoloji Uygulama Merkezi tarafından yapılmasına karar 
verilmiĢtir. Projede, Dr. Tıgay AYAġAN ve Doç. Dr. Ahmet Doğan DUMAN‟ın 
çıkartılması ve yerlerine Dr. Bülent ZORLUGENÇ ve Doç.Dr. Ebru KAFKAS ve 
Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ‟nün  projeye ilave edilmesi. 

d- Bütçe: Tarafımızda düĢünülen ve silajlarla ilgili asgari analizlerin yapıması için 
45000-50000 Tl bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden 27500 Tl olan Bütçenin 
50.000 TL çıkartılması 

Mısır soya karıĢım denemesi ile yapılan ön çalıĢmalardan hasıl verimi ve ot verimi ile iliĢkili 
elde ediien bazı özelliklere ait ortalamalar aĢağıda özetlenmiĢtir. 
 
Çizelge 1. Mısır-soya karıĢım denemesinde elde edilen hasıl ve kuru madde verimleri 

 Hasıl Ver. (kg/da) Kuru Madde Ver. (kg/da) 
Alternatif 
sıralar 

I. Biçim II. Biçim Ort. I. Biçim II. Biçim Ort. 

1M-1 S 4261 de 3626 gh 3944 d 898 fgh 980 efg 939 d 
1M-2 S 4013 

efg 
3750 fg 3881 d 848 gh 1009 c-f 928 d 

2M-1 S 4080  ef 4088 ef 4084 cd 886 fgh 1121bcd 1004 cd 
Aynı sıra       
1M-1 S B 4588 cd 4900 4744 ab 989 def 1321 a 1155 ab 
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abc 
1M-2 S-B 5257 a  4767 bc 5012 a 1128 bc 1346 a 1237 a 
2M-1 S-B 5084 ab 5125 ab 5104 a 1114 b-e 1398 a 1256 a 
Saf Soya 2970 ı 3213 hı 3091 e 605 ı 789 h 697 e 
Saf Mısır 4753 bc  4200 de 4476 bb 1044 b-e 1152 b 1098 bc 
Ortalama 4376 a 4208 b 4292 939 b 1139 a 1039 
CV (%) 6.81 9.02 
LSD (%) 426.7 477.2 136.7 128.1 
     

 Çizelge 2. Mısır-soya karıĢım denemesinde elde edilen mısır ve soyanın hasıl verimleri 
 

 Mısır Hasıl Ver. (kg/da) Soya Hasıl Ver. (kg/da) 
Alternatif 
sıralar 

I. 
Biçim 

II.Biçim Ort. I. Biçim II. Biçim Ort. 

1M-1 S 2982  2429  2705 cd 1279  fg 1197 fg 1238 c 
1M-2 S 2400  1963  2181 d 1613 d 1788 c 1700 b 
2M-1 S 3300  3238 3269 bc 780 hı 850 hı 815 d 
Aynı sıra       
1M-1 S B 3430  3575  3502 b 1158 g 1325 ef 1242 c 
1M-2 S-B 3607  3300 3453 b 1650 cd 1467 e 1558 b 
2M-1 S-B 4367  4250 4308 a 717 ı 875 h 796 d 
Saf  4753  4200.  4476 a 2970 b 3213 a  3091 a 
Ort. 523.3 B 775.5 A  1452 B 1531 A  
CV (%) 9.17 8.64 
LSD (%) Ġnt: Ö.D 567.7 143.2 189.8 

 
Çizelge 3. Mısır-soya karıĢım denemesinde elde edilen  yaĢ ot (hasıl) veriminde botanik 

komposizyon 
 Mısır  (%)    Soya(%) 
Alternatif 
sıralar 

I. Biçim II. Biçim Ort. I. Biçim II. Biçim Ort. 

1M-1 S 69.6 66.6  68.1 d 30.3  33.4  31.8 c 
1M-2 S 59.8  52.0  55.9 e 40.1  48.0  44.0 b 
2M-1 S 80.9  78.9  79.9 b 19.1  21.1  20.1 e 
Aynı 
sıraya 

      

1M-1 S B 74.6  72.6  73.6 c 25.3  27.4  26.3 d 
1M-2 S-B 68.7  69.2  68.9 cd 31.3  30.8  31.0 

cd 
2M-1 S-B 85.9  82.8  84.3 b 14.1  17.1 15.6 e 
Saf  100 100.0  100 a 100.0  100.0  100 a 
Ort. 77.1 A 74.6 B  37.2 B 39.6 A  
CV (%) 4.10 8.09 
LSD (%) Ġnt: Ö.D 5.023 Ġnt: Ö.D. 5.014 

 
 
 
 
Çizelge 4. Mısır-soya karıĢım denemesinde elde edilen mısır ve soyanın  kuru mad. Verimleri 
 
 Mısır Kuru Mad. Ver. 

(kg/da) 
Soya KM.Ver.  (kg/da) 

Alternatif 
sıralar 

I. Biçim II. Biçim Ort. I. Biçim II. Biçim Ort. 

1M-1 S 626  cd 682 cd 654 c 271 fg 297 f 284 
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c 
1M-2 S 507  d 553  d 530 c 341 e 455 c 398 

b 
2M-1 S 714  bc 912  bc 813 b 172 jk 208 ıj 190 

d 
Aynı sıraya       
1M-1 S B 739  bc 981  ab 860 b 250 gh 340 e 295 

c 
1M-2 S-B 782  b 957  ab 870 b 346 e 389 d 367 

b 
2M-1 S-B 946 a 1177  a 1062 

a 
168 k 220 hı 194 

d 
Saf  1044 a 1152  ab 1098 

a 
605 b 789 a 697 

a 
Ort. 765.4 B 916.3 A 840  308 B 385 A  
CV (%) 12.02 9.66 
LSD (%) Ġnt: Ö.D 157.0 Int: 37.19 47.36 
 
 
Çizelge 5. Mısır-soya karıĢım denemesinde elde edilen kuru madde de NDF ve ADF 

değerleri 
 NDF (%) ADF (%) 
Alternatif 
sıralar 

I. Biçim II. Biçim Ort. I. 
Biçim 

II. 
Biçim 

Ort. 

1M-1 S 55.7  53.7 54.7 cd 32.9  31.7  32.3 abc 
1M-2 S 52.8  49.0  50.9 e 31.5  29.4  30.5 cd 
2M-1 S 58.5  53.2  55.9 bc 34.1  30.0 32.0 abc 
Aynı 
sıraya 

      

1M-1 S B 54.6  53.4 54.0 cd 31.8  31.0 31.4 bcd 
1M-2 S-B 55.0  49.7  52.3 de 32.1  28.9 30.5 cd 
2M-1 S-B 59.2 56.7  58.0 ab 33.8 31.8 32.8 ab 
Saf soya 43.4  39.0 41.2 f 31.4  28.0 29.7 d 
Saf mısır 62.3 59.05  60.7 a 34.9 32.1  33.5 a 
Ort. 55.2 A 51.7B 53.44 32.8 A 30.4 B 31.6 
CV (%) 4.15 4.86 
LSD  Int: Ö:D 2.847 Uyg.x Biçim Dön: 

Ö:D 
1.745 

 
 
 
Çizelge 6. Mısır-soya karıĢım denemesinde elde edilen 2 biçime ait ortalama % Ca, K, Mg ve 

P değerleri. 
   
Alternatif 
sıralar 

Ca  
(%) 

K  
(%) 

Mg  
(%) 

P 
(%) 

1M-1 S 0.42 c 2.54 bc 0.21 bc 0.258 cde 
1M-2 S 0.53 b 2.69 b 0.23 b 0.265 b 
2M-1 S 0.35 cd 2.29 c 0.22 bc 0.255 e 
Aynı sıraya     
1M-1 S B 0.37 c 2.41 bc 0.22 bc 0.259 cd 
1M-2 S-B 0.40 c 2.47 bc 0.22 bc 0.260 c 
2M-1 S-B 0.27 d 2.38 c 0.19 cd 0.255 e 
Saf soya 1.07 a 3.43 a 0.28 a 0.286 a 
Saf mısır 1.11 e 2.28 c 0.17 d 0.256 de 
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Ort. 0.44 2.56 0.22 0.262 
 
 
Çizelge 11. Mısır-soya karıĢım denemesinde elde edilen HPO ve HPV değerleri 
 HP Oranı (%) HP verimi (kg/da) 
Alternatif 
sıralar 

I.  
Biçim 

II. 
Biçim 

Ort. I.  
Biçim 

II.  
Biçim 

Ort. 

1M-1 S   9.15  8.43  8.79 bc 82 efg 82 efg 82 bcd 
1M-2 S 10.95  9.73  10.34 b 92 

cde 
98 bc 95 abc 

2M-1 S   7.80  8.05  7.93 cd 69 h 91 cde 80 cd 
Aynı 
sıraya 

      

1M-1 S B  8.85  8.58  8.71 bc 88 c-f 113 a 101 ab 
1M-2 S-B 9.60  8.80  9.20 bc 108 

ab 
118 a 113 a 

2M-1 S-B 7.60  7.90  7.75 cd 85 
bcd 

111 ab 98 abc 

Saf soya 15.80  13.68  14.38 a 96 
bcd 

108 ab 102 ab 

Saf mısır 6.70 6.80  6.75 d 70 gh 78 fgh 74 d 
Ort. 9.56 A 8.99 

B 
9.28 86.2 

B 
100 A  

CV (%) 9.32 9.32 
LSD (%) Int: Ö.D. 1.357  20.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proje BaĢlığı   : Toprak SıkıĢmasına Maruz KalmıĢ Farklı Eğime Sahip Mera  
                                                 Alanlarının Farklı Yöntemlerle GevĢetilmesi ve Mera  
                                                 Vejetasyonuna Etkisinin Saptanması 
Projenin Ġngilizce BaĢlığı : Different Slope Curve of Compacted Rangeland Relaxation of  
                                                Different Methods and Determination of Changes In  
                                                 Vegetation of Rangeland Crashed 
Projeyi Yürüten KuruluĢ : Atatürk Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü  
                                                Müdürlüğü/Kırklareli 
ĠĢ Birliği Yapılan KuruluĢ : N.K.Ü. Tarla Bitkileri Bölümü 
Proje Yürütücüsü  : Ġhsan Engin KAYHAN 
Yardımcı AraĢtırıcılar : Yrd. Doç. Dr. Canan TUNA                           
Kurumu    :Atatürk Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü Md. 
BaĢlama-BitiĢ Tarihleri :2012- 
Projenin Bütçesi  :38 500 TL 
Proje Özeti   : Bu araĢtırma çalıĢması, mera topraklarının sıkıĢmasına bağlı 

olarak meydana gelen gerek verim düĢüklüğünün, gerek vejatasyonda meydana gelen 

olumsuz yönde değiĢimin ortadan kaldırılması amacıyla oluĢturulacak farklı toprak iĢleme 
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yöntemlerinin etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülecektir. Bilindiği gibi çeĢitli 

nedenlerle toprakta meydana gelen sıkıĢmanın, topraktaki nem muhafazasını olumsuz 

etkilemesi, mera bitkilerinin kök geliĢimlerine olan olumsuz etkisi nedeniyle mera bitki 

örtüsünün zayıflamasına neden olmaktadır. Zayıflayan mera örtüsü nedeniyle meradan 

yararlanan hayvanların beslenmesinde önemli bir yere sahip yeĢil yem ihtiyacı 

karĢılanamazken, diğer taraftan erozyon tehlikesiyle de yüz yüze gelmektedir. Bütün bu 

olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi için mera arazisindeki toprak sıkıĢmasının etkisinin 

belirlenerek, ortadan kaldırılması, ortadan kaldırılan toprak sıkıĢması sonucu merada 

meydana gelen olumlu geliĢmelerin ortaya konması gerekmektedirBu çalıĢma ile minimum 

toprak iĢlemenin mera ıslahına etkisi ortaya konacaktır. Üç farklı eğime sahip merada, 

toprağın yırtılarak parçalanmasını sağlayacak iki yöntem denenecektir. ÇalıĢma beĢ yıl 

süreyle yürütülecek ve her yıl geliĢmeler ölçülerek ve gözlenerek kayıt altına alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toprak sıkıĢması, Ripper, Çizel, Mera, Botanik kompozisyon, Kırklareli 
 
 
Proje Adı   : Yem Bitkileri Tohumluk Üretim Projesi 
Yürütücü KuruluĢ  : Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, EskiĢehir 
Proje lideri   : A.Kadir ATALAY  
Proje Yürütücüleri  : A.Kadir ATALAY, Celalettin AYGÜN, A.Levent SEVER,Dr.Ġlker  
                                                 ERDOĞDU. 
ĠĢbirliği yapılan KuruluĢ  : - 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 01.10.2011 -31.12.2014 
AraĢtırmanın amacı ve Gerekçesi: Ülkemizde hayvansal üretimin artırılması, çayır ve 
meralarda aĢırı otlatma baskısının önlenmesi, erozyonun olumsuz etkisinin ortadan 
kaldırılması, ekim nöbetine giren diğer bitkilerin (tahıllar ve endüstri bitkileri) verimlerinin 
artırılması, çayır ve meraların ıslahı, kısacası doğal kaynaklarımızın korunarak sürdürülebilir 
bir üretim sistemine kavuĢulabilmesi için halen tarla tarımı içinde % 5–6 olduğu tahmin edilen 
yem bitkileri ekiliĢ oranının %25‟lere çıkarılması gerekmektedir. GeçmiĢte, yem bitkileri ekim 
alanının artırılamamasındaki en önemli etmenin bu bitki grubunun üretiminde özellikle tahıllar 
ve endüstri bitkileriyle yeterli rekabet gücünün bulunmayıĢıydı. Ancak, son yıllarda yem 
bitkileri ekiliĢine sağlanan destek ile birlikte artan rekabet gücü bu bitkilerin üretimine ve 
dolayısıyla tohumluğuna olan talebi artırmıĢtır. Bunun sonucunda da özellikle bazı yem bitkisi 
türlerine (yonca, fiğ, korunga) olan tohumluk talebi önemli ölçüde artmıĢtır. 432 sayılı yeni 
mera yasasının yürürlüğe girmesi ve hayvansal üretimi geliĢtirme çalıĢmaları kapsamında 
yem bitkileri üretimine verilen destekler, özellikle kaliteli yem bitkileri tohumluğuna olan 
ihtiyacı önemli ölçüde artırmıĢtır. Durum böyle olunca, artan talebi karĢılamak amacıyla uzun 
süredir ihmal edilen yem bitkileri çeĢitlerinin bir an önce geliĢtirilmesi ve bunların 
tohumluklarının süratli bir Ģekilde üretimi önemli hale gelmiĢtir. 

Dünyada tohumluk ihracatı 3,5 milyar dolarlık bir hacme sahip olup yem bitkileri bu pazarda 
427 milyon dolarlık bir paya sahiptir. Türkiye‟de, 2009 yılında 158 milyon dolarlık tohumluk 
ithalatına karĢın, 70 milyon dolarlık tohumluk ihraç edilebilmiĢtir. Ülkemizde yem bitkilerinin 
pazardaki ithalattaki payı 3 milyon dolarken ihracatta 1,5 milyon dolardır. Halbuki ülkemiz 
diğer ürünlerde olduğu gibi yem bitkisi türlerinin tohumluk üretimi için ideal sayılabilecek iklim 
ve toprak koĢullarına sahiptir. Bu nedenle tohumculukla ilgili politikalar belirlenirken ülkemiz 
yem bitkileri üretimi için gerekli tohumlukların yanı sıra dıĢ satıma yönelik tohumluk üretimi 
de hedeflenmelidir. Durum böyle iken, özellikle yeĢil saha tesisi için ithal edilen tohumluk 
miktarı önemli boyutlara ulaĢmıĢtır. Gerekli üretim organizasyonunun kurulamaması halinde, 
önümüzdeki yıllarda yem bitkileri tohumluk ithalatının da önemli boyutlara ulaĢması 
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kaçınılmazdır.Bu projeyle, yem bitkilerinde ortaya çıkan ve önümüzdeki yıllarda daha da 
artacak olan kaliteli tohumluk ihtiyacını karĢılamak üzere; Macar fiği ve korunga ve agropyron 
cristatumdan artan kaliteli tohumluk talebinin karĢılanması için tohumluk üretimi 
amaçlanmaktadır. 
Proje içerisinde 3 çalıĢma yapılacaktır. Bunlar  
1.Budak Macar Fiği ileri kademeli tohumluk üretimi, yaklaĢık 100da‟lık bir alanda 
gerçekleĢtirilecektir. 
2.Korunga tohumluk üretimi, yaklaĢık olarak 100da‟lık bir alanda yürütülecektir. 
3.Agropyron cristatum tohumluk üretimi, yaklaĢık olarak 100da‟lık bir alanda yürütülecektir. 
Talep Edilen Bütçe 
  2011 2012 2013 2014 TOPLAM 

I II III IV AÇIKLAMA Miktar Miktar Miktar Miktar Miktar Oran(%) 

03 5 1 90 ĠĢçilik Hizmet 
Alımları 

18000 19000 21000 22000 80.000 39,2 

6 5 4 2 
Akaryakıt ve Yağ  
Alımları 12.500 13.000 13.500 14.000 53000 25,9 

6 5 4 3 Elektrik Alımları 5000 5500 6000 6000 22500 11 

6 6 2 1 

Malzeme 
Giderleri (Bakım 
ve Onarım) 6500 6500 7000 7000 27000 13,2 

6 5 2 90 Diğer Giderler 5000 5000 5500 6000 21.500 10,7 
TOPLAM BÜTÇE GĠDERLERĠ: 47.000 49.000 53.000 55.000 204.000 100% 
 
 
 
 
ÇalıĢma Takvimi 
 AYLAR 
2011Yılı ÇalıĢma Planı 
(1. Yıl) 

O ġ M N M H T A E E K A 

Toprak Hazırlığı                         
Ekim                         
Sulama                         
Bakım                         
Hasat                         
2012Yılı ÇalıĢma Planı 
(2.Yıl) 

O ġ M N M H T A E E K A 

Toprak Hazırlığı                         
Ekim                         
Sulama                         
Bakım                         
Hasat                         
2013Yılı ÇalıĢma Planı 
(3.Yıl) 

O ġ M N M H T A E E K A 

Toprak Hazırlığı                         
Ekim                         
Sulama                         
Bakım                         
Hasat                         
2014Yılı ÇalıĢma Planı O ġ M N M H T A E E K A 
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(4.Yıl) 
Toprak Hazırlığı                         
Ekim                         
Sulama                         
Bakım                         
Hasat                         
 
 
Proje Adı   : Batı Geçit Bölgesi Yem Bitkileri Genetik Kaynakları AraĢtırma  
                                                Projesi (Fodder Crops Gene Sources in West Trans zone   
                                                Region) 
Yürütücü KuruluĢ     : Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, EskiĢehir 
Proje lideri    : Celalettin AYGÜN 
Proje Yürütücüleri     : Celalettin AYGÜN, Ġsmail KARA A.Levent SEVER,Dr.Ġlker 
                                                 ERDOĞDU ,. A.Kadir ATALAY 
ĠĢbirliği yapılan KuruluĢ     : EskiĢehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji  
                                                 Bölümü,Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 01.01.2012 -31.12.2016 
AraĢtırmanın amacı ve Gerekçesi: Türkiye gerek coğrafik yapısı  ve ekolojik koĢulları 
nedeniyle bitkisel gen kaynakları bakımından dünyada çok önemli bir konuma sahiptir. Büyük 
bitki guruplarının çoğunlukta olduğu görülür. (Ekim,1990) 

Türkiye biyolojik çeĢitlilik zenginliği açısından ada olmayan ülkeler arasında onuncu 
konumda dır. AraĢtırmalara göre ülkede 163 bitki ailesi, 1.255 bitki cinsi ve yaklaĢık 9.000 
bitki türü bulunmaktadır. Bunlar doğal olarak yetiĢirler ve aralarından üçte biri endemiktir. Bu 
konuda en zengin bölge 631 tür ile Akdeniz bölgesi olup, 371 tür ile Doğu Anadolu bölgesi 
izlemektedir.  Toplam 2.748 türden 46‟sı yok olabilir, 183‟ü tehlikede, 1.701‟i nadir, 5‟i 
güvende 798‟i nadir ve güvende , 49‟u ise durumu açısından belirsizdir. Geri kalan 282 türe 
iliĢkin bilgi yetersizdir. (Ekim,1990, Özgen ve ark,1990) 

Sahip olduğumuz bu önemli  potansiyel üzerinde  Hızlı nüfus artıĢı,  kentleĢme ,  
sanayileĢme ve turizmin geliĢmesi toprak ve diğer ekosistemler üzerinde baskı oluĢturmakta, 
Barajlar, sulak alanlarda drenaj uygulamaları, yüzey sularının akıĢı yönlerinin değiĢtirilmesi, 
yanlıĢ sulama uygulamaları  ekolojik açıdan önemli alanlar için tehdit oluĢturmaktadır.  

Bu türler bölgenin yerli bitkileri olduklarından adapte olup, olmamaları konusunda 
herhangi bir Ģüphe bulunmamaktadır  

Dejenere olmuĢ meraların ıslahına yönelik olarak yapılan  çalıĢmalarda 
yonca,korunga, otlak ayrığı ve kılçıksız bromdan oluĢan karıĢımlarla baĢarılı tesisler 
oluĢturmalarına rağmen ortaklaĢa kullanılan ve aĢırı dejenere olmuĢ meraların ıslahında 
çevresel streslere ve aĢırı otlatmaya dayanıklı olmayan ot üretimi için geliĢtirilmiĢ bitki tür ve 
çeĢitlerinin baĢarılı olmadığın, bu tür alanların ıslahında bölgeye adapte olmuĢ doğal mera 
bitkilerinin toplanıp geliĢtirilmesi tavsiye edilmiĢtir.  

Her organizma için yaĢamını baĢarıyla sürdüreceği  kimyasal ve fiziksel koĢullar 
bellidir. Yine her organizma kendi evrimsel tarihi süreci içerisinde belli koĢullara uyum 
sağlamıĢtır. Bu koĢulların karĢılandığı durumlarda baĢarılı olur. Organizmalar uyum 
sağladıkları Ģartlardaki belli miktardaki değiĢikliklere dayanıklılık gösterirler. Ancak her 
organizmanın dayanıklılık ( tolerans ) derecesi değiĢiktir. Dayanıklılık derecesi yüksek olan 
organizmalar ekosfer de çok geniĢ alanlara yayılmıĢlardır.  Buna karĢın Ģartların değiĢimine 
az dayanıklılık gösteren bir organizmanın ekosfer de dağılımı, bu Ģartların karĢılandığı 
bölgelerle sınırlandırılmıĢtır.    

Ülkemiz ekonomik yönden önemli pek çok bitki türünün orijin ve / veya çeĢitlilik 
merkezi durumundadır. Ülkemizde bitki coğrafyası “Phtocoğrafya” açısından incelendiğinde, 
Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve Ġran-Turan olmak üzere üç gen merkezini içerdiği görülmektedir 

Doğal kaynakların çeĢitliliği ve zenginliği; Anadolu‟nun dünya üzerinde  ilk yerleĢim 
merkezlerinden biri olmasına neden olmuĢ ve böylece kültürel zenginliğin artmasıyla birlikte 
doğal kaynaklarında azalma süreci baĢlamıĢtır.  
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Türkiye‟de bitkiler üzerinde yapılan çalıĢmalar 10 bitki türünün nesillerinin kesin olarak 
tükendiğini göstermektedir. Ayrıca 50 endemik tür için koruma önlemi alınmadığı sürece 
nesillerinin ortadan kalkması tehlikesi vardır. Bunun dıĢında 350 endemik bitki türünün geçen 
yüzyılda ülkemizde yaĢadığı saptandığı halde günümüzde bir daha toplanamamıĢtır. IUCN 
kategorilerine göre Türkiye‟deki endemik 46 tür tehjlikede, 196 tür zarar görebilir, olarak 
sınıflandırılmıĢtır. Endemik olmayanlar içerisinde ise 60 tür tehlikede, 205 tür zarar görebilir 
olarak kabul edilmiĢtir. 

Makineli tarımın baĢlamasıyla 1950‟li yıllardan beri 12-13 milyon hektardan fazla çayır 
mera sürülerek tarla arazisi haline getirilmiĢtir. Çayır ve meraların sürülerek tarla haline 
getirilmesi 6 milyon hektar civarında mera arazisinin tarla haline gelmesine yol açmıĢtır.  Bu 
alanların ıslahında en uygun yol verimli ve lezzetli yem bitkilerinin ekilerek tohumlanmasıdır. 
Bunun için ana materyal ise bölgeye uygun yem bitkisi tohumlarıdır. Bunun için daha önce 
kültüre alınarak bölgeye adapte olmuĢ yem bitkileri kullanılabilir.  Bunun yanı sıra bölge 
florasında bulunan önemli baklagil ve buğdaygil  yem bitkileri   önemli bir kaynak 
durumundadır.   
Materyal ve Metot: 
 KeĢif, Sürvey ve Toplama; Bitki genetik kaynakları konusunda en önemli iĢlemlerden 
birisidir. Son zamanlarda genetik kaynakların kaybı hızla artmaktadır. Önceki toplama 
çalıĢmalarında sözü edilen pek çok türe artık rastlanamamaktadır. Onun için toplama 
programlarında iĢbirliği yapmak artık kaçınılmazdır. Toplamada amaç uygun genetik 
varyasyonu örnekleyebilmektir.  
 
Genetik kaynakların keĢfi ve toplanması açısından iyi örnekleme için bir dizi iĢlem gereklidir. 
Bunlar sırasıyla;  
a)- Mevcut koleksiyonların ve genetik erozyon riskinin gözönüne alınarak önceliklerin 
saptanması,  
b)- Canlı materyalin doğal durumu, (Yabani, geçit veya kültür formu oluĢu v.s.) 
c)- Toplama amaçlarının saptanması; burada önem verilmesi gereken baĢka bir konu ise 
meraların ıslahı ve bölgede  kaliteli kaba yem açığının kapatılmasına yönelik olarak Ülke ve 
bölge önceliklerinin de dikkate alınması ve toplamalarda , değerlendirmelerde bu konunun da  
önemle üzerinde durulması gerekliliğidir 
d)- Yerel iĢbirliği, seyhat olanakları, politik etkenler gibi konuların göz önüne alınması, (TĠM 
ve Ġlçe Müdürlükleri ve Tarım DanıĢmanları ile iĢbirliği, Koruma altına alınan milli park gibi 
alanlardan toplama yapılırken ilgili birimlerden izin alınması) 
e)- Toplama yapılacak bölgenin agroekolojik yapısı, yerel ve kültür çeĢitleri için hasat 
zamanlarının belirlenmesi, 
Bu çalıĢmada genellikle tohumlu bitkiler toplanacaktır.  
1- Toplama Timi;  
Bu çalıĢmada yer alan toplama timi enstitümüz elemanları ve OGÜ elemanlarından oluĢan 
Bitki genetki kaynakları, Çayır Mera ve Yem bitkileri konusunda çalıĢan elemanlardan oluĢan 
bir timdir.  
Toplama timi genel bir toplama timi olacak , kaynak ve zaman israfına meydan vermemek 
için ziyaret edilen  alanlardaki çeĢitli ürünlerde maxsimum varyabilitenin toplanmasına 
çalıĢılacaktır. ÇalıĢma konusu dıĢındaki bitkiler Gen Bankasına gönderilecektir.) 
3- Hedef Yöreler ve Hedef Bitkiler;  
Bölgemizde  özellikle mera alanlarında otlatma baskısının olduğu, hava alanı, baraj, ve 
yerleĢim alanlarının tarıma elveriĢli alanları istila ettiği kesimler hedef yöreler, Yine bölgenin 
bitkileri olup ıslahta çevresel streslere dayanıklı, adapte olup olmamaları konusunda problem 
oluĢturmayan, baklagil ve buğdaygil yem bitkileri toplanacaktır.  
4- Toplamalarda Gerekli Olan Alet-Ekipman;   
Bitki türüne göre  bez naylon ve kağıt torba, Tohum paketlerinin yaĢınması için kutu veya 
çanta, Çakı, bel küreği v.s. Not defteri, Harita, kalem, silgi, Bant, ataç, zımba, Etiket,makas, 
Herbaryum için pres,  
Bilimsel ekipman; GPS veya altımetre, kompas, fotoğraf makinası ve ekipmanı, eğim ölçer,  
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Sağlık Ekipmanı; Ġnsektisit sprey, Antibiyotik ve ağrı kesiciler Yara bandı, sargı bezi,pamuk, 
tendurdiyot v.s 
UlaĢım ve Kamp ekipmanı; Arazi vitesli araç, Çok cepli giyim, yağmurluk, Ģapka, güneĢ 
gözlüğü ve arazi botu, 
5- Örnekleme Stratejisi;  
Doğal yayılma alanlarından yabani ve geçit formlarının toplanmasının yanında kaynak ve 
zaman israfını önlemek için hedef yörelerden çiftçilerin depoları,  köy bakkalları v.s 'de 
ziyaret edilerek toplama yapılacaktır. ( Dağlar, vadiler,nehir yatakları, ormanlar, Kültür 
arazileri, Küçük ev bahçeleri, Üretici ambarları, yerel köy dükkanları ve tohumcular) 
6- Örnekleme Yöntemi;  
Bitki genetik kaynaklarının toplanmasında Tesadüfi Örnekleme de Kaba Toplama  yöntemi  
kullanılacaktır.  
Bölgemizde daha önceleri bu konuda yeterli bir çalıĢma bulunmadığından varyasyonun doğal 
dağılımı hakkında güvenilir bilgiler bulunmamaktadır, bu nedenle; değiĢik çevre Ģartlarından 
örnekler alınacaktır.  
7- Toplamada Tutulacak Kayıtlar; 
 GeniĢ bir varyasyonun toplanabilmesi için gerekli iĢlemlerden birisi de bilgilerin 
toplanmasıdır. Bu amaçla Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Gen 
Merkezince geliĢtirilen ve Ülke genelinde tüm toplamalarda birlikteliğin sağlanması için 
önerilen toplama etiketleri ve form kullanılacaktır.  
8- Saklama;  
Toplanan bitkiler en kolay ve ucuz saklama yöntemi olarak tohum saklama Ģeklinde 
yapılmaya çalıĢılacak,bu materyal kısa süreli olarak Aktif koleksiyon Ģeklinde üretim, 
yenileme ve dağıtım değerlendirme ve dökümantasyon için kulllanılacaktır. Materyalin 
saklanmasında projenin ileri safhalarında ve bütçenin elverdiği ölçülerde uygun saklama 
kutularında saklanacaktır.  

9- Üretim-Yenileme- Koruma; 
Toplanan materyalin ileri ıslah çalıĢmalarına aktarılmasında en önemli iĢlemlerden birisi de 
üretim, yenilemedir. Genetik açıdan çok önemli olan  materyal miktar bakımında yeterli 
değilse bunun değerlendirilmesi imkansızdır. Bunun için yeterli olmayan tohumların bitkinin 
döllenme  biyolojisine dikkat edilerek  aktif ve baz olarak saklanmaya ve ıslahta kullanılacak 
miktarda üretilmeye çalıĢılacaktır.  

10- Deneme Deseni ;  
 Tarla planı hazırlandıktan sonra  oluĢturulacak 2 - 4 m boyundaki parseller 1 „er m. 
aralıklarla (Makine kullanımı için uygun olması düĢüncesiyle) yine her bir bitki (1) bir sıra 
olacak Ģekilde tekerrürsüz olarak  ekilecektir.  Bitkiler tarlaya ekilmeyip önce serada fidan 
üretim folyolarında çimlendirilecek sonra tarlaya ĢaĢırtılacaktır.  
11- Değerlendirme;  
Bitki genetik kaynaklarının iki önemli amacı bulunmaktadır.  
c- yöresel çeĢitlerin geliĢtirilmesine kaynak oluĢturmak 
d- botanikçi, genetikci, biyokimyacı gibi bilim adamlarına materyal sağlamaktır.  
Bu çalıĢmanın hedeflerinde biriside yem bitkilerinde  çeĢit oluĢturmak olduğundan toplanan 
materyal yürümekte olan ıslah programlarının hedeflerine göre örnekler değerlendirilmeye 
çalıĢılacaktır. Örnekler sistemli olarak karakterize edilecek ve elde edilen bilgiler ileri ıslah 
programlarında çalıĢan ıslahçıların hizmetine sunulacaktır.  
Değerlendirme bilgilerinin sonsuz olmasına karĢın örnekler IBPGR( Internatıonal Board For 
Plant Genetıc Resources) ve TTSM( Tohumluk Tescil ve Sertifikasyom Merkezi)‟nün Teknik 
talimatlarında belirtilen kriterlere  göre oluĢturulan Deskriptör listelerine  belirtildiği Ģekilde  
tanımlanacaktır.  
12- Ġstatistiki Değerlendirmeler;  
Topalan bilgilerin değerlendirilmesi yapılan iĢin meyvesini oluĢturacağından elde edilen 
bilgiler  Uygun istatistik programlarında PCA (Ana BileĢenler Analizi ) yapılacaktır.  

Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
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Enstitümüzün sorumluluk alanında floranın ortaya çıkarılması konusundaki çalıĢmalar yeterli 
değildir. Baklagil be Buğdaygil Yem bitkileri alanlarında genetik çeĢitliliği oluĢturan bitki 
alanlarının belirlenmesi ile ıleri ıslaha bitki türleri toplanarak saklanmasını ve ıslahçıların 
hizmetine sunulması. 
Toplanan bitkiler IBPGR( Internatıonal Board For Plant Genetıc Resources) ve TTSM( 
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyom Merkezi) kriterlerine göre tanımlanıp(morfometrik 
karakterizasonunun yapılarak bitkiye ait bütün fenolojik ve fizyolojik özellikleinin ortya 
konulması)  ön değerlendirme bilgileri alındıktan sonra ileri ıslah programlarına aktarılan 
bitkilerli ıslahçıların hizmetine sunmak, 
Daha ileri çalıĢmalarda  DNA-esaslı marker sistemleri kullanılarak Markerları tespit edilen 
bitkilerin moleküler seviyede karakterizasyonunun yapılması.  
Ġleri ıslah programlarına aktarılan bitkilerde çevresel baskılara( hastalık, zararlı, soğuk, kurak 
vb) dayanıklılık ve verim gibi önemli karakterleri geliĢtirmek amacıyla kullanmak. 
Bütün bu çalıĢmalar sonunda kaliteli kaba yem açığının kapatılması ve ülkemiz 
tohumculuğuna yeni çeĢitler ıslah ettirilerek katkıda bulunmaktır. 

 
 
 
 

Talep Edilen Bütçe                                                                                                                  TL                                                                                                               

Ekon. Hesap 
Detay Kodu 

 Y     ı    l     l    a    r 

1 2 3 4 AraĢtırma Ekipmanı 1. Yıl 

2012 

2.Yıl 

2013 

3. Yıl 

2014 

4- Yıl 

2015 

5- Yıl 

2016 

06 1 2 02 Bilgisayar Alımları 3.000 - - - - 

06 1 6 01 Basılı yayın Alımları 1.000 1.000 1.000 - - 

          

    Ara toplam 4.000 1.000 1.000 - - 

    Araştırma Sarf Malzemesi 

     

03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ  Alımları 10.000  10.000  10.000 10.000 10.000 

06 2 6 01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri  Al. 2.000 2.000  2.000 2.000 5.000 

06  3 1 01 Bilgisayar Yazılımı Alımları 5.000     

06 5 2 90 
Diğer Giderler(Saklama 

kapları vs.) 
5.000 - - - 

- 

06 5 2 01 İnşaat Malzemesi Giderleri 5.000 - - - 
- 

06 5 6 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 20.000 20.000 20.000 20.000 
20.000 

06 1 3 05 Zirai Gereç Alımları 15.000 - - - 
- 

    Ara toplam 62.000 32.000 32.000 32.000 
35.000 

     Giderler 
    

 

03 3 1 01 
Yurtiçi Geçici Görev 

Yollukları 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

03 1 9 01 
Diğer Mal ve Malzeme  

Alımları 
1.000 - - 2.000 

- 

    Ara toplam 11.000 
10.000 10.000 12.000 10.000 

    GENEL TOPLAM 
77.000 43.000 43.000 44.000 

45.000 

     
    

252.000 
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Proje Adı   : Erzurum, Erzincan, Bayburt Ġlleri Doğal Florasında YetiĢen  
                                                Gazal Boynuzu Türlerinin (Lotus Sp.) Toplanması, Morfolojik,  
                                                Moleküler Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi(Collection,  
                                                Molecular, Morphological Characterization and Evaluation of  
                                                Birdsfoot Trefoil Species Growing in Erzurum, Erzincan,  
                                                Bayburt) 
Proje No   : TAGEM/TA//// 
Yürütücü KuruluĢ  : Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Pınar UYSAL 
Proje Yürütücüleri :P.UYSAL  
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ :Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 01.01.2011–31.12.2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Proje 2011 yılı ocak ayında baĢladığı için her hangi bir 
dönem bulgusu elde edilememiĢtir. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler:  
 
 
a)- Materyal ve Metot: : DeğiĢiklik Yok 
b)-Proje Faliyet Takvimi: DeğiĢiklik Yok 
c)-Personel: DeğiĢiklik yok. 
d)-Bütçe: DeğiĢiklik yok.2011 yılı proje harcamaları genel bütçeden karĢılanacaktır. 

2012 Yılı Çalışma Planı (1. Yıl) 

Çalışma Takvimi 

Yapılacak İşler O.     Ş M.  N.  M. H. T. A. E. E. K. A. 

Bitki Sureyi             

Bitkilerden tohum toplanması             

 

2013 Yılı Çalışma Planı (2. Yıl) 

Bitki sureyi             

Bitkilerden tohum toplanması             

Bitkilerin çoğaltılması             

Fidelerin araziye şaşırtılması             

 

2014Yılı Çalışma Planı (3. Yıl)             

Bitki sureyi             

Bitkilerden tohum toplanması             

Çalımsı bitkilerin çoğaltılması             

Arazideki Bitkilerin Gözlemlenmesi             

Fidelerin Araziye şaşırtılması             

 

2015 Yılı Çalışma Planı (4. Yıl)             

Bitki sureyi             

Bitkilerden tohum toplanması             

Bitkilerin çoğaltılması             

Arazideki Bitkilerin Gözlemlenmesi             

Fidelerin Araziye şaşırtılması             

 

2016 Yılı Çalışma Planı (5. Yıl)             

Bitkilerin çoğaltılması             

Arazideki Bitkilerin Gözlemlenmesi             

Fidelerin Araziye şaşırtılması             

1. Beş yıllık Raporun Hazırlanması             
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ENDÜSTRĠ BĠTKĠLERĠ   
PAMUK ARAġTIRMALARI 

PROGRAM DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI 

14 Mart 2011 Pazartesi 

10
.0

0 I. OTURUM 
ORTAK AÇILIġ PROGRAMI 

Kayıt 

12
.3

0 AçılıĢ KonuĢmaları 

10
.3

0 

Dr. Vehbi ESER 
Daire BaĢkanı 

11
.0

0 

Dr. Muzaffer KIZILTAN 
Genel Müdür Yardımcısı 

11
.3

0 Türkiye Tohum Gen Bankasının Tanıtımı 
Dr. Ġsa ÖZKAN 

 

12
.0

0 Kuraklık Test Merkezinin Tanıtımı 
Yüksel KAYA 

 

12
.3

0 Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi laboratuarınınTanıtımı 
Dr. Suat YILMAZ 

 

14
.0

0 

YEMEK ARASI 

14
.0

0–
15

.3
0 

II. OTURUM 
BaĢkanlık Divanının OluĢturulması 

Proje Lideri 
/ Sunan                           Proje/Sunum Adı Kurum Projenin 

Durumu 

Dr. Fatma 
SARSU 

Endüstri Bitkileri Pamuk AraĢtırmaları Program 
Hedeflerinin GerçekleĢme Durumu ve 2010 Yılı 
ÇalıĢmaları Genel Değerlendirilmesi 

TAGEM SUNU 

Ülkesel Pamuk Eüy AraĢtırma, Uygulama Ve Eğitim Projesi 
Mustafa 
Koray 
ġĠMġEK 

Proje Koordinatörü Sunumu 
NAZĠLLĠ 
PAMUK 

AE 
SUNU 

1. Ülkesel Pamuk Islahı Ve Biyoteknoloji Alt Projesi 

Dr. Volkan 
SEZENER Ülkesel Alt Proje Koordinatörü SunuĢu 

NAZĠLLĠ 
PAMUK 

AE 
SUNU 

1.1. Ege Bölgesi Pamuk Islah ÇalıĢmaları 



Dr. Volkan 
SEZENER 

Ülkesel Pamuk ÇeĢitleri GeliĢtirmede Moleküler 
Yöntemlerin Kullanılması (Verticillium için Yeni 
ĠĢaretleyici GeliĢtirme) 

NAZĠLLĠ 
PAMUK 

AE 

Devam 
Eden 

Dr. Volkan 
SEZENER 

Pamukta Genetik Stok ve Ġntrodüksiyon Materyali ile 
ÇeĢit GeliĢtirme AraĢtırmaları 

NAZĠLLĠ 
PAMUK 

AE 

Devam 
Eden 

15
.3

0–
16

.0
0 ARA 

16
.0

0–
18

.0
0 

III. OTURUM 

Dr. Volkan 
SEZENER 

 Lif Kalite Özellikleri Üstün Pamuk ÇeĢitlerinin 
GeliĢtirilmesinde Line X Tester Yönteminin Kullanılması 

NAZĠLLĠ 
PAMUK 

AE 

Devam 
Eden 

Süleyman 
ÇĠÇEK Ege Bölgesi Standart Pamuk ÇeĢitlerinin Muhafaza Islahı 

NAZĠLLĠ 
PAMUK 

AE 

Devam 
Eden 

Süleyman 
ÇĠÇEK 

Lif Kalite Özellikleri Üstün Pamuk ÇeĢitleri 
GeliĢtirilmesinde Diallel Melezleme Yönteminin 
Kullanılması 

NAZĠLLĠ 
PAMUK 

AE 

Devam 
Eden 

Nedim 
ÖZBEK 

Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hücre Süspansiyon 
Kültürü Yöntemi ile In vitro Rejenerasyon AraĢtırmaları  

NAZĠLLĠ 
PAMUK 

AE 

Devam 
Eden 

Dr. Oktay 
ERDOĞAN 

Bazı Pamuk ÇeĢitlerinin Solgunluk Hastalığı Etmeni  (V. 
dahliae Kleb.)‟ne KarĢı Duyarlılıklarının Belirlenmesi 

NAZĠLLĠ 
PAMUK 

AE 

Devam 
Eden 

1. GÜNÜN SONU 

15 Mart 2011 Salı 

09
.0

0–
10

.3
0 

IV. OTURUM 
1.2. Çukurova-Akdeniz Bölgesi Pamuk Islah ÇalıĢmaları 

Sedat 
SÜLLÜ Çukurova Bölgesi Pamuk Islah ÇalıĢmaları ÇUKUROV

A TAE 
Devam 
Eden 

Dr. ġaire R. 
TÜRKOĞL
U 

Çukurova Bölgesinde Melezleme Islahı ile Lif Kalitesi 
Yüksek ve Verimli Yeni Pamuk ÇeĢitlerinin GeliĢtirilmesi 
ve Saf Hatların OluĢturulmasında Biyoteknolojik 
Yöntemlerin Kullanılması 

ÇUKUROV
A TAE 

Devam 
Eden 

Bekir S. 
ÖZBEK 

Çukurova Bölgesinin Standart Pamuk ÇeĢidi Ç.1518 
(Gossypium hirsutum L.)‟nin Lif Teknolojik Özelliklerinin 
GeliĢtirilmesi ve Lüle Sarkma Direncinin Artırılması 
Üzerine Bir AraĢtırma  

ÇUKUROV
A TAE 

Devam 
Eden 

10
.3

0_
 

11
.0

0 ARA 

11
.0

0–
12

.3
0 

V. OTURUM 
Ayten 
DOLANÇA
Y 

Pamukta Melezleme Islahı ile ÇeĢit GeliĢtirme ve 
Adaptasyon AraĢtırmaları  

ÇUKUROV
A TAE 

Devam 
Eden 



Turan 
KARAHAN 

Antalya Yöresi Pamuk Ekim Alanlarında Görülen 
Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb)‟na 
Dayanıklı Pamuk Islahı 

BATI 
AKDENĠZ 

TAE 

Devam 
Eden 

Ayten 
DOLANÇA
Y 

GAP Pamuk Entegre Ürün Yönetimi AraĢtırma Projesi 
(ÇeĢit GeliĢtirme, YetiĢtirme Teknikleri, Entegre Zararlı 
Yönetimi) 

ÇUKUROV
A TAE 

Devam 
Eden 

1.3. GAP Bölgesi Pamuk Islah ÇalıĢmaları 

Dr. Emine 
KARADEMĠ
R 

Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah 
AraĢtırmaları 

GÜNEYDO
ĞU 

ANADOLU 
TAE 

Devam 
Eden Alt Proje Adı: Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerant Pamuk 

Islahı 

12
.3

0–
14

.0
0 

YEMEK ARASI 

14
.0

0–
15

.3
0 

VI. OTURUM 

Dr. Emine 
KARADEMĠ
R 

Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah 
AraĢtırmaları  

GÜNEYDO
ĞU 

ANADOLU 
TAE 

Devam 
Eden Alt Proje Adı: Bazı Ġleri Pamuk Hat/ÇeĢitlerinin Diyarbakır 

ve Mardin KoĢullarına Adaptasyonu  

Dr. Emine 
KARADEMĠ
R 

Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah 
AraĢtırmaları GÜNEYDO

ĞU 
ANADOLU 

TAE 

Devam 
Eden Alt Proje Adı: Kuraklık Stresi ve Normal Sulama 

KoĢullarında Bazı Pamuk Hat/ÇeĢitlerinin Tepkilerinin 
Belirlenmesi 

Dr. Emine 
KARADEMĠ
R 

Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah 
AraĢtırmaları 

GÜNEYDO
ĞU 

ANADOLU 
TAE 

Devam 
Eden Alt Proje Adı: Line x Tester Analiz Yöntemi ile GAP 

Bölgesine Uygun Pamuk ÇeĢitlerinin GeliĢtirilmesi 

Remzi 
EKĠNCĠ 

Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah 
AraĢtırmaları 

GÜNEYDO
ĞU 

ANADOLU 
TAE 

Devam 
Eden Alt Proje Adı: Verimli ve II. Ürüne Uygun Erkenci Pamuk 

ÇeĢitlerinin GeliĢtirilmesi 

15
.3

0–
16

.0
0 ARA 

16
.0

0–
18

.0
0 

VII. OTURUM 

Remzi 
EKĠNCĠ 

Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah 
AraĢtırmaları 

GÜNEYDO
ĞU 

ANADOLU 
TAE 

Devam 
Eden Alt Proje Adı: Verimli ve Lif Kalite Özellikleri Üstün Pamuk 

ÇeĢitlerinin GeliĢtirilmesi   

Remzi 
EKĠNCĠ 

Pamuk Bitkisinde, Tür Ġçi (Gossypium hirsutum L. x 
Gossypium hirsutum L.) ve Türler Arası (Gossypium 
hirsutum L. x Gossypium barbadense L.) Çift Melezlerin 
F1 Döl KuĢağında Bazı Tarımsal ve Teknolojik 
Özelliklerin Genetik Yapısının Belirlenmesi (Doktora)   

GÜNEYDO
ĞU 

ANADOLU 
TAE 

Devam 
Eden 



Remzi 
EKĠNCĠ 

Türkiye‟deki Pamuk ÇeĢitleri ve Genetik Stoklardaki Bazı 
Hatların Yüksek Sıcaklığa Tolerans Düzeylerinin 
Belirlenmesi (TÜBĠTAK 1001- Bilgi Amaçlı)  

GÜNEYDO
ĞU 

ANADOLU 
TAE 

SUNU 

Remzi 
EKĠNCĠ Pamuk Lifi Ġmalatında Bölgesel Sınaî ĠĢbirliği 

GÜNEYDO
ĞU 

ANADOLU 
TAE 

SUNU 

Güven 
BORZAN 

Türler Arası melezleme Yoluyla Güneydoğu Anadolu 
Bölgesine Uygun Verim ve Kalitesi Yüksek Yeni Pamuk 
ÇeĢitlerinin Elde Edilmesi 

KAHRAMA
NMARAġ 

TAE 

Devam 
Eden 

Ramazan ġ 
GÜVERCĠN 

Pamukta Doğal Renkli Lif Özelliğinin Kalıtımı, Verim 
Unsurları ve Teknolojik Özellikleri ile ĠliĢkisi 

KAHRAMA
NMARAġ 

TAE 

Devam 
Eden 

2. GÜNÜN SONU 

16 Mart 2011 ÇarĢamba 

09
.0

0–
10

.3
0 

VIII. OTURUM 

Selçuk 
SUNULU  

Doğal Renkli Life Sahip Pamuk Genotiplerinin 
GeliĢtirilmesi 

KAHRAMA
NMARAġ 

TAE 

Devam 
Eden 

Mehtap 
KODAZ 

Pamuk Bitkisinde  (G. hirsutum L. G.  barbadense L.)  
Ethyl Methane  Sulphonate Mutageninin, Etkisiyle 
Belirlenen Hatlar Ġçerisinden Yeni Tiplerin Seçilmesi. 

KAHRAMA
NMARAġ 

TAE 

Devam 
Eden 

Mehtap 
KODAZ 

Pamuk Bitkisinde (Gossypium hirsutum L.) Ethyl Methane 
Sulphonate Mutageninin, Mutasyon Etkileri Üzerinde 
AraĢtırmalar ve Karyotip Analizleri  

KAHRAMA
NMARAġ 

TAE 

Devam 
Eden 

Güven 
BORZAN 

Sayar–314, MaraĢ–92 ve ErĢan-92 Pamuk ÇeĢitleri 
Muhafaza Islahı 

KAHRAMA
NMARAġ 
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IX. OTURUM 

Ramazan ġ 
GÜVERCĠN 

KahramanmaraĢ ve Elbistan Ova KoĢullarına Uygun 
Erkenci Pamuk(Gossypium hirsutum L.)  ÇeĢitlerinin 
Belirlenmesi ve Çoklu Dizi (Line x Tester) Yöntemince 
Elde Edilecek Melezlerden Yeni Genotiplerin 
GeliĢtirilmesi-TÜBĠTAK -Bilgi Amaçlı 
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Çoklu Dizi (Line x Tester) Yöntemine Göre Elde Edilen 
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Belirlenmesi 
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XII. OTURUM 
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XIII. OTURUM 
3.Ülkesel Pamuk YetiĢtirme Tekniği AraĢtırmaları Alt Projesi 

Ayten 
DOLANÇA
Y 

Ülkesel Alt Proje Koordinatörü SunuĢu ÇUKUROV
A TAE SUNU 

Koray 
ġĠMġEK 

Pamukta makineli hasat hazırlığında kullanılan yaprak 
döktürücü kimyasalların lif kalitesi ve çimlenme üzerine 
etkisi 

NAZĠLLĠ 
PAMUK 

AE 

Devam 
Eden 



Dr. Songül 
GÜRSOY 

Diyarbakır Ġli KoĢullarında Farklı Toprak ĠĢleme 
Yöntemleri Kullanılarak YeĢil Gübrelemenin Ana Ürün 
Pamuk ve Mısırda Verim, Verim Unsurları ile Toprak 
Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi 

GÜNEYDO
ĞU 

ANADOLU 
TAE 

Devam 
Eden Proje 

(Bilgi 
Amaçlı) 

Mehmet 
DEMĠRTAġ 

 Fiğ (Vicia sativa L.) anızına ana ürün pamuk (Gossypium  
hirsitum L ) ekim olanaklarının araĢtırılması 

NAZĠLLĠ 
PAMUK 

AE 

Yeni Ön 
Teklif Proje 

12
.3

0–
14

.0
0 

YEMEK ARASI 

14
.0

0-
 1

5.
30

 

IX. OTURUM 
4.      Ülkesel Pamuk Entegre Zararlı Yönetimi Alt Projesi 
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  Üniversitelerin 2010 Yılı ÇalıĢmalarının Sunulması     
  (SunuĢ yapacağı bildirilen kuruluĢlar tarafından)     

  
Pamuk AraĢtırma Programlarında Genel Değerlendirme 
ve Program Hedeflerine Uygun Yeni AraĢtırma 
Konularının ve ĠĢbirliği Ġmkanlarının GörüĢülmesi 

    

  Sertifika Töreni       
  Dilek ve Temenniler     
 



Proje Adı: Ülkesel Pamuk ÇeĢitleri GeliĢtirmede Moleküler Yöntemlerin Kullanılması 
Alt Proje Adı; Verticillium için Yeni ĠĢaretleyici GeliĢtirme 
Improvement of Turkish Cotton Varieties Using Molecular Techniques 
Proje No: TAGEM/TA 
Yürütücü KuruluĢ: Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri: Dr. Volkan SEZENER 
Sunan: Dr. Volkan SEZENER 
Proje Yürütücüleri: Doç. Dr. Sami DOĞANLAR –ĠYTE Dr. Oktay ERDOĞAN- NPAE 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-URLA 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2010 - 31.12.2010 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

Moleküler markörler genlerin haritalanması, ıslahta marköre dayalı seleksiyon, 
çeĢitlerin tanımlanması ve biyoçeĢitlilik gibi çeĢitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Morfolojik 
markörlerin sayısı hem azdır hem de çevre Ģartlarından etkilenmektedirler.  Örneğin 
solgunluk hastalığı, hava sıcaklığına ve nem faktörlerine, uygulanan rotasyon sistemine, 
toprağın fiziksel ve kimyasal yapısına, yabanı ot durumuna, ekim mesafesine, gübreleme, 
ekim tarihi, sulama, kullanılan çeĢit gibi birçok faktöre bağlı olarak değiĢik seviyelerde ortaya 
çıkmaktadır. Moleküler markörler çevre Ģartlarından etkilenmedikleri için ıslah çalıĢmalarında 
çok faydalı olabilmektedirler.  Diğer taraftan heterozigot bitkilerde resesif genlerin markörlerle 
takibi mümkündür. Ayrıca klasik ıslah çalıĢmaları genelde çevre faktörlerine bağlı olduğu için 
bazen yanılgılar olabilmektedir. Bu da zaman ve sermaye kaybı demektir.  Seleksiyon ve gen 
kalıtımının takibinde moleküler markörlerin kullanımının en büyük avantajı Ģüphesiz doğal 
enfeksiyon veya olumsuz çevre Ģartlarının oluĢturulmasına gerek kalmadan daha kesin 
sonuçların alınabilmesidir. Böylece genotipxçevre interaksiyonu yanılgısına düĢülmeyecektir. 
Mevcut markörlerin populasyon içerisinde taranması sonucu, bu markörlerin solgunluk 
hastalığına dayanıklılık ıslahı için kullanılıp kullanılamayacağı ortaya konacaktır. Bu 
araĢtırma için Teksas A&M Üniversitesi‟nde, iki farklı pamuk türü arasında yapılan çalıĢmalar 
sonucu geliĢtirilen SSR markörleri kullanılmaktadır. 
ÇalıĢmanın moleküler kısmında Dna Ġzolasyonu için aĢağıdaki yöntem kullanılmaktadır. 
Üzerinde çalıĢılan bitkiden, gerçekleĢtirilecek deneyler için gereken miktardaki DNA‟ yı, en 
uygun yöntemlerden biri olan Miniprep DNA Ġzolasyon Prosedürü ile elde edilmektedir. 
Miniprep DNA Ġzolasyon Prosedürü AĢağıdaki ġekildedir. 

ÇalıĢılacak bitkiden, bir avuç genç yaprak dokusu toplanır.Ektraksiyon çözeltisine 4-8 
g/l olacak Ģekilde sodium bisulfat  eklenir ve hazırlanan buffer üzerinde soğutulur.Toplanan 
yaprak örnekleri 90 ml ekstraksiyon bufferı ile 15-20 saniye blender de iyi bir Ģekilde 
parçalanıncaya kadar çevrilir.Elde edilen karıĢım, buz içinde tutulan 50 ml‟ lik santrifüj 
tüplerine iki kat tülbent bezinden süzülerek aktarılır.Tüpler 4°C, 3,000 rpm de 10 dakika 
santrifüj edilirler.Supernatantlar dikkatlice boĢaltıldıktan sonra her bir ikili örnek için, 
tüplerden birisine 1.75 ml ekstraksiyon buffer eklenir.1 ml‟ lik pipetmen kullanılarak pelet, 
ekstraksiyon buffer ile karıĢtırılır. Bu karıĢım daha sonra ikinci tüpe aktarılarak aynı iĢlem 
gerçekleĢtirilir. 1.75 ml nuclei lizis buffer ve 0.6 ml 5% sarkosil eklenir.Tüpler yavaĢça 
karıĢtırılır ve ardından 65°C „ deki su banyosunda 30-60 dakika bekletilir.Su banyosundan 
alınan örneklere, 5 ml kloroform : izoamil alkol karıĢımı eklenir (24:1). Ve 100-200 kere 
yavaĢça karıĢtırılır.Tüpler, 4°C 3,000 rpm de 10 dk santrifüj edilir.Üstte kalan sıvı kısım (~3 
ml) 15ml‟ lik tüplere aktarılır ve üzerine eĢit miktarda soğuk izopropanol eklenir.DNA 
çökelinceye kadar tüpler yavaĢça tersyüz edilir ve DNA, uçları kıvrılmıĢ Pasteur pipetleri ile 
alınır.Elde edilen  DNA 70% etanol ile yıkanır, kağıt havlu üzerinde kururtulur ve uygun 
miktardaki TE çözeltisi veya su içerisinde, 65°C de en az 20 dakika inkübe edilerek 
çözülür.Ġyi bir Ģekilde 10,000 rpm de 5 dakika niĢasta vb. çökeltmek için tekrar santrifüj 
edilir.DNA Ekstraksiyon Buffer: 20L: 1275g Sorbitol (0.35M), 242 g Tris base (0.1M), 37.2 g 
EDTA-Na2 ,  pH konsantre HCl (~60 ml) ile 8.25 e ayarlanır.,Nuclei Lizis Buffer:, 10 L: 200g 
CTAB (hexadecyltrimethyl ammonium bromide) (2%), 2L 1M Tris pH 8 (200 mM), 186.1 g 
NaCl (2M), 
Ġlk olarak CTAB yaklaĢık 4L (~4L) ilik suda çözülür. Sıcak karıĢtırıcının üzerinde bir miktar ve 
bir süre için bırakmak gerekebilir. Erimesinin ardından kalan bileĢenler eklenir. 



Ġstenilen bölgeler tespit edildikten sonra, o bölgeler tespit edilerek sekans yapılarak, 
DNA dizisi tespit edilen bölgeler birbirleriyle karĢılaĢtırılacaktır., Daha sonra SNP (Single 
Nucleotide Polymorphism): tek baz polimorfik bölgeler tespit edilecektir. Tespit edilen bu 
bölgelere için Golden Gate assay programı kullanılarak prob dizayn edilecektir ve arkasından 
Real-Time PCR metodu uygulanacaktır. 2010 yılı itibarı ile yöntem uygulaması ĠYTE Gen 
Mühendisliği Bölümünde devam etmektedir. 

Tarla çalıĢmaları Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü‟nde yapılmıĢtır. Giza 45 x Nazilli 
84 S melezlerine ait F4 generasyonları, kontrol olarak kendi ebeveynlerinin bulunduğuı bir 
deneme setinde, tüm agronomik ve fizyolojik gözlemler alınmıĢtır. Buradaki amaç aynı melez 
kombinasyonların genotipik verileriyle, fenotipik verilerin iliĢkilendirilerek QTL analizleri 
yapılacak ve lif kalitesini belirleyen genlerin saptanmasıdır. 

2010 yılında Albania (61-72) X Giza 45 kombinasyonunları F7 generasyonu 
Verticillium solgunluğuyla doğal olarak bulaĢık tarlaya 12 m uzunluğunda her bir bitki bir sıra 
oluĢturacak Ģekilde ebeveynleriyle birlikte ekilmiĢtir. Hastalıklı ve dayanıklı olarak tek sıra 
seçimleri yapılıp F8 generasyonuna aktarılmıĢtır. 

Eldeki tüm BC3 generasyonları uygun anaçları ile geriye melezlenerek BC4 
generasyonları elde edilmiĢtir. BC2 generasyonuna ait melezlenmeyen tüm kozalar 
kendilenmesi için bağlanmıĢ ve BC2F3 generasyonları elde edilmiĢtir. KendilenmiĢ geri 
melez hatları (IBL) için BC2F6 generasyonuna kadar bu iĢleme devam edilecektir. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler 

a. Materyal Metod 
b. Proje Faaliyet Takvimi 
c. Personel 
d. Bütçe 

 
Proje Adı: Pamukta Genetik Stok ve Ġntrodüksiyon Materyali ile ÇeĢit GeliĢtirme 
AraĢtırmaları. 
Germplasm Evaluation and Variety Development with Introduction Materials in Cotton 
Proje No: TAGEM/TA/00/03/01/02 
Yürütücü KuruluĢ: Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Dr. Volkan SEZENER 
Proje Yürütücüleri: Dr. Volkan SEZENER Hakan DEMĠRTAġ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ:- 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2010 - 31.12.2010 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
Genetik Stok Çalışması: 258 adet Genetik-Stok materyali 06.05.2010 tarihinde ekilmiĢtir. 
Parseller 12 m uzunluğunda ve 2 sıradan oluĢmuĢtur. Sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm 
alınmıĢtır. Hasat 07.11.2010 tarihinde hava koĢulları nedeniyle tek elde yapılmıĢtır. Ekilen 
genetik stoklar; 40 adeti Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsünde kayıtlı olan materyal, 48 adeti 
May Firması Tarafından yurtdıĢından getirtilen introdüksiyon materyalı ve 170 adetide 
marker çalıĢmasından sağlanmıĢtır. Ekilen tüm materyalin çırçır randımanları ve lif özelikleri 
saptanacaktır. 
Çeşit Verim Denemesi: 2010 yılında 1 lokayonda  kurulan ÇeĢit verim Denemesi, 19 
genotipten oluĢmuĢtur. Bölgedeki kontrol çeĢitler ile farklı ileri özelliklere sahip olan 
genotipler 4 tekerrürlü, 12 m parsel uzunluğu, 70*20 cm ekim sıklığı ve 4 sıralı parseller 
Ģeklinde ekilmiĢtir. 

Çizelge 1. Uzun Elyaf ÇeĢit Verim Denemesi Materyali 
Deneme Kodu ÇeĢit Ġsmi  
1 GSN 12  
2 NP ÖZBEK 100  
3 ECCH 8 /1  
4 NP EGE 2009  
5 NAMSĠ 288/3  



6 MNABL 146/1  
7 AYDIN 110  
8 305  
9 607  
10 MENDERES 2005  
11 1001  
12 AYHAN 107  
13 BARUT 2005  
14 NAPA 122  
15 CARMEN Kontrol 
16 NAZĠLLĠ 84 S Kontrol 
17 UMUT  
18 FURKAN  
19 TAYYAR BEY  

 
 
ÇeĢit Verim Denemesi 21.05.2010 tarihinde ekilmiĢ, hasat yoğun yağıĢlar sebebi ile 15-
16.11.2010 tarihinde sadece tek el olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Denemelerin hasatında parsellerin baĢından ve sonundan 1‟er metre kenar tesiri olarak 
ayrılmıĢ; 10 metre üzerinden değerlendirme yapılmıĢtır.   Denemelere alınan çeĢit 
adaylarının; kütlü verimi (kg/da), çırçır randımanı (%), lif verimi (kg/da), yüz tohum ağırlığı 
(g), lif uzunluğu (mm), lif inceliği (mic), lif mukavemeti (g/tex), lif olgunluğu (%), SCI (iplik 
olabilirlik indeksi), SFI (kısa lif içeriği %), üniformite (%), ELG (lif esnekliği %), RD (parlaklık 
%) ve +b (sarılık) özelliklerinin değerleri tespit edilerek bunların istatistik analizleri yapılmıĢtır. 
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a. Materyal ve Metod: 
b. Proje Faaliyet Takvimi: 
c. Personel: Hakan DemirtaĢ‟ın tayini sebebi ile, Mehmet ÇOBAN‟ın yardımcı 

araĢtırmacı olarak devam etmesine karar verilmiĢtir. 
d. Bütçe: 

 
 
 
Proje Adı : Lif Kalite Özellikleri Üstün Pamuk ÇeĢitlerinin eliĢtirilmesinde Line X Tester 
Yönteminin Kullanılması 
Devolopment of High Fiber Quality Properties Cotton arrieties By Using Line x  Tester 
Methodology 
Proje No                    : TAGEM/ TA /07/05/02/001 
Yürütücüsü KuruluĢ:Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri               :   Dr. Taner BOZBEK 
Proje Yürütücüleri   :   Dr. Volkan SEZENER Dr. Oktay ERDOĞAN Ziraat Yük. Müh. 
Süleyman ÇĠÇEK 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ:   --- 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2010 – 31.12.2010 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 2009 Yılında oluĢturulan F6 populasyonu içerisinden seçilen 
95 no‟ lu Deltapine xCarmen melezi, 140 no‟lu  SG125 x Carmen melezi, 149 no‟ lu SG125 x 
Carmen melezi, 155 no‟ lu SG125 x Carmen melezi ve 216 no‟ lu SG125 X Aydın 110 
melezine ait 5 ileri hat ile GSN-12, Carmen ve BA-308 çeĢitleri birlikte 4 tekerrürlü, 12 metre 
uzunluğunda 8‟ er sıra olarak tesadüf blokları deneme deseninde mikro verim denemesine 
alınmıĢtır. 
YetiĢtirme dönemi boyunca kültürel iĢlemler zamanında ve tekniğine göre yapılmıĢ ve gerekli 
gözlemler zamanında alınmıĢtır. Ancak bölgemizde hasat dönemi boyunca uzun süreli 
yağıĢlar görülmesi sebebiyle değerlendirmeler yapılamamıĢtır. Yapılacak analizler sonrası 



elde edilen veriler ıĢığında sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi durumunda,(YağıĢlar 
dolayısıyla hasadın çok geç yapılabilmesi sebebiyle lif kalite özelliklerinin 
değerlendirilemeyecek durumda olması durumunda) 2010 yılında gerçekleĢtirilen faaliyetler 
2011 yılında da yenilenerek mikro verim denemesi tekrarlanacaktır. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Proje ile ilgili herhangi bir değiĢiklik bulunmamaktadır. 

a. Materyal Metod:----- 
b. Proje Faaliyet Takvimi:---- 
c. Personel: Dr. Taner BOZBEK‟in tayini nedeniyle,2011 yılından itibaren proje 

liderliğine Dr. Volkan SEZENER‟in getirilmesine, yardımcı araĢtırmacı olarak Mehmet 

ÇOBAN‟ın projeye devam etmesine karar verilmiĢtir. 
d. Bütçe:---- 

 
 
1 - Projenin Adı: Ege Bölgesi Standart pamuk ÇeĢitlerinin Muhafaza Islahı 

Maintenance Breeding on Aegean Region Standard Cotton Varieties 
2 - Proje No   : TAGEM/TA/00.03.01.03 

3 - Yürütücü KuruluĢ : Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü 

4 – Proje Lideri  : Ziraat Yük. Müh. Süleyman ÇĠÇEK 

5 - Proje Yürütücüleri  : Ziraat Yük. Müh. Eyyüp HAREM 

Dr. Volkan SEZENER 

Ziraat Yük. Müh. Hakan DEMĠRTAġ 

7 - ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: 
8 - BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Sürekli Proje (2009 – 2013) 

9 – Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
Proje materyalini Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü tarafından geliĢtirilen çeĢitlerden, 

GSN-12, Nazilli 143 ve NP Ege 2009 çeĢitleri oluĢturmuĢtur. Materyalde belirtilen 
çeĢitlerden, çeĢidin morfolojik özelliklerini taĢıyan, hastalıklı olmayan bitkiler seçilerek bazı 
agronomik ve lif teknolojik özellikleri tespit edilmekte ve bu özellikler yönünden iyi durumda 
olan ve çeĢidin özelliklerini temsil eden bitkiler, her bir bitki bir döl sırası oluĢturacak Ģekilde 
ekilmektedir. Sıralar 12 m uzunluğunda, her 10 sırada bir bu çeĢitlerin kontrolleri konularak 
ve hasat zamanına yakın, döl sıraları içinden ELĠT tohumluk üretmek amacıyla, solgunluk 
(Verticillium dahliae Kleb.) hastalığına yakalanmamıĢ, normal geliĢme periyodunu devam 
ettiren, aĢırı boylanmayan ya da çok kısa olmayan, bitki standı iyi, çeĢit özelliklerini temsil 
eden döl sıraları seçilmektedir. Seçilen döl sıraları çırçır randımanı ve lif teknolojik özellikleri 
yönünden de irdelenerek, bu özellikleri en iyi olan döl sıraları bulk yapılmak üzere tekrar 
gözden geçirilmektedir. 

Materyal metod kısmında anlatılan iĢlemler yerine getirilmiĢ ve yeterli miktarda elit 
tohumluk her çeĢit için üretilmiĢtir. 2011 yılında döl sıralarını oluĢturacak olan tek bitkiler her 
çeĢitten yeterli miktarda ve çeĢit özellik belgesindeki değerlerine uygun olarak seçilmiĢtir. 
Fakat bulk tohumluğu oluĢturacak olan sıra seçimleri bu yıl itibariyle yapılmamıĢtır. Bunun 
yerine aynı çeĢitlere ait önceki yıllardan seçilmiĢ olan döl sıralarının bulk tohumluklarının 
kullanılmasına karar verilmiĢtir. Projenin 2011 yılındaki materyalini oluĢturacak olan çeĢitler 
Enstitü kurulunca tohumluk ihtiyacına göre daha sonra belirlenecektir. 

9 – Projede Önerilen DeğiĢiklikler : 
a- Materyal Metod 

b- Proje Faaliyet Takvimi 



c- Personel : Projede görevli olan Hakan DEMĠRTAġ ve Eyyüp HAREM‟in tayinen 
enstitüden ayrılması sebebiyle yerlerine Mehmet ÇOBAN‟IN görevlendirilmesi uygun 
görülmüĢtür. 

d- Bütçe 
 

 
1 - Projenin Adı: Lif Kalite Özellikleri Üstün Pamuk ÇeĢitleri GeliĢtirilmesinde Diallel 

Melezleme Yönteminin Kullanılması 

The Use Of Diallel Method In Improving New Cottton Varieties Having 
Hight Fiber Quality Properties 

2 - Proje No   : TAGEM/TA/07.05.02.002 

3 - Yürütücü KuruluĢ : Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü 

4 – Proje Lideri  : Zir. Yük. Müh. Süleyman ÇĠÇEK 

5 – Sunan   : Zir. Yük. Müh. Süleyman ÇĠÇEK 

6 - Proje Yürütücüleri : Dr. Taner BOZBEK, Tekniker Hakan ÇĠFTCĠ 

7 - ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü (Prof. Dr. M. Ali KAYNAK) 

8 - BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2007 – 31.12.2011 

9 – Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

2010 yılında proje materyalini oluĢturan F5 kademesindeki Diallel melez 
kombinasyonları ve Geri melez (GM1F4 ) ve (GM2F3)  kombinasyonları ile bu 
kombinasyonların ebeveynleri olan ( Carmen, Nazilli 84 S, Gürelbey, Delcerro, AĢkabat 100) 
çeĢitleri kontrol olmak üzere 14.05.2010 tarihinde tekerrürsüz düz sıralar halinde ekilmiĢtir. 
F5 kademesindeki sıralardan bu yıl itibariyle sıralarda aĢırı boylanma sorunu yaĢanmasından 
dolayı planlandığı gibi tek bitki seçimi yapılamamıĢtır. Bunun yerine mevcut materyalin 
muhafaza edilebilmesi için her sıradaki tek bitkilerden tek koza alınarak bütün sıralar aynen 
2011 yılında F6 kombinasyonlarını oluĢturacak Ģekilde generasyon atlatılmıĢtır. 

Projeye sonradan dahil edilmiĢ olan geri melez (GM1F4 ) ve (GM2F3)  kombinasyonlarında ise 
materyal ve iĢyükü yoğunluğundan dolayı bulk metodu uygulanmıĢtır. Bu metod gereği 
olarak her bir bitkiden bir koza alınarak bulk edilip 2011 yılında (GM1F5 ) ve (GM2F4) 
kombinasyonlarını temsil edecek olan tohumluklar oluĢturulmuĢtur. 

Proje baĢlangıcından beri bulk metodu ile gelen (GM1F5 ) kombinasyonlarından 2011 
yılından itibaren tek bitki seçimlerine baĢlanılarak bundan sonraki aĢamalarda pedigree 
seleksiyon yöntemi ile devam edilmesine karar verilmiĢtir.  
 
 
 
 
1- Proje Adı : Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hücre Süspansiyon Kültürü Yöntemi ile In 

vitro Rejenerasyon AraĢtırmaları 
In vitro Regeneration Research on Cotton (Gossypium hirsutum L.) with Cell Suspension 

Culture 
2- Proje No : TAGEM/TA/08/05/02/001 
3- Yürütücü KuruluĢ : Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü, Ege Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Bio Mühendislik bölümü 
4- Proje Lideri: Nedim ÖZBEK 
5- Proje Yürütücüleri: Nedim ÖZBEK, ġadiye HAYTA, Alim ÖNGÖREN 
6-Proje DanıĢmanı: Prof. Dr. Aynur GÜREL 



7- ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bio Mühendislik 
bölümü 
8- BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01/01/2008- 31/12/2010 
9-Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
a-Materyal: ÇalıĢma kapsamında Gossypium hirsutum L. türüne ait Nazilli Pamuk AraĢtırma 
Enstitüsününce geliĢtirilen  Nazilli-143 ve GSN-12 çeĢitlerinden elde edilen bitkilere ait 
hipokotil eksplantları proje materyalini oluĢturmuĢtur. 
b-Metot: Sterilizasyon yöntemi:Tohumlar havı temizlenene kadar 3 dakika süre ile  
konsantre sülfürik asit (%98‟lik H2SO4) içerisinde bırakılmıĢlardır. Destile sudan geçirildikten 
sonra, %5‟lik sodyum hipoklorid (NaOCl) içerisinde 20 dakika bekletilmiĢlerdir. Son olarak da 
4 defa steril sudan geçirilerek durulanmıĢlardır. 
Tohumların çimlendirilmesi: Yüzey sterilizasyonları gerçekleĢtirilen tohumlar, 7 g/l agar ve 
15 g/l sukroz içeren 1/2MS (Murashige ve Skoog 1962) besin ortamına aktarılmıĢlardır. 
Somatik embriyogenesis ve embriyo olgunlaĢtırma: 2 yöntem kullanılmıĢ; 
1. Yöntem: Kalluslar, renk ve yapılarına göre; yeĢil-kompakt, yeĢil-gevĢek, krem-kompakt ve 
krem-gevĢek  olmak üzere 4 gruba ayrılmıĢlardır. 
-1.0 g‟lık kallus parçaları renk ve yapılarına göre gruplandırıldıktan sonra, 0.5 g/l asparagin 
ve 0.5 g/l glutamin içeren ½ MS+B5 vitaminli 40 ml‟lik besin ortamlarına aktarılmıĢtır. 
-110 rpm‟de 26±1ºC sıcaklıkta 10 gün bırakılan kültürler, 100 mesh‟lik steril elekten 
geçirilerek büyük parçalar uzaklaĢtırılmıĢtır. 
-Daha sonraki haftalarda düzenli periyotlarla besin ortamları değiĢtirilmiĢtir. 
2. Yöntem:15 g‟lık kallus kütleleri renk ve yapılarına göre gruplandırılarak, MS besin ortamı 
içeren 2 l‟lik erlenlere aktarılmıĢtır. 
-Bu erlenler, 110 rpm‟de 26±1ºC sıcaklıkta 4 hafta bırakılmıĢlardır. 
-Kalluslardaki hücrelerin dağılması ile oluĢan hücre suspansiyonları 60 mesh‟lik steril 
elekden süzülmüĢlerdir. Böylelikle tek hücreler ve küçük proembriyonik gruplar edilmiĢtir. 
-Elde edilen süzüntü 4 defa %5‟lik sukroz çözeltisi ile yıkanmıĢtır. 
-Çökelti, 200 ml MS besin ortamı içeren erlenlere aktarılmıĢtır. 
-Tekrar 110 rpm‟de 4 hafta çalkalamaya bırakılmıĢlardır. 

c-Dönem Bulgularının Değerlendirilmesi: AraĢtırmada, öncelikle pamuk tohumu için en 
uygun sterilizasyon yöntemi belirlenmiĢtir. GSN-12 çeĢidinde kontrol olarak kullanılan Nazilli-
143‟e göre çimlenme oranının daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir. 
Kallus oluĢumu ve çoğaltımı için en uygun besin ortamı bileĢeninin 1mg/l IBA + 0,1 mg/l 
Kinetin + 0,1 mg/l 2,4 D içeren ½ MS+B5 besin ortamının olduğu saptanmıĢtır. 
Somatik embriyoid eldesi için krem renkli-gevĢek yapıdaki kallusların daha uygun olduğu 
gözlenmiĢtir. 
Somatik embriyogenesis için en uygun besin ortamlarının bileĢeni ve yöntemi belirlenmiĢtir. 
Pamuk için hücre suspansiyon kültürleri protokolü oluĢturulmuĢ ve somatik embriyoidler elde 
edilmiĢtir. 
16 farklı besin ortamı kullanılarak en uygun embriyo olgunlaĢtırma ortamı saptanmıĢtır. Elde 
edilen embriyoidlerden bitkicik rejenerasyonunu gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 
 
ġekil 1 a) kalp Ģeklinde embriyoid b) kotiledon embriyoidler   c)KöklenmiĢ bitkicikler 
 
10-Projede önerilen değiĢiklikler: 
a-Materyal ve metod: - 
b-Proje faaliyet takvimi:- 
c-Personel:- 
 
 
DEVAM EDEN PROJELER: 
Proje Adı:”Bazı Pamuk ÇeĢit Adaylarının Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium 
dahliae Kleb.)‟ne KarĢı Reaksiyonlarının Belirlenmesi” 



“Determination of Some Cotton Breeding Lines Reactions to Verticillium Wilt Caused by 
Verticillium dahliae Kleb.” 
Proje No: TAGEM/BS/ 
Yürütücü KuruluĢ:  Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü – Nazilli/AYDIN 
Proje Lideri           :  Dr. Oktay ERDOĞAN - Ziraat Yüksek Mühendisi 
Proje Yürütücüleri: Dr. Oktay ERDOĞAN - Ziraat Yüksek Mühendisi 
Halil DÜNDAR-Ziraat Yüksek Mühendisi 

Habibe KÜÇÜK-Ziraat Mühendisi 
Prof. Dr. Kemal BENLĠOĞLU-DanıĢman 

ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fak. 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2010-2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
a-Materyal:Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü tarafından ıslah edilerek geliĢtirilen 10 adet 
çeĢit adayı (NAMSĠ 288/3, MNABL 146/1, NMB 27/33, MTA 12/33, NCCH-10, 95, 140, 149, 
155, 216)       ve 3 adet kontrol çeĢit (Carmen-tolerant, Çukurova 1518-duyarlı ve NP Özbek 
100-erkenci standart) olmak üzere toplam 13 adet pamuk genotipi deneme materyali olarak 
kullanılmıĢtır. Ayrıca pamuktan izole edilen, virulenslikleri yüksek Vd11 (yaprak dökmeyen 
patotip) ve PYDV6 (yaprak döken patotip) izolatları suni inokulasyonlarda kullanılmıĢtır. 
b-Metot: Saksı denemesinde pamuk çeĢitlerinin V.dahliae Kleb.‟e karĢı duyarlılıkları konidi 
süspansiyon yöntemi ile belirlenmiĢtir. Ġklim odasında tesadüf parsellerinde 6 tekerrürlü bir 
deneme kurulmuĢtur. Bu amaçla 1/3toprak+1/3kum+1/3torf karıĢımı 121°C‟de 1 h otoklavda 
sterilize edilerek plastik saksılara doldurularak, bu saksıların her birine 4‟er adet tohum 
ekilmiĢ ve fideler kotiledon yapraklı döneme geldiğinde her saksıda bir bitki bırakılmıĢtır. 
Ġnokulasyon için Patates Dekstroz Agar besi yerinde geliĢtirilen virülenslikleri yüksek iki 
haftalık Vd11 (yaprak dökmeyen patotip) ve PYDV6 (yaprak döken patotip) izolatları Thoma 
Lamı yardımıyla 4x106spor/ml olacak Ģekilde ayarlanarak, her bir plastik saksının dip kısmına 
5‟er ml spor süspansiyonu konulmuĢ ve 4-6 yapraklı dönemdeki bitkiler bu saksılara 
yerleĢtirilmiĢtir. Saksılardaki bitkiler hastalığın seyrine takiben yaklaĢık 3-5 hafta sonra 0-4 
skalası (0:bitkiler sağlıklı, 1:bitkilerin %1-33‟de hastalık belirtisi görülmekte, 2:bitkilerin %34-
66‟da hastalık belirtisi görülmekte, 3:bitkilerin %67-97‟de hastalık belirtisi görülmekte, 4: 
bitkiler ölmüĢ)‟na göre değerlendirilmiĢtir (Bejarano-Alcazar ve ark., 1995). 

ÇalıĢma, Verticillium solgunluğu ile doğal olarak bulaĢık olan (yaprak dökmeyen 
patotip) enstitü tarlasında yürütülmüĢtür. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde, 4 
tekerrürlü olarak, parsel büyüklükleri 4 sıra x 0,7 m x 12 m=33,6 m2 Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. 
Denemede kültürel iĢlemler zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılmıĢtır. 

Bitkiler yaklaĢık %5-10 ve %50-60 koza açımına ulaĢtığında her parselin ortasındaki 2 
sırada yer alan tüm bitkilerde yapraktan solgunluk hastalığı belirtilerine göre 0-4 solgunluk 
skalası (0:bitkiler sağlıklı, 1:bitkilerin %1-33‟de hastalık belirtisi görülmekte, 2:bitkilerin %34-
66‟da hastalık belirtisi görülmekte, 3:bitkilerin %67-97‟de hastalık belirtisi görülmekte, 4: 
bitkiler ölmüĢ) kullanılarak sayımlar yapılmıĢtır (Bejarano-Alcazar ve ark., 1995). 

Gövde kesitine göre solgunluk hastalığı Ģiddeti, hasat sonrasında her parselin 
ortasındaki 2 sırada yer alan tüm bitkilerde kök boğazı toprak seviyesinden 10 cm yukarıdan 
kesilerek iletim demetlerinin renk değiĢikliğine göre 0-3 skalası  (0:gövde enine kesitinde 
herhangi bir renk bozulması yok, 1:gövde enine kesitinde az miktarda kahverengi lekeler var, 
iletim demetlerinin %1-33‟ü kahverengileĢmiĢ, 2:gövde enine kesitinde çok miktarda siyah 
lekeler var, iletim demetlerinin %34-67‟si kahverengileĢmiĢ, 3: gövde enine kesiti tamamen 
siyah leke ile kaplı, iletim demetlerinin %68-100‟ü kahverengileĢmiĢ) kullanılarak sayımlar 
yapılmıĢtır (Buchenauer ve Erwin, 1976). Hastalık Ģiddeti değerleri indeks formülü yardımıyla 
hesaplanmıĢtır (Karman, 1971). 
Ġndeks formülü=(0)(a)+(1)(b)+(2)(c)+(3)(d)+(4)(e)/n=(a+b+c+d+e) 
a, b, c, d, e = her skala değerine giren bitki sayısı  n:toplam bitki sayısı 
Gövde hastalık indeks formülü=(0)(a)+(1)(b)+(2)(c)+(3)(d)/n=(a+b+c+d) 
a, b, c, d = her skala değerine giren bitki sayısı  n: toplam bitki sayısı 



Denemede koza sayısı (adet/bitki), kütlü pamuk verimi (kg/da), çırçır randımanı (%), 
100 tohum ağırlığı (g), lif inceliği (mic.), lif uzunluğu UHM (mm), lif kopma dayanıklılığı (g/tex) 
ve üniformite değerleri de incelenmiĢtir. 

Deneme alanındaki V. dahliae Kleb.‟in sklerot sayısı Kabir ve ark. (2004)‟ne göre 
saptanmıĢtır. ÇalıĢmada pamuk ekiminden hasat sonuna kadar geçen süredeki bazı iklim 
verileri (maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, yağıĢ ve bağıl nem) Nazilli Meteoroloji 
Ġstasyonu Müdürlüğünden alınmıĢtır. Tüm veriler JMP IN paket istatistik programı ile 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 
c-Dönem Bulgularının Değerlendirilmesi: 

Tarla ve saksı denemesinde patotiplerin farklı olması, iklim odasındaki hastalık 
sayımlarının fide döneminde yapılması ve inokulum düzeylerinin farklı olması nedeniyle iklim 
odasındaki hastalık Ģiddeti değerleri tarla denemelerindeki değerlere göre daha yüksek 
saptanmıĢtır. Devey ve Rosielle (1986), tarla denemeleri ile sera denemelerinden aldıkları 
hastalık gözlemlerinin birbirlerini desteklemediğini, bunun tarladaki hastalık sayımlarının geç 
dönemde, seradaki hastalık sayımlarının ise fide döneminde yapılmasından 
kaynaklanabileceğini bildirmiĢlerdir. Ġklim odasında tüm çeĢit adayları Vd11 izolatına (yaprak 
dökmeyen patotip) karĢı orta derecede dayanıklılık gösterirken, PYDV6 izolatına (yaprak 
döken patotip) karĢı düĢük seviyede dayanıklılık göstermiĢtir. Wu et al. (1997), V. dahliae  
Kleb.‟in yaprak dökümüne neden olan ırklarının, fungusun en virulent ırkları olduğunu, bu 
ırkların dünyanın her yerinde pamuk üretimine büyük ölçüde zarar verdiğini, Galbieri ve ark. 
(2008), Sera koĢullarında 25 adet pamuk genotipinin Verticillium solgunluğuna 
dayanıklılıklarını inceledikleri çalıĢmada, genotiplerin büyük bir çoğunluğunun dayanıklılık 
seviyelerinin farklı olduğunu belirlemiĢlerdir. 

Denemede yer alan çeĢit adayları hastalık Ģiddeti bakımından tolerant bulunmakla 
birlikte istatistiki analize göre farklı gruplarda yer almıĢtır. Hastalık Ģiddeti bakımından 
Carmen en tolerant çeĢit olarak saptanırken, kuraklığa dayanıklı NMB 27/33 ile LinexTester 
çalıĢmasından gelen 149 no‟lu çeĢit adaylarının Carmen çeĢidine daha yakın değerler verdiği 
tespit edilmiĢtir. En yüksek hastalık Ģiddeti değeri ise duyarlı Çukurova 1518 kontrol 
çeĢidinde saptanmıĢtır. Bunun sebebi denemede yer alan G. hirsutum L. varyetelerinin 
solgunluk hastalığına karĢı duyarlılıklarının farklı olmasına bağlanabilir. El-Zik (1985); 
Gossypium türlerinin Verticillium solgunluğuna karĢı dayanıklılık durumunun farklılık 
gösterdiğini, Corato ve ark. (2000), serada 5 pamuk genotipiyle yürüttükleri bir çalıĢmada, 
pamuk genotiplerinin Verticillium solgunluğuna karĢı farklı derecede duyarlılık gösterdiğini, 
Galanopoulo (2006), upland pamuk çeĢitlerinin tam anlamıyla immun olmadığını ve bu 
çeĢitlerin reaksiyonlarının solgunluk hastalığına karĢı değiĢkenlik gösterebileceğini, 
Nedyalkova ve Lalev (2006), Bulgaristan‟da 2003-2005 yılları arasında 25 yeni pamuk çeĢit 
adayının Verticillium solgunluğuna karĢı dayanıklılık durumunu inceledikleri çalıĢmada, 
Denemede yer alan çeĢit adaylarının hiç birinin dayanıklı olmadığını ve sadece 7 adet çeĢit 
adayının orta derecede dayanıklı olduğunu, Karademir ve ark. (2009), denemede kullanılan 
hat/çeĢitlerin hastalığa reaksiyonlarının farklılık gösterdiğini, hastalık indeksinin 1,70-2,17 
arasında değiĢtiğini, Erdoğan (2009), hastalık sayımlarına göre çeĢit ve çeĢit adayları 
arasındaki farklılığın önemli olduğunu, hastalık Ģiddeti yönünden Carmen çeĢidinin en 
tolerant çeĢit olduğunu, bunu NGC, M25 G ve GSN 12 çeĢit adaylarının takip ettiğini 
bildirmiĢtir. 

Koza sayısı bakımından tolerant olarak saptanan genotipler istatistiki açıdan kendi 
içinde değiĢkenlik göstermiĢtir. En yüksek koza sayısı NCCH-10 no‟lu erkenci çeĢit adayında 
saptanırken, en düĢük koza sayısı hastalığa duyarlı Çukurova 1518 çeĢidinde saptanmıĢtır. 
Hastalığa karĢı tolerant olarak saptanan NCCH-10,MTA 12/33 ve NAMSĠ 288/3 no‟lu çeĢit 
adayları verim bakımından Carmen çeĢidi ile istatistiki olarak aynı grupta yer almıĢtır. 
Hastalığa karĢı duyarlı olan Çukurova 1518 çeĢidinde ise en düĢük verim elde edilmiĢtir. 
Ancak verim üzerine sadece hastalık Ģiddetinin değil aynı zamanda çeĢidin, çevre 
koĢularının ve ekim-bakım iĢlemlerinin de etkili olabileceği her zaman göz önünde 
bulundurulmalıdır. Elde edilen bulgulara göre yaprak ve gövde kesitindeki hastalık Ģiddeti ile 
koza sayısı ve verim arasında negatif yönde önemli bir korelasyon saptanmıĢtır. El-Zik 
(1985), pamuk lif verimi ile yaprak solgunluk yüzdesi arasında önemli doğrusal bir 



korelasyonun mevcut olduğunu bildirmiĢtir. Yelin ve ErĢan (1985), Solgunluk enfeksiyon 
Ģiddetinin kütlü verimi, 100 tohum ağırlığı ile olumsuz yönde iliĢkileri bulunduğunu tespit 
etmiĢlerdir. Bejarano-Alcazar ve ark. (1997), bitkilerde ilk çiçek açma döneminden önce 
yaprak hastalık belirtileri görüldüğünde toplam koza sayısı, açan kozaların sayısı ve verimin 
azaldığını, ilk koza açma döneminden sonra geliĢen simptomlarda hastalığın verim 
üzerindeki etkisinin önemsiz olduğunu bildirmiĢtir. Sağır ve Aydın (2001), Hastalık indeksinin 
pamuk verimi ile negatif korelasyon gösterdiğini saptamıĢladır. Hutmacher ve ark. (2005), 
hastalıkla bulaĢık pamuk tarlasında üretim sezonu boyunca Verticillium solgunluğundan 
baĢka kültürel iĢlemler ve iklim faktörlerinin de verim üzerine etkili olabileceğini bildirmiĢlerdir. 
Peng-Sheng (2006), pamukta her bir bitkideki koza sayısı ile hastalığa dayanıklılık arasında 
negatif yönde önemli bir korelasyon olduğunu, Erdoğan ve ark. (2006), Verticillium 
solgunluğunun pamuk veriminde %15,93 oranında azalmaya neden olduğunu, Jun Jie ve 
ark. (2010), Verticillium solgunluğuna karĢı dayanıklı çeĢitlerde kütlü pamuk verimi, lif verimi 
ve m2‟de koza sayısına ait değerlerin hastalığa karĢı hassas veya tolerant olan genotiplerden 
daha yüksek olduğunu belirlemiĢlerdir. ÇalıĢmada 100 tohum ağırlığı ve çırçır randımanı 
parametrelerindeki değiĢimin genotipxçevre interaksiyonundan kaynaklandığı 
düĢünülmektedir. Hastalığın çırçır randımanı üzerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını 
gösteren bulgularımız El-Zik (1985) ve Erdoğan ve ark. (2006)‟nın bulgularıyla paralellik 
gösterirken, hastalıklı bitkilerde çırçır randımanı değerinin daha yüksek olduğunu bildiren 
Sağır ve BaĢbağ (2002)‟ın bulgularıyla farklılık göstermiĢtir. 

Lif inceliği açısından 216 no‟lu çeĢit adayı dıĢındaki diğer genotiplerin kaba lifli olduğu, 
lif uzunluğu bakımından genotiplerin orta uzunluk sınıfında yer aldığı saptanmıĢtır. Lif inceliği 
ve lif uzunluğu parametrelerindeki değiĢimin hastalıktan ziyade genotipxçevre Ģartlarından 
kaynaklandığı düĢünülmektedir. ÇalıĢmada Verticillium solgunluğuna karĢı tolerant olarak 
saptanan genotiplerin lif kopma dayanıklılığı değerleri de yüksek olarak saptanmıĢtır. Yelin 
ve ErĢan (1985), Verticillium solgunluğunun lif kalitesini olumsuz etkilediğini ve dayanıklı 
buldukları çeĢitlerde lif teknolojik özelliklerinin istenilen seviyede olmadığını, Kechagia ve 
Xanthpoulos (1998); Abbasi (1998); Sağır ve BaĢbağ (2002); Azaddisfani ve Zangi (2007), lif 
kalite parametrelerinden lif uzunluğunun hastalık Ģiddetinden daha az etkilendiğini, lif 
inceliğindeki değiĢimin yüksek ölçüde çeĢide bağlı olduğunu, solgunluk hastalığının lif 
mukavemetine etkisinin çeĢitlere göre değiĢtiğini saptamıĢlardır. Aguado ve ark. (2010), 
Verticillium solgunluğunun bulunduğu koĢullarda lif karakterleriyle ilgili yapılan varyans 
analizinde genotipler arasında önemli farklılık olduğunu, özellikle lif inceliği ile lif uzunluğu 
parametrelerindeki farklılıkların genotipxçevre interaksiyonundan kaynaklandığını 
bildirmiĢlerdir. 

2010 yılında pamuk ekim sezonu öncesi topraktan yapılan izolasyonlarda V. 
dahliae‟nın propagül sayısı 89ms/gr olarak saptanmıĢtır. El-Zik (1985), toprakta inokulum 
yoğunluğu 5-60ms/g olduğunda hastalıklı bitkilerin oranını %15-%95 arasında tespit etmiĢtir. 
Woodward ve Wheeler (1986), toprakta V. dahliae‟nın inokulum yoğunluğu <2ms/g 
olduğunda risk taĢımadığını, 2-5ms/g olduğunda düĢük risk, 6-12ms/g olduğunda orta 
seviyede risk ve >12ms/g olduğunda yüksek seviyede risk taĢıdığını saptamıĢlardır. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
a-Materyal ve Metod:- 
b-Proje Faaliyet Takvimi:- 
c-Personel: Ziraat Mühendisi Habibe KÜÇÜK baĢka bir kuruma tayin olduğundan personel 
listesinden isminin çıkarılması gerekmektedir. 
d-Bütçe:- 
 
 
 
 
1.  Proje Adı                          : Çukurova Bölgesi Pamuk Islah  ÇalıĢmaları 

(DEVAM EDEN PROJE) 
2. Projenin Ġngilizce Adı       : Breeding of Cotton Varieties in Çukurova  Region 
3. ProjeNo                            : TAGEM/TA/ 



4.Yürütücü KuruluĢ             : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
5. Proje Lideri                       : 
Proje Yürütücüleri            : 

Sedat SÜLLÜ 

ġaire R. TÜRKOĞLU, Bekir S. ÖZBEK, Ayten 
DOLANÇAY, 
Hacer KAYA, Petek TOKLU 

6. ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ  : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri 
Bölümü 

7. BaĢlama ve BitiĢ Tarihi    : 2011-2015 
8. Dönem Bulguları ve TartıĢma : Bölge ÇeĢit Verim denemesi, F5,F7,F8,F9 denemelerinin 
ekimleri ve projeye bu eklenen melez bahçesinin ekimleri ; müessese deneme alanında 
01.05.2010 ve Hatay‟da 14.05.2010 tarihlerinde yapılmıĢtır. Müessese deneme alanındaki 
denemelerinin çıkıĢları 08.05.2010 ve Hatay‟daki denemelerin çıkıĢları 20.05.2009 tarihinde 
düzenli olmuĢtur. 
Enstitümüz deneme alınanda ekimi yapılan melez bahçesinde melezlemeler 15.07.2010-
23.07.2010  tarihleri arasında yapılmıĢ olup her kombinasyondan F1 ekimi ve yedek tohum 
kalacak Ģekilde koza tutumları sağlanmıĢ ve hasatları 25.09.2010 tarihinde  gerçekleĢmiĢtir. 
Toplam 56 kombinasyondan 1836 adet melez koza elde edilerek çırçırlanma iĢlemi 
tamamlanmıĢtır. Bölge ÇeĢit Verim denemesi, F5,F7,F8,F9 denemelerinin hasatları 
20.09.2010-23.09.2010 tarihleri arasında, Hatay denemelerinin hasatları 16.09.2010 
tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir.  Mevcut denemelere ait kütlülerin ve koza numunelerinin 
çırçırlanmaları tamamlanmıĢtır. Denemelere ait numuneler Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüğüne gönderilmiĢtir. 
Bölge ÇeĢit Verim Denemesi Adana lokasyonunda kütlü verimleri 480-364 Kgda-1 , çırçır 
randımanları % 43- %37, lif verimleri 191-131 Kgda-1 ,lif uzunlukları 31,6-28,4 mm, lif 
incelikleri 4,18-4,70 mic., lif mukavemetleri 28-31grtex-1 arasında değiĢmiĢtir. Bölge ÇeĢit 
Verim Denemesi Hatay lokasyonunda kütlü verimleri 518-389 Kgda-1 , çırçır randımanları 
%44 -%39 , lif verimleri 226-154 Kgda-1 ,lif uzunlukları 26,6-28,7 mm, lif incelikleri 4,63-5,09 
mic., lif mukavemetleri 26-31grtex-1 arasında değiĢmiĢtir. F5, F7, F8, F9 ileri hatlarının kademe 
ilerletilmesine devam edilmiĢtir. 
Melezleme programında 8x8 diallel melezlemeler yapılmıĢ,toplam 56 kaombinasyondan 
1836 adet melez koza elde edilmiĢtir. 
 

♀/♂ Ç.1518 St 
468 

Tamcot 
Cd 3H 

GS-
27 

BC1F8 
13 / 5 Claudia GS-

51 Primera 

Ç.1518 x 28 20 33 39 43 48 19 

ST 468 26 x 25 43 35 12 34 9 

Tamcot 
Cd 3H 33 39 x 52 38 24 39 36 

GS-27 47 43 31 x 35 42 43 12 

BC1F8 13 
/ 5 62 51 44 64 x 26 49 43 

Claudia 15 46 25 45 31 x 34 45 

GS-51 22 33 12 37 24 14 x 22 



Primera 32 12 20 40 16 12 32 x 

Su stresine tolerantlılık ön çalıĢmasında 34 hat denenmiĢtir. Bunlardan TAM94L25/8, ST 
902XMAR 1, Beren, MUT 24/3, ST 6913XMAR 1, 90 B 75/8, MUT 9/2, SLÇ 9528, SRR 45, 
MNT 27/2, SRR 9532, SLÇ 954, SLDPL 956, SRDPL 9546, SRR 9531, SLÇ 9549 ve SRR 
9511 hatları ön plana çıkmıĢtır. 
 
9.Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Yok  
 
 
 
 
1.  Proje Adı                         : Çukurova Bölgesinde Melezleme Islahı ile Lif Kalitesi Yüksek 

ve Verimli Yeni Pamuk ÇeĢitlerinin GeliĢtirilmesi ve Saf 
Hatların OluĢturulmasında Biyoteknolojik Yöntemlerin 
Kullanılması 
(DEVAM EDEN PROJE) 

2. Projenin Ġngilizce Adı      : Breeding of Cotton Varieties for Higher Fiber Quality and 
Yield by Hybridization and Using the Biotechnological  
Methods During Purifying the Lines. 

3. ProjeNo                            : TAGEM/TA/06/02/02/001 
4.Yürütücü KuruluĢ            : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
5. Proje Lideri                      : 
Proje Yürütücüleri           : 

Dr.ġaire R. TÜRKOĞLU 
Ayten DOLANÇAY, Hacer KAYA KOCATÜRK, Dr.Petek 
TOKLU, Sedat SÜLLÜ, Bekir S. ÖZBEK 

6. ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Ç.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü ve Bahçe Bitkileri 
Bölümü,  Ankara Atom Enerjisi Kurumu, Tekirdağ Namık 
Kemal Üniv. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

7. BaĢlama ve BitiĢ Tarihi   : 2011 – 2015 
8. Dönem Bulguları ve TartıĢma 

Sürekli ıslah projesi olarak devam etmekte olan bu çalıĢmanın öncelikli amacı 
Çukurova Bölgesi için verimli, yüksek lif kalitesine sahip, erkenci ve makineli hasada uygun 
pamuk çeĢitleri elde etmektir. ÇalıĢmada her yıl yapılan melezlemelerle yeni kombinasyonlar 
oluĢturularak materyal sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. ÇalıĢmanın planlanması 
aĢamasında „Ülkesel Pamuk Islahı ve Biyoteknoloji Projemizin genel stratejileri öncelikle 
dikkate alınmıĢtır. Aynı zamanda 2003-2004 yıllarında projeye alt yapı olması amacıyla 
bölgemizde Enstitümüzce pamuk tarımının bölgedeki genel durumunu, üretici, çırçır 
iĢletmecisi ve tekstilci yönünden ortaya çıkarmak amacıyla yürütülmüĢ olan anket 
çalıĢmasından elde edilen veriler Bölgesel Islah Önceliklerinin belirlenmesinde dikkate 
alınmıĢtır. Proje temel olarak, her yıl yapılan melezlemelerle sürekli yeni kombinasyonların  
oluĢturulduğu ve gelecekte her yıl Tescil baĢvurusu yapılabilecek yeni çeĢit adaylarının elde 
edilebileceği sürekli devam edecek bir Klasik Pamuk Islah Programı olarak planlanmıĢtır.  
Projede ikincil amaç olarak  saf hatları daha kısa sürede elde ederek ıslah sürecini 
kısaltabilmek amacıyla katlanmıĢ haploidi tekniklerinin ülkemizde pamuk ıslah 
programlarında ilk kez kullanım olanaklarının araĢtırılması hedeflenmiĢtir. Aynı zamanda 
enstitüler arası  materyal paylaĢımı amacıyla her yıl yapılan melezlemelerden elde edilen 
melez populasyonların F3 kademesindeki tohumlarının diğer enstitülere gönderilmesi proje 
amaçları içinde yer almıĢtır. Ayrıca projemiz kapsamında 2005 yılında baĢlamıĢ olan bir 
mutasyon çalıĢması yürütülmektedir. 
Melezleme ÇalıĢmaları 
Melezleme çalıĢmaları 2005 yılında baĢlatılmıĢ ve planlandığı Ģekilde her yıl yapılan 
melezlemelerle  yeni kombinasyonlar oluĢturulmuĢtur. Söz konusu melezleme 
çalıĢmalarından her yıl her kademeden hat elde bulundurulmakta ve söz konusu materyal 
kendi kademesine uygun yöntemler uyarınca değerlendirilmektedir. 



2005 yılında baĢlayan melezlemelerden F1, F2, F3, F4, F5 kademelerinde hatlar ve 2003-2004 
yılındaki melezlemelerden projeye aktarılmıĢ olan F6 ve F7 kademelerinde hatlar 
sürdürülmektedir. Anılan materyal 2013 yılından itibaren Tescil Denemelerinde yer 
alabilecektir. Materyal olarak bölgede üretici tarafından benimsenmiĢ çeĢitler, verim ve lif 
kalitesi özellikleri yönünden istenilen özellikleri taĢıyan yurtiçi ve yurtdıĢından sağlanan 
çeĢitler ve proje kapsamında önceki yıllarda elde edilen ümitvar hatlar kullanılmaktadır. Metot 
olarak ÇalıĢmada melezleme ve sonrasında Döl Kontrollü Pedigri Seleksiyon Yöntemi 
kullanılmaktadır. Ayrıca ümitvar görülen bazı hatlar Çift Tohum Seleksiyonu ile de 
sürdürülmektedir. BaĢlangıç yılı olan 2005‟den itibaren 6. Yılında olan melezleme 
çalıĢmalarımızda en ileri kademe F5 kademesidir. Materyal uygulamakta olduğumuz metot 
uyarınca 10. ve 11. (2015 ve 2016) yıllarda tescil denemelerinde yer alabilecektir. Ancak 
sonrasında Enstitümüzce her yıl, ÇeĢit Tescil Denemelerinde yer alması amacıyla TTSM‟ne 
baĢvurusu yapılabilecek yeni çeĢit adayları elde edilebilecek ve bu yolla ıslah programımızın 
sürekliliği sağlanabilecektir.  Söz konusu materyale ait bilgi Çizelge 1. „de verilmiĢtir. 
Çizelge 1. Melezleme ÇalıĢmalarında Yıllara Göre Ypılan Kombinasyonlar, 2010 Yılında EkilmiĢ Olan 
Hat ve Döl Sıra Sayıları ve Tahmini Tecile BaĢvuru Yılı 

Melezle
me Yılı 

Kombinasyo
n Sayısı 

2010 Yılı 
Kademe 

2010 Yılı 
Hat 
Sayısı 

2010 Yılı 
Döl Sıra 
Sayısı 

Tescile 
BaĢvuru Yılı 

2003 4 F7 24 __ 2013 
2004 11 F6 19 __ 2014 
2005 20 F5 31 64 2015 
2006 23 F4 54 108 2016 
2007 12 F3 12 180 2017 
2008 12 F2 12 __ 2018 
2009 14 F1 15 __ 2019 
2010 19 F0 19 __ 2020 
Toplam 115 F0 – F7 186 352  

 
Projemizde melezleme çalıĢmalarında uygulanmakta olan Döl Kontrollü Tek Bitki 
Seleksiyonuna ek olarak ümitvar görülen hatlarda bazı avantajlarından dolayı  Tek Tohum 
Metodunun pamuğa uyarlanmıĢ Ģekli olan Çift Tohum Metodu da kullanılmaktadır. 
Proje kapsamında değerlendirilmekte olan ve 2003-2007 yılı melezlemelerinden elde edilmiĢ 
olan F1, F2, F3, F4, F5, F6  ve F7 kademesindeki hatlar, enstitümüz pamuk deneme alanlarında 
yetiĢtirilmiĢtir. Aynı zamanda diğer enstitülerden projeye aktarılarak seçilmiĢ olan farklı 
kademelerdeki hatların enstitü deneme alanında ve dıĢındaki bir lokasyonda (Hatay) 
yetiĢtirilmiĢ olan F7 kademesindeki hatların denemelerinin hasatları tamamlanmıĢtır. Proje 
kapsamında alınan kütlü numuneleri ve tek bitkilerin çırçırlama iĢi tamamlanmıĢ olup, verim 
ve çırçır randımanına göre bir ön elemeden geçirilen materyal lif analizlerinin yapılması için 
NPAE‟ne gönderilmiĢtir. Lif analizi sonuçları doğrultusunda seleksiyonlar yapılarak 2011 yılı 
materyali belirlenecektir. 
KatlanmıĢ Haploidi Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar: 
IĢınlanmıĢ Polen ile Tozlama ÇalıĢmasında 2005 yılından bu güne kadar yapılan çalıĢmalar 
dikkate alındığında, 10 farklı ıĢın dozu (40, 45, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 300 Gray ) ve 
5 farklı embriyo yaĢı (14, 18, 21, 28, 30 ve 35 gün) denenmiĢ ve sağlıklı embriyoların elde 
edildiği en uygun ıĢın dozu (45-50 Gray) ve embriyo yaĢı (18-21 gün) saptanmıĢtır. 2009 yılı 
çalıĢmalarında materyal olarak F4 kademesinde bir hat kullanılmıĢ olup önceki çalıĢmalarda 
elde edilen veriler doğrultusunda kültüre alınmıĢtır ve söz konusu embriyoların alt kültür 
çalıĢmaları sürdürülmektedir. Anılan  materyal haploidi düzeylerinin saptanması amacıyla 
2009  yılında Edirne Tıp Fakültesi‟ne götürülmüĢ, analiz için gereken miktarda yaprak 
dokusuna sahip bitkilerde flow sitometri analizi (Doç. Dr. Metin TUNA danıĢmanlığında) 
yapılmıĢtır. Ülkemizde ilk kez yapılan bu çalıĢmada pamukta flow sitometri uygulamasında 
kullanılacak metodun optimize edilmesine yönelik alt yapı oluĢturulmuĢtur. Söz konusu 



materyalin alt kültür çalıĢmaları Bahçe Bitkileri Bölümü Doku Kültürü Laboratuvarında devam 
etmektedir. Elde edilen bitkilerde öncelikle haploidi düzeyinin belirlenmesi ve kromozom 
katlama çalıĢmalarının yapılması planlanmakta ve daha sonra metodun protokolünün 
oluĢturulması hedeflenmektedir. Bu nedenle 2010 yılında ıĢınlama yapılmamıĢ olup in vitro 
bitkilerin alt kültür çalıĢması devam etmektedir. Ayrıca flow sitometri sonucunda diploid 
görünen bazı hatların ilk kültüre alınıĢları sırasındaki özellikler dikkate alınarak, in vitro 
kültürde spontan olarak katlanmıĢ olabileceği tahmin edilmektedir. Materyalin katlanmıĢ 
haploid mi diploid mi olduğunun anlaĢılabilmesi için moleküler yöntemlerin kullanılması 
planlanmaktadır. 
Mutasyon ÇalıĢması 
Projemiz kapsamında yürütülmekte olan ve 2005 yılında baĢlatılan mutasyon çalıĢmasında 3 
melez hattın F1 tohumlarına Ankara Atom Enerjisi Kurumu‟nda yapılan Cobalt-60 ıĢını 
uygulaması sonrasında  elde edilen materyalin 2005 yılından itibaren gözlem ve seleksiyon 
çalıĢmaları yürütülmektedir. 2005 yılında tek koza, 2006, 2007, 2008  ve 2009 yıllarında çift 
tohum hasadı yapılmıĢ olan materyalin 2010 yetiĢtirme sezonunda M6 populasyonu olarak 
yine çift tohum hasadı yapılmıĢtır. Gelecek yıl bu materyalla oluĢturulacak olan 
populasyonda amaca uygun tek bitki seleksiyonunu yapılması planlanmaktadır. 
Aynı zamanda çalıĢmada M1 kademesinden itibaren  farklı parsellere ekimleri yapılarak 
izlenen hav özelliği yönünden farklı (havsız, yarı havlı ve havlı) nitelikteki bitkilerin tohumları 
2006 yılından itibaren her yıl ayrı sıra/parsellere  ekilerek sürdürülmüĢtür.  2008 yılı hasat 
dönemi öncesinde bitkilerin tamamında hav özelliği yönünden gözlemler yapılarak havsız, 
yarı havlı ve havlı bitki sayıları belirlenmiĢ olup havsız bitkiler tek bitki olarak hasat 
edilmiĢlerdir. ÇalıĢmada bu yıldan sonra oranlar belirlenmiĢ ancak amaca uygun olabilecek 
havsız bitkiler hasat edilerek devam ettirilmiĢtir. Çırçır randımanı dikkate alınarak seçilen 
bitkiler 2009 yılında M5 populasyonu olarak 134 Döl Sıra Ģeklinde yetiĢtirilmiĢtir. Tarla 
gözlemleri sonucunda 42 döl sıra belirlenmiĢ ve her bir döl sırayı temsil edecek 3‟er adet tek 
bitki seçilmiĢtir. Standart çeĢitlerle kıyaslanarak bulunan randımanlar (%35-42  ort %37 ) 
dikkate alınarak seleksiyon yapılmıĢtır. 2010 yılı yetiĢtirme sezonunuda seçilmiĢ olan 60 tek 
bitkinin  tohumları ile döl sıralar oluĢturulmuĢtur. Tarla gözlemleri sonucunda belirlenen 
sıralarda havsız yarı havlı ve havlı bitki oranları belirlenmiĢ havsız olduğu kabul edilen 
bitkilerin tamamı hasat edilmiĢtir. Materyal önce verim ve çırçır randımanı yönünden ön 
elemeden geçirildikten sonra lif analizi sonuçları doğrultusunda 2011 yılı materyali 
belirlenecektir. 
9.Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Yok 
 
 
 
 
1.  Proje Adı                          : Çukurova Bölgesinin,  Standart  Pamuk ÇeĢidi Ç.1518 
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GeliĢtirilmesi Ve Lüle Sarkma Direncinin Arttırılması 
Üzerine Bir AraĢtırma. 
(DEVAM EDEN PROJE) 

2. Projenin Ġngilizce Adı       : Research on enhancing of the resistance to storm and 
developing fiber technological properties of the local cotton 
(G.hirsutum L.) variety Çukurova 1518 in Çukurova region. 

3. ProjeNo                            : TAGEM/TA/003/01/10 
4.Yürütücü KuruluĢ             : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
5. Proje Lideri                       : 
Proje Yürütücüleri            : 

Bekir S. ÖZBEK 
Sedat SÜLLÜ, ġaire R. TÜRKOĞLU, Ayten DOLANÇAY, 
Zeki NASIRCI, Hacer KAYA, Petek TOKLU 

6. ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ  : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü 
7. BaĢlama ve BitiĢ Tarihi    : 2009-2011 
8.  Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
Materyal ve Metod: 



Çukurova Bölgesi, Yüreğir Ovası KoĢullarında yürütülen bu çalıĢmada, daha önce 
Çukurova Bölgesinin Standart çeĢidi Çukurova-1518 (Gossypium hirsutum L.) ile lif 
mukavemeti yüksek ve lüle sarkma problemi olmayan Delcerro, Sealand 542, Giza 45 
çeĢitleri kullanılmıĢtı, BC3F2 kademesinden seçilen  ÇSBC3F6 populasyonundan 8 hat, 
ÇDBC3F6 populasyonundan 2 hat, ÇGBC3F1 populasyonundan 1 hat  yeni dönemde 
materyal olarak kullanılmıĢtır. Ayrıca BC3F4 kademesinden seçilen  ÇSBC3F6 
populasyonundan 13 hat, ÇDBC3F6 populasyonundan 7 hat, ÇGBC3F1 populasyonundan 
2 hat  yeni dönemde materyal olarak kullanılmıĢtır. Bununla birlikte geçmiĢ yıllardan gelen 
ÇDF7, ÇSF7, ÇGF7, BC1F6, BC2F5, BC3F4 populasyonlarından, 2003 yılında  tek bitki 
seçimi yapılan hatlarda materyal olarak kullanılmıĢtır. 
 
Dönemlik Bulgular: 
Proje Kapsamında Bu yıl yapılan çalıĢmalar; 
1- Adana Soy verim 1 ve 2 Denemeleri 
2- Hatay Soy Verim 1 ve 2 Denemeleri 
3- Adana Soy verim  3 Denemesi 
4- Adana ve Hatay Renkli Soy Verim Denemeleri 
5- Tohumluk Üretim 
 
Yapılan çalıĢmalar sonucunda, Soyverim 1 denemesinde   ÇSBC/42,ÇSBC/58, ÇDBC/278 
hatlarımız verim ve lif kalitesi olarak öne çıkmıĢtır. 
Soyverim 2 denemesinde  ÇD/80, ÇD/67 hatlarımız verim ve lif kalitesi olarak öne çıkmıĢtır. 
Soyverim 3 denemesinde ÇS/252, ÇS/141, ÇD/306 hatlarımız verim ve lif kalitesi olarak 
öne çıkmıĢtır. 
2008 Yılında tescile sunulan ÇD69 hattımız BEREN Ġsmiyle 2010 Yılında tescil edilmiĢtir. 
Projede önerilen bir değiĢiklik yoktur. 
 

 
 

 
 
 
 
1.  Proje Adı                         : Pamukta  Melezleme  Islahı ile ÇeĢit GeliĢtirme ve 

Adaptasyon AraĢtırmaları 
(DEVAM EDEN PROJE) 

2. Projenin Ġngilizce Adı      : Breeding of New Varieties by Hybridization and Adaptation 
Researches on Cotton 

3. ProjeNo                            : TAGEM/TA 
4.KoordinatörKuruluĢ         : 
 
Yürütücü KuruluĢlar: 
 
 

Tarımsal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü 
MAYAGRO Tohumculuk A.ġ. BURSA 
Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
ADANA 
Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
Nazilli/AYDIN  
Güneydoğu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
DĠYARBAKIR 
GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, ġ.URFA 
KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
K.MARAġ 

5.Proje Yürütücüleri         : 
 
Proje Yürütücüleri : 
Adı Soyadı KuruluĢu Görevi 



1. Zeki NASIRCI MAYAGRO Firma Proje Sorumlusu 
2.Hüseyin KURTAR MAYAGRO AraĢtırıcı 
3. Yusuf AKTAY MAYAGRO AraĢtırıcı 
4. Ayten DOLANÇAY ÇUTAE Proje Koordinatörü 
5. Dr. ġaire R. TÜRKOĞLU ÇUTAE Enstitü Proje Sorumlusu 
6. Hacer KAYA ÇUTAE AraĢtırıcı 
7. Dr. Petek TOKLU ÇUTAE AraĢtırıcı 
8. Sedat SÜLLÜ ÇUTAE AraĢtırıcı 
9. Bekir S. ÖZBEK ÇUTAE AraĢtırıcı 
10.Süleyman ÇĠÇEK NPAE Enstitü Proje Sorumlusu 
11 Mehmet ÇOBAN NPAE AraĢtırıcı 

12. Dr. Emine KARADEMĠ
R GDATAE Enstitü Proje Sorumlusu 

13. Dr. Çetin KARADEMĠ
R GDATAE AraĢtırıcı 

14. Remzi EKĠNCĠ GDATAE AraĢtırıcı 

15. Nazife ÖZKAN 
OGUR 

GAP TSK 
TAE Enstitü Proje Sorumlusu 

16. Eyüp HAREM GAP TSK 
TAE AraĢtırıcı 

17. Güven BORZAN KTAE Enstitü Proje Sorumlusu 
18. Ramazan 
ġ. GÜVERCĠN KTAE AraĢtırıcı 

19. Mehtap KODAZ KTAE AraĢtırıcı 
 
6. ĠĢbirliği Yapılan KiĢi ve KuruluĢlar : 

KURULUġ ADI KATKI TÜRÜ 
Halil KARAHAN Deneme ve Demonstrasyon 
MAYAGRO Tohumculuk A.ġ‟nin her 
ildeki temsilci mühendisi ve sözleĢmeli 
tohumluk yetiĢtiriciliği yapmakta olan 
önder çiftçileri 

 
Deneme ve Demonstrasyon 

Diyarbakır Tarım Ġl Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 
ġanlıurfa Tarım Ġl Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 
Mardin Tarım Ġl Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 
Adıyaman Tarım Ġl Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 
KahramanmaraĢ Tarım Ġl Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 
Gaziantep Tarım Ġl Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 
Batman Tarım Ġl Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 
Adana Tarım Ġl Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 
Hatay Tarım il Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 
Aydın Tarım Ġl Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 
Manisaġırnak Ġl Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 
Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü Demonstrasyon ve Yayım 

 

7. BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 01.04.2008 – 31.03.2013 
8. Dönem Bulguları ve TartıĢma : 
2008 ile 2013 yıllarında 5 yıl süreyle yürütülecek  bu projenin tarla çalıĢmaları, 2008 yılı 
pamuk üretim sezonunda proje uygulama planına göre baĢlatılmıĢ bulunmaktadır. Ġlk 
aĢamada MAYAGRO Tohumculuk A.ġ tarafından yurdıĢından sağlanan 68  genetik stok 



pamuk  tohumlarının azlığı sebebiyle sadece Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünde 
ekilerek yetiĢtirilmiĢ, kendileme ve tipdıĢı temizliği yapılmıĢ, bitkisel özellikleri belirlenmiĢ ve 
tohumlukları alınmıĢtır. Lif kalite özelliklerinin tespiti için lif örnekleri Adana Ticaret borsasına 
gönderilmiĢtir. 

Projenin öngörüsü çerçevesinde enstitülerin ortak kararı ile Nazilli, Adana, K.MaraĢ ve 
Diyarbakırda  melezleme programı oluĢturulmuĢ ve oluĢturulan program çerçevesinde 4 ayrı 
enstitüde 85 yeni melez kombinasyon oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan 85 melez kombinasyona 
ait kozalar Çukurova Tarımsal AraĢtırma enstitüsünde çırçırlanarak  delinte edilmiĢtir. 
Tohumları yeterli görülen 83 melez kombinasyona ait tohumluklar MAYAGRO Tohumculuk 
A.ġ tarafından 

Zıt sezonda F1 üretimi için Kostarika‟ya gönderilmiĢtir. 08.11.2008 tarihinde ekimleri 
yapılmıĢ ve tahminen mart 2009 ayının 2. haftasında F1 populasyonlarına ait bitkiler 
hasat  edilecektir. Kostarika‟da çırçırlanıp delinte edilecek F2 tohumlukları Ege, Akdeniz 
ve Güeydoğu Anadolu olmak üzere 3 farklı bölgede 4 ayrı enstitüde  F2 melez 
populasyonu üretimi  için Türkiye‟ye getirilecektir. 
2009 yılı nisan ayı baĢında Kosta-Rika‟dan Türkiye‟ye getirilen 83 melez kombinasyona 
ait F2 tohumlukları, tohumluk miktarı, melezleme yapan enstitü, ve en az 3 pamuk 
bölgesinde ekilmek  kaydıyla bölünerek ilgili enstitülere gönderilmiĢtir. 2009 yılı yetiĢtirme 
sezonunda, Nazilli PAE, Çukurova TAE, K.MaraĢ TAE, ġanlıurfa GAP TSK ve TAE ve 
Diyarbakır Güneydoğu TAE deneme alanlarında ekilmiĢ ve hasat öncesi F2 
populasyonlarından  teksel  bitki seleksiyonları yapılmıĢtır. Seleksiyon kriteri olarak her 
bölge Ģartları baz alınmıĢtır. Çukurova‟da daha öncelikli gövde ve yaprak tüylülüğü az, 
verimli ve lüleleri kozalara  daha sıkı tutulan tipler seçilirken, Nazilli‟de Lüle tutunması 
özelliği yanında, nispeten daha tüylü ve solgunluk hastalığına dayanıklı ve verimli tipler 
seçilmiĢtir.Güney Doğu Anadolu bölgesindeki seçimlerde ise daha tüylü, sıcak ve kurak 
Ģartlara daha kolay adapte olan verimli tipler tercih edilmiĢtir.  Her lokasyonda yetiĢtirilen 
melez kombinasyon sayısı ve seçilen teksel bitki sayısı Çizelge 1.‟de gösterilmiĢtir. 
Seçilen tek bitkiler çırçır randımanlarına da bakılarak 2. bir seleksiyona  tabii tutulacaktır. 
Bu amaçla tek bitkilere ait çırçır randımanlarının tespitine yönelik çırçırlama iĢleri devam 
etmektedir. Tarla‟ya ekim öncesi son seleksiyon kriteri olarak lif kalite özellikleri dikkate 
alınacaktır. Son seleksiyon iĢlemlerinden sonra her enstitüde yaklaĢık 400 - 500 arasında 
F3 döl sırası oluĢturulacaktır. 
 
Çizelge.1  2009 Yılında Her Enstitüde YetiĢtirilen 83 Melez Kombinasyonu 
ve F2 populasyonun‟dan Enstitülerde seçilen bitki sayısı 
Enstitü Adı YetiĢtirilen Melez 

Kombinasyon Sayısı 
Tarlada Seçilen Bitki 
Sayısı 

Nazilli Pamuk AraĢtırma 
Enstitüsü 

66 966 

Çukurova Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü 

70 1057 

K.MaraĢ Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü 

54 838 

ġ.Urfa, GAP TSK ve Tarımsal 
AraĢtırma Enstitüsü 

48 691 

Diyarbakır,G.Doğu Tarımsal 
AraĢtırma Enstitüsü 

63 872 

TOPLAM  4424 
 
2010 pamuk üretim sezonunda çizelge.1)‟de seleksiyon sayıları verilen F2 materyalinden 
Çırçır randımanı ve lif kalite özellikleri ve tarla gözlemleri dikkate alınarak F3‟e aktarılacak 
tek bitkiler belirlenmiĢtir. 2010 yılı ekim sezonunda  Çizelge 2‟ de belirtildiği gibi F3 döl 
sıralarının ekimleri gerçekleĢtirilmiĢ, sezon boyunca gerekli bakım ve gözlemler 
yapılmıĢtır.Hasat sezonunda her lokasyonda ümitvar döl sıraları ve F4‟e aktarılacak  tek 
bitkiler belirlenerek hasat  iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Sıra verimler,i lif kalite özellikleri ve 



tarla gözlemleri dikkate alınarak Kosta Rika‟ya Zıt sezon üretimi için gönderilecek materyal 
belirlenmiĢtir. 2010 yılında yapılan çalıĢmalar ve değerlendirmeler Çizelge.3‟de  özet olarak 
gösterilmiĢtir. 2010-2011 kıĢ üretim sezonunda 
Kosta Rika‟ya gönderilen F4 materyali 27.11.2010 tarihinde ekilmiĢtir. 
 
Çizelge.2 2010 Yılında Her Enstitüde Ekimi yapılan 83 
Melez Kombinasyonuna ait 
F3 Döl sıra sayısı 
Enstitü Adı Seçimi yapılan Melez 

Kombinasyon Sayısı 
Ekimi yapılan F3 döl sıra 
Sayısı 

Nazilli Pamuk AraĢtırma 
Enstitüsü 

66 485 

Çukurova Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü 

70 574 

K.MaraĢ Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü 

54 288 

ġ.Urfa, GAP TSK ve Tarımsal 
AraĢtırma Enstitüsü 

48 274 

Diyarbakır,G.Doğu Tarımsal 
AraĢtırma Enstitüsü 

63 419 

TOPLAM  2050 
 

Çizelge.3 TAGEM - MAY 2010 Yılı Proje Değerlendirmeleri 
 
Lokasyon 

 
F3 döl 
sıra 
Sayısı 

Seçilen 
Döl Sıra 
(Tarla) 

Seçilen 
Tek Bitki 
Sayısı 
(Tarla) 

Costa 
Rica‟ya 
Gönderilen 
Döl Sıralar 

 
Seleksiyon 
Oranı (%) 

Costa 
Rica‟ya 
Gönderilen 
F4 
Tek Bitki 
Sayısı 

Nazilli 485 44 220 34 7,0 66 
Adana 585 74 370 60 10,2 130 
K.MaraĢ 290 38 190 29 10,0 77 
ġ.Urfa 298 41 205 19 6,4 44 
Diyarbakır 421 48 240 37 8,8 67 
Total/Mean 2079 245 1225 179 8,5 384 

 
Projenin 2. ÇalıĢması,Türkiye Pamuk Bölgelerinde Yeni çeĢitler ve tescile konu olmuĢ 
aday çeĢitlerle ilgili  yapılan  Pamuk Adaptasyon Denemeleridir. Bu çerçevede Aydın, 
Adana, Hatay, ġ.Urfa ve Diyarbakır‟da kurularak yürütülen denemelerde, enstitülere ait 
çeĢit ve çeĢit adayları ve MayAgro‟nun yeni pamuk çeĢit adayları yer almıĢtır. Bu çalıĢma 
kapsamında Söke‟de kurulan denemeden yeterli bitki standı sağlanamadığı için sağlıklı 
sonuç alınamamıĢ ve deneme 
değerlendirme dıĢı kalmıĢtır. Diğer bütün denemelerin hasat iĢlemleri zamanında 
tamamlanmıĢ olup istatistiksel veri değerlendirmeleri ve  lif kalite analiz iĢlemleri  devam 
etmektedir. 
2008 ve 2009 yılında projenin 2. ĠĢ paketi olarak sürdürülen çeĢit adaptasyon denemeleri 
2010 yılında olduğu gibi aynı lokasyonlarda yeni çeĢit ve hatlarla yürütülmüĢtür. 
Denemelerin hasat iĢlemleri tamamlanmıĢ olup lif kalite analizleri ve sonuçlarının 
değerlendirilmeleri devam etmektedir. 
 
9. Projede Öngörülen DeğiĢiklik  : Projenin devamlığı ve baĢarı oranını arttırılması  
açısından 
Yeni melez kombinasyonlarının  proje materyaline aktarılması gerektiği inancıyla 
Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünde 2008 yılı genetik Stok   gözlem ve lif  kalite 



sonuçları doğrultusunda 2009 yılında  40 yeni melez kombinasyon oluĢturulmuĢtur. 2010 
yılında ise 40 yeni F1 generasyonu ÇUTAEM‟de yetiĢtirilmiĢtir. Ayrıca 2010 yılında 65 
yeni melez kombinasyon yapılmıĢ olup bu kombinasyonlar F1 olarak zıt sezon üretimi için 
Kosta Rika‟ya gönderilmiĢtir. 

 
 
 
 

DEVAM EDEN PROJE 
Proje Adı: Antalya Yöresi Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Solgunluk Hastalığı (Verticillium 
dahliae Kleb)‟na Dayanıklı Pamuk      Islahı 
Study on Ġmprovement of Varieties Resistant to Cotton Wilt in the Antalya Region 

ProjeNo: 
Yürütücü KuruluĢ: atı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü             Müdürlüğü 
Proje Lideri : Turan KARAHAN 

Proje Yürütücüleri:  Ġbrahim ÇELĠK 

ġekip ERDAL 

Doç Dr. Ömür BAYSAL 

Dr. Oktay ERDOĞAN 

ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Nazilli PAE 

BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2010-2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma 
 

2010 yılında bir önceki yılda yürütülen çalıĢmada ümitvar olarak seçilen 31 adet hat 
ve Bölgede yoğun olarak ekimi gerçekleĢtirilen 5 adet kontrol çeĢitle (Ç-1518, N-84S, 
CARMEN, SG 125, ST 373) birlikte 4 sıralı 12 m uzunluğunda 3 tekerrürlü olarak ekilmiĢtir. 
Ekim, sulama, gübreleme, çapalama, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi kültürel 
uygulamalar zamanında yapılmıĢ, 26–30 Ekim tarihinde tek elde hasadı yapılmıĢ ve analiz 
edilmiĢtir. Hasat öncesi 16 Eylülde %10 koza açımı döneminde ortadaki iki sıradan 50 
bitkide, yine 04 Ekimde % 50 koza açım döneminde, 0–4 skalasına göre yaprak hastalık 
gözlemleri, 20 Aralıkta 0–3 skalasına göre 10 bitkide gövde kesitindeki hastalık gözlemleri 
alınmıĢtır. Ayrıca, bitki boyu, çırçır randımanı ve 100 tohum ağırlığı gözlemleri alınmıĢtır. 
Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünde lif ve lif teknolojisine ait kalite analizleri 
yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢma ile elde edilen sonuçlar JMP paket programında analizleri yapılmıĢ olup 
değerlendirmeler yapılmıĢtır. Eldeki materyali korumak için 31 adet ileri hat Tohumluk Tescil 
ve Sertifikasyon Merkezi yönetmeliğine göre aynı lokasyonda 2011 yılında da yeniden 
denemeye alınacaktır. 

Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

Metod kısmında değiĢiklik düĢünülmektedir. 

Projede uygulanan metod: 
Bitkiler yaklaĢık % 5-10 ve % 50-60 koza açımına ulaĢtığında her parselin ortasındaki 2 

sırada yapraktan solgunluk hastalığı belirtilerine göre 0-3 solgunluk skalası (0:bitkiler iyi 
geliĢmiĢ ve yapraklarında solgunluk hastalığı belirtisi yok, 1: bitkilerin geliĢme durumu iyi 
olmakla birlikte, bitkilerin % 1-25‟inde hastalık belirtisi görülmekte, 2: hasta bitkilerin % 26-
50‟inde hastalık belirtisi görülmekte, 3: hasta bitkilerin % 76-100‟ünde hastalık belirtisi 
görülmektedir) kullanılarak sayımlar yapılacaktır (Barrow, 1970). 
Yapılması düĢünülen metod: 



Bitkiler yaklaĢık % 5-10 ve % 50-60 koza açımına ulaĢtığında her parselin ortasındaki 2 
sırada yer alan tüm bitkilerde yapraktan solgunluk hastalığı belirtilerine göre 0-4 solgunluk 
skalası (0:bitkiler sağlıklı, 1:bitkilerin % 1-33‟de hastalık belirtisi görülmekte, 2:bitkilerin % 34-
66‟da hastalık belirtisi görülmekte, 3:bitkilerin % 67-97‟de hastalık belirtisi görülmekte, 4: 
bitkiler ölmüĢ) kullanılarak sayımlar yapılacaktır (Bejarano-Alcazar ve ark., 1995). 
 
 

Proje Adı: GAP Pamuk Entegre Ürün Yönetimi (GAP Bölgesi ÇeĢit GeliĢtirme Alt 
Projesi) 
Projenin Ġngilizce Adı: Cotton Improvement for GAP Region 
Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
DĠYARBAKIR 
Sunan: Dr. Emine KARADEMĠR, 
Proje Lideri: Dr. Emine KARADEMĠR 
Proje Yürütücüleri: Dr. Çetin KARADEMĠR 

Remzi EKĠNCĠ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: 
Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü, AYDIN 
Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, ADANA 
GAP Eğitim Yayım ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü, ġANLIURFA 
Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü, DĠYARBAKIR 
KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, K.MARAġ 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: Nisan 2006- Aralık 2010 (2.aĢama) 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Bu proje kapsamında yürütülen denemelere ait bilgiler 
aĢağıda verilmiĢtir. 
 
GAP Adaptasyon Denemesi: Deneme 2010 yılında 14 adet pamuk hat ve çeĢidi ile 
yürütülmüĢtür. Denemede kütlü pamuk verimi 178.43 kg da-1 ile 305.34 kg da-1 arasında 
değiĢmiĢtir. En yüksek kütlü pamuk verimi 305.34 kg da-1 ile DP 396 çeĢidinden elde 
edilmiĢtir. Bu çeĢidi Özkan, Umut, BA 119 ve Stoneville 468 çeĢitleri izlemiĢtir. Lif verimi 
81.78 kg da-1 ile 134.05 kg da-1 arasında değiĢmiĢ ancak bu özellik yönünden istatistiki 
farklılık belirlenememiĢtir. Çırçır randımanı % 40.42 ile 45.72 arasında değiĢmiĢ, en 
yüksek çırçır randımanı Candia ve BA 119 çeĢitlerinden elde edilmiĢtir.  Denemenin lif 
teknolojik özellikleri tamamlanarak değern 
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7. BaĢlama ve BitiĢ Tarihi    : 01.01.2007 – 31.12.2011 
8. Dönem Bulguları ve TartıĢma : 
2001 ile 2006 yıllarında 5 yıl süreyle yürütülerek ilk dilimi sonuçlanan bu projenin tarla 
çalıĢmaları, GAP bölgesinde GAP EYAM enstitüsü'nün  Akçakale/ġ.URFA  lokasyonu, 
GDTAEM' nün Diyarbakır Merkez ve Çağıl Köyü/Kızıltepe-MARDĠN'de  yürütülmüĢtür. 
Pamuk üretimi genel olarak Tekstil sanayine ham madde sağlanması amacının yanında 
önemli bir bitkisel yağ ve yem hammaddesi olarak da değerlendirilmektedir. GAP bölgesi 
pamuk üretiminde ülkemizin en büyük alanını oluĢturmakta ve GAP bölgesindeki pamuk 
tarımı tamamen sulu koĢullar altında gerçekleĢmektedir. 
Bu araĢtırma çalıĢması çoklu araĢtırma disiplininde  ve  ÇeĢit GeliĢtirme, YetiĢtirme 
tekniği ve Entegre Zararlı Yönetimi olmak üzere  üç farklı alt proje olarak  2001 ve 2005 
yıllarında yürütülmüĢtür. 
a) Birinci proje olan ÇeĢit geliĢtirme Alt Projesinin amacı, yüksek verim potansiyeline 
sahip, hastalık, zararlı ve GAP ikliminin kurak Ģartlarına dayanıklı, kabul edilebilir sınırlar 



altında ve yüksek lif kalitesine sahip yeni çeĢitler geliĢtirmektir. 
Proje çerçevesinde ilk beĢ yılda yurtiçi kaynaklı tescilli yeni çeĢitlerle çeĢit verim 
denemeleri yine aynı kaynaklardan sağlanan yeni soy ve hat denemeleri kurularak 
yürütüldü, ayrıca açılan melez materyal ve gözlem bahçeleri  bölge Ģartlarında gözden 
geçirildi. Projenin ilk iki yılında ise Nazilli ve Akçakale‟de 47 Ayrıca, 2003 yılında da yeni 
ve ümitvar yeni melez kombinasyonlar  yapıldı. Projenin ilk beĢ yıl sonunda ise GAP 
EYAM orjinli SNT 191/21 hattı GAP EYAM adıyla tescil edildi, ÇUTAEM orjinli SRR 95/45 
yeni pamuk soyunun  tescil  baĢvurusu yapıldı. Nazilli orjinli yeni melez pamuk soyları 
NDS 97, NDS 02 ve NDS 08, GAP EYAM orjinli yeni melez hatlar, SDP 97/324, ZN 08/1 
,ZN 24/3, ZN 41/1 ve  ZNGM 47/1 oldukça ümitvar bulunmuĢ olup  çok yakın bir 
gelecekte ise daha bir çok yeni pamuk çeĢit adayını tescil   baĢvurusu yapılacaktır. 
Projenin 2. Diliminin baĢlangıç yılı olan 2007 yılında; Akçakale/ġ.URFA ve GDTAE 
Merkez/DĠYARBAKIR  lokasyonlarında, bölgede yeni olan Ticari çeĢitler ile Enstitü 
çeĢitleri ve yeni çeĢit adayları ile bölge standardı olan çeĢitler olmak üzere , 2001 
yılından bu yana devam eden GAP Pamuk Adaptasyon Denemesine  devam edilmiĢtir. 
Projenini 2. çalıĢması ise yine 2 lokasyonda yürütülmüĢ olan kamu enstitüleri kaynaklı 
ileri hatlarla yürütülen, Nazilli – Harran – Diyarbakır Soy Verim  Denemesidir. 4 standar 
çeĢit ve kamu enstitüleri kaynaklı 12 yeni soy ve çeĢitle yürütülen   bu denemelerin 
sonucunda ise NDS 97 ve NDS 02 ve SDP 97/324 hatlarının GAP bölgesi Ģartlarında 
gözlenen yüksek verim potansiyeli ve adaptasyon kabiliyetleri  nedeniyle  tescile baĢvuru 
yapılmasına karar verilmiĢtir. 
Projenin 2008 yılı tarla çalıĢmaları  kapsamında  GAP TSK ve Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü Akçakale/ġ.URFA iĢletmesi, ve G. Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma  Enstitüsü 
Müdürlüğü arazilerinde  Bölgede verim potansiyeli olan ve ticari olarak büyük oranda 
ekimi yapılan özel ve kamu çeĢitlerinin yer aldığı  13 çeĢidin yer aldığı biar çeĢit 
adaptasyon denemesi ile projenin baĢlangıç yılından bu yana geliĢtirilen yeni melez 
hatların yer aldığı bir pamuk soy verim denemesi yürütülmüĢtür. Denemeler  hasat 
sezonunda hasat edilmiĢ olup, çırçırlama ve örneklerin kalite analizleri için  Nazilli Pamuk 
AraĢtırma Enstitüsüne gönderilme iĢlemleri devam edilmektedir. Verim ve Kalite analizler 
sonuçlarına göre  değerlendirmeler  yapılacaktır. GAP TSK ve Tarımsal AraĢtırma 
enstitüsü, G.Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, Nazilli Pamuk AraĢtırma 
Enstitüsü ve Çukurova Tarımsal araĢtırma enstitüsü ortaklığıyla geçen yıl tescile teklif 
edilen NDS 02, NDS 97 ve SDP 97/324 yeni pamuk soylarının tohumluk üretim 
programları da  Urfa ve Diyarbakır da oluĢturulmuĢtur. 
2009 yılında her yıl olduğu gibi ġ.Urfa ve Diyarbakır enstitülerinde, kamu ve özel firma 
çeĢitlerinin yer aldığı yeni bir çeĢit adaptasyon denemesi oluĢturulmuĢtur.  3 yıl süreyle 2 
lokasyon‟da  yürütülecek bu çalıĢmanın ilk yılında  bölge standart çeĢitleri yanında  kamu 
ve özel tohumculuk firmalarının G.Doğu Anadolu bölgesi için tavsiye ettikleri yeni çeĢitler 
ve çeĢit adayları olmak üzere 14 çeĢit yer almıĢtır. 
Alt projenin 2009 yılı çalıĢmalarından 2.si yine 2 lokasyon‟da   sadece standart çeĢitler ile 
kamu‟ya ait yeni pamuk çeĢit adaylarının yer aldığı yeni pamuk soy verim denemesidir. 
Yapılan bu deneme sonuçları dikkate alınarak son birkaç yıldır bu denemelerdeki verim 
potansiyeli, bölgeye olan yüksek adaptasyonu ve bölgede önemli  sorun olan yaprak 
emici böceklere olan dayanıklılığı özellikleri ile dikkat çeken  ZN 24/3 yeni pamuk soyu 
çeĢit adayı olarak tescile teklif edilmiĢtir. 
2010 yılında  2 yıldır tescil denemelerinde yer alan ve GAP TSK ve Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü tarafından NPAE, GDTAE ve ÇUTAE ortaklığıyla tescile teklif edilen NDS 02 ve 
NDS 97 çeĢit adayları  Nisan 2010 tarihinde tescil edilmiĢtir. Bu çeĢitlere ait tohumluk 
üretim programları da oluĢturulmuĢ bulunmaktadır. Bu çeĢitlerden NDS 97,  GAP 
bölgesinde çiftçi Ģartlarında demolara da alınmıĢ bulunmaktadır. 
2010 yılında her yıl kurulan GAP Adaptasyon denemesi ise yeni çeĢit ve çeĢit adaylarının 
yer aldığı toplam  15 çeĢit ile ġ.Urfa ve Diyarbakır enstitü tarlalarında devam 
edilmektedir. Projenin son yılında çalıĢmalara devam edilmektedir. 2 lokasyonda kurulan 
denemelerin rutin bakım iĢleri yapılmıĢ olup herhangi bir sorun yaĢanmamıĢtır. 
 



b) YetiĢtirme Teknikleri Alt projesi çerçevesinde, 2002 yılında GTAE‟de Pamukta 
Alternatif Ekim Yöntemleri denemesi yürütülmeye baĢlanmıĢ, Diyarbakır ve ġ.Urfa ve 
Mardin de çiftçi Ģartlarında kurulan çeĢit demonstrasyon çalıĢmalarında havlı ve delinte 
tohumluklar kullanılarak bölge çiftçisine delinte edilmiĢ ve ilaçlanmıĢ tohumlukların tarla 
Ģartlarında farklılıkları gösterilmiĢtir. 
2003 yılında proje çerçevesinde, Köy Hizmetleri AraĢtırma Enstitüsü ve Tarım Reformu 
Bölge Müdürlüğü iĢbirliği ile GAPEYAM‟ın Koruklu tesislerinde pamukta yetiĢtirme 
tekniklerine yönelik olarak geniĢ kapsamlı Çiftçi eğitim çalıĢmalarına ağırlık verilmiĢtir. 
Yeni pamuk çeĢit ve çeĢit adayları ile Diyarbakır, ġanlıurfa ve Mardin de çiftçi Ģartlarında 
çeĢit demonstrasyonları kurulmuĢtur. Bu çalıĢmalarda havlı ve delinte tohumluklar 
kullanılarak bölge çiftçisine yeni pamuk çeĢitlerinin tanıtımı yanında; delinte edilmiĢ ve 
ilaçlanmıĢ tohumlukların pamuk tarımındaki önemi vurgulanmıĢtır. 
2004 yılında da proje kapsamında bölge çiftçisinin eğitimi amacıyla pamukta çeĢit ve 
delinte tohumluk demonstrasyonlarına devam edilmiĢtir.  Bu amaçla ġanlıurfa 
(Haktanır/AKÇAKALE, Çağla/HĠLVAN), Diyarbakır ve Mardin‟de 9 pamuk çeĢidinin havlı 
ve havsız tohumları ile çiftçi Ģartlarında demonstrasyonlar düzenlenmiĢtir. 
GAP Pamuk Ürün Entegre Yönetimi Projesi” yetiĢtirme tekniği kapsamında yürütülen 
diğer bir faaliyeti ise, pamukta yağmurlama, damlama, borulu karık ve açık karık sulama 
yöntemlerinin tanıtımı ve karĢılaĢtırılmasına yönelik olarak GAPEYAM Akçakale 
ĠĢletmesine kurulan demonstrasyondur. Bu çalıĢmalar bir tarla günü ile çiftçilere 
tanıtılmıĢtır. 
2005,2006, 2007,2008 ve 2009 yılında da Tarım Ġl Müdürlükleri ile iĢbirliği yapılarak 
ġanlıurfa Diyarbakır ve Mardin‟de çiftçi Ģartlarında yeni geliĢtirilen pamuk çeĢit tanıtımı ve 
sertifikalı delinte tohumluk ekiminin yaygınlaĢtırılması amacıyla demonstrasyonlar 
düzenlenmiĢtir. 
 
2010 yılında  Çağıl köyü/Kızltepe ve ViranĢehir/ġ.Urfa‟da bölgede ekim alanlarında yer 
alan yaygın çeĢitler ve ümitvar yeni çeĢitlerde çiftçi Ģartlarında demonstrasyonlar 
düzenlenmiĢtir. 
 
c) Entegre Zararlı Yönetimi Alt Projesi kapsamında ise 2001-2005 yılları arasında 
Diyarbakır'da Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü ve ġanlıurfa ili Akçakale 
ilçesinde bulunan GAP EYAM deneme alanlarında kurulan GAP ÇeĢit Adaptasyon, 
Harran Soy Verim ve Nazilli Soy pamuk çeĢitleri ve bu çeĢitlerin ekili bulunduğu 
parsellerdeki hatların hastalık, zararlı, ve yabancıotlara hassasiyetlerini belirlemek ve 
doğal düĢmanların korunması ve desteklenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. 

Deneme alanlarında bulunan parsellerde bulunan hastalık, zararlı ve yabancıotların 
periyodik kontrol ve sayımları yapılarak, bunların populasyon yoğunlukları ve 
mücadelesine yönelik kriterler belirlenmiĢtir. Mücadelesi gereken etmenlere karĢı entegre 
mücadele ilke ve prensipleri doğrultusunda uygun mücadele ilaç ve dozları ile mücadele 
yapılmıĢtır. Mücadelesi gerekmeyen etmenlerin yoğunluk ve populasyon geliĢimleri 
izlenmiĢ, pamuk çeĢit ve hatların bu etmenlere hassasiyet ve tolerantlık durumu 
belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucunda, bölge ekolojisine uygun, verim ve lif teknolojik özellikleri iyi, hastalık 
ve zararlılara mukavim hatların geliĢtirilmesine devam edilmiĢ, çeĢit özelliği kazananların 
çeĢit tescilleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Doğal dengenin korunması ve desteklenmesi amacıyla, gereksiz yere pestisit 
kullanımından kaçınılmıĢ, mevcut doğal düĢmanların populasyon yoğunlukları ve hakim 
türleri belirlenmiĢtir. 
2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da projenin 2. dilimi ÇalıĢmaları Diyarbakır'da 
Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü ve ġanlıurfa Koruklu 
bulunan GAP TSK  ve Tarımsal AraĢtırma deneme alanında kurulan GAP ÇeĢit 
Adaptasyon  denemesinde yer alan çeĢitler üzerinde  yürütülmektedir. 

ÇalıĢma süresince deneme alanındaki parsellerde bulunan hastalık, zararlı, yabancı ot 



ve doğal düĢmanların periyodik sayım ve kontrolleri yapılarak, bunların populasyon 
geliĢimleri izlenmiĢ ve mücadelesine yönelik kriterler değerlendirilmiĢtir. Mücadelesi 
gereken etmenlere karĢı entegre mücadele ilke ve prensipleri doğrultusunda uygun 
mücadele ilaç ve dozları ile mücadele yapılmıĢtır. Mücadelesi gerekmeyen etmenlerin 
populasyon geliĢimleri ve yoğunluk izlenmiĢ ve kaydedilmiĢtir. 

Diyarbakır ilindeki deneme alanında çıkıĢ öncesi ve sonrası yabancı ot mücadelesi 
dıĢında hiçbir zararlıya karĢı kimyasal mücadeleye gerek duyulmamıĢtır. ġanlıurfa ilinde 
ise çıkıĢ öncesi yabancı ot uygulaması dıĢında bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemde 
trips mücadelesi ve öneri dıĢında uygulanan Kırmızı örümcek mücadelesi dıĢında hiçbir 
zararlıya karĢı kimyasal mücadele uygulaması yapılmamıĢtır. 

Deneme alanlarında gereksiz pestisit uygulamalarının önüne geçilerek, doğal dengenin 
korunması ve desteklenmesine yardımcı olunmuĢ, insan sağlığı ve çevrenin 
korunmasına katkıda bulunulmuĢtur. 

Pamuk çeĢit ve hatların hastalıklara hassasiyet ve tolerantlık durumu gözle kontrolde ve 
morfolojik belirtilere göre 0-4 skalasına göre belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın yapıldığı her iki ildeki pamuk ekosisteminde bulunan önemli doğal 
düĢmanlar ve bunların yoğunlukları belirlenmiĢtir. 

Proje çalıĢmalarına planlandığı Ģekliyle gelecek yıl devam edilecektir. 
9.Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Yok 
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Yürütücü KuruluĢ: Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
DĠYARBAKIR 
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BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: Nisan 2010- Aralık 2014 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Dünya genelinde etkili olan küresel ısınmaya 
paralel olarak yüksek sıcaklık ve kuraklık gibi faktörler üretim alanlarında verim ve 
kalite kayıplarına yol açmaktadır. Bölgemizde de aĢırı yüksek sıcaklıklar (özellikle 
Temmuz ve Ağustos aylarındaki yüksek sıcaklıklar) pamuk bitkisinin verim ve lif 
kalitesinde azalmalara neden olmaktadır. Gelecekte yani 21. yüzyılın ikinci 
yarısında iklim değiĢikliği, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun artması 
ve ortalama küresel sıcaklığın günümüze oranla 1.5-5.9 oC daha yüksek olacağı 



ve bir geliĢme mevsiminde meydana gelen ekstrem hava koĢullarının artacağı 
tahmin edilmektedir  (Hodges ve McKinion, 1996). 
Ülkemizin de artan yüksek sıcaklık stresinden diğer bir ifade ile küresel ısınmadan 
olumsuz etkileneceği beklenmektedir. Yüksek sıcaklık stresi en fazla bitkileri 
etkilemektedir. Bu nedenle yüksek sıcaklık stresine tolerant/dayanıklı pamuk 
çeĢitleri geliĢtirmek bölgemiz için yapılması gereken bir çalıĢmadır. Bu amaçla 
yüksek sıcaklık stresine tolerant oldukları bilinen ve literatürlerde bu özelliği ile 
anılan pamuk çeĢitleri çalıĢmada materyal olarak kullanılmıĢtır. 

2010 yılında melezleme çalıĢmaları yapılmıĢ, 
Stoneville 453, Stoneville 468, Stoneville 474, DP 90, DP 396 ve DP 499 

çeĢitleri ana (line), SJ-U 86, AGC 85, AGC 208, AGC 375, FiberMax 819, 
FiberMax 832 ve FiberMax 958 çeĢitleri baba (tester) olarak kullanılmıĢtır. 
 



Analar (Line)             X                Babalar (Tester) 
 

1. Stoneville 
453 

2. Stoneville 
468 

3. Stoneville 
474 

4. DP 90 

5. DP 396 

6. DP 499 

 
2010 yılında melezlemeler line x tester analiz yöntemine uygun olarak yapılmıĢ ve 
42 adet melez kombinasyon elde edilmiĢtir. 
Anaçların yüksek sıcaklık stresine toleranslarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
koĢullarında belirleyebilmek amacıyla çeĢitler 3 tekrarlamalı olarak ekilerek verim, 
verim bileĢenleri ve bazı fizyolojik parametreler yönü ile de değerlendirilmiĢtir. 

2011 yılında 42 adet melez kombinasyon anaçlarla birlikte 3 tekrarlamalı 
olarak denemeye alınacaktır. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Projede herhangi bir değiĢiklik önerilmemektedir. 
 
a. Materyal ve Metod: 
b. Proje Faaliyet Takvimi: 
c. Personel: 
d. Bütçe: 

 

 

 
Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah AraĢtırmaları 
Projenin Ġngilizce Adı: Cotton Breeding Investigations in Southeast Anatolia Region. 
Proje No: TAGEM/TA/ 

Alt Proje Adı: Bazı Ġleri Pamuk Hat/ÇeĢitlerinin Diyarbakır ve Mardin KoĢullarına 
Adaptasyonu 
Yürütücü KuruluĢ: Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
DĠYARBAKIR 
Proje Lideri: Dr. Emine KARADEMĠR 
Sunan: Dr. Emine KARADEMĠR 
Proje Yürütücüleri: Dr. Çetin KARADEMĠR 

Remzi EKĠNCĠ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ADANA 
Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü, DĠYARBAKIR 
Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü, AYDIN 

 

1. SJ-U 86 

2. AGC 85 

3. AGC 208 

4. AGC 375 

5. FiberMax 819 

6. FiberMax 832 

7. FiberMax 958 



BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: Nisan 2010- Aralık 2014 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: ÇalıĢma Diyarbakır ve Mardin‟de 20 adet hat ve çeĢit 
kullanılarak yürütülmüĢtür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 
tekrarlamalı olarak yürütülmüĢ, denemede 17 adet yeni hat ve 3 adet kontrol çeĢit 
kullanılmıĢtır. Denemede yer alan hat ve çeĢitlerin kütlü pamuk verimleri Diyarbakır‟da 
292.97 kg da -1 ile 356.05 kg da -1 arasında, Mardin‟de ise 182.20 kg da -1 ile 258.73 kg 
da -1 arasında değiĢmiĢtir. En yüksek kütlü pamuk verimi Diyarbakır‟da 356.05 kg da-1 ile 
Stoneville 468 çeĢidinden elde edilmiĢ, bu çeĢidi EC 10-4, ERA -811 ve ERD-114 hatları 
izlemiĢtir. Mardin‟de ise hat ve çeĢitler arasında kütlü pamuk verimi yönünden istatistiki 
önem düzeyinde farklılık belirlenememiĢtir. Lif verimi yönünden her iki lokasyonda da hat 
ve çeĢitler arasında önemli farklılıkların olduğu belirlenmiĢ, en yüksek lif verimi 
Diyarbakır‟da Stoneville 468 ve EC-10-4 hat/çeĢitlerinden,  Mardin de ise EC-10-4, 
Stoneville 468 ve EC-4 hat/çeĢitlerinden elde edilmiĢtir.  2010 yılında uzun yıllarla 
kıyaslandığında maksimum ve ortalama sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu, artan 
sıcaklık değerlerinin, dikenli kurt ve yeĢil kurt zararlılarının da bu geliĢme sezonunda etkili 
olduğu, bu faktörlerin verimde azalmalara yol açtığı gözlenmiĢtir. 
Denemede çırçır randımanı ve ilk el kütlü oranı değerleri incelenmiĢ, lif teknolojik 
analizler henüz tamamlanmamıĢtır, tüm incelenen özellikler değerlendirilecek be çalıĢma 
aynı materyal ve yöntem ile 2011 yılında da yürütülecektir. 
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Projede herhangi bir değiĢiklik önerilmemektedir. Var 
olan materyal ve yöntemle devam edilecektir. 
 
a. Materyal ve Metod: 
b. Proje Faaliyet Takvimi: 
c. Personel: 
 
 
 
 
Proje Adı: Kuraklık Stresi ve Normal Sulama KoĢullarında Bazı Pamuk Hat/ÇeĢitlerinin 
Tepkilerinin Belirlenmesi 
Determining Response of Some Cotton (Gossypium hirsutum L.) Lines/Varieties under 
Drought Stress and Non-Stress Conditions 
Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri: Dr. Çetin KARADEMĠR 
Sunan:  Dr. Emine KARADEMĠR, 
Proje Yürütücüleri: 
Dr. Emine KARADEMĠR 
Remzi EKĠNCĠ 
Kudret BEREKATOĞLU 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ADANA 
Zirai Mücadele AraĢtırma Ens, DĠYARBAKIR 
Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü, AYDIN 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Mart 2010- Aralık 2011 
Dönem Bulguları ve TartıĢma : 

AraĢtırmanın materyalini Enstitümüz tarafından geliĢtirilmiĢ olan kuraklığa dayanıklı 8 
adet ileri hat, kuraklığa dayanıklılık kapsamında Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü 
tarafından tescil edilmiĢ olan ġahin 2000 çeĢidi ve bölgede yoğun olarak ekilen Stoneville 
468, GW-Teks ve BA-119 çeĢitleri olmak üzere 12 adet hat çeĢit oluĢturmuĢtur. Bu 
hat/çeĢitler, 2010 yılında normal sulama ve su stresi koĢullarında ekilerek kıyaslanmıĢtır. 



Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 4 
tekrarlamalı olarak yürütülmüĢ, ana parselleri su stresi ve normal sulama uygulamaları, 
alt parselleri ise hat/çeĢitler oluĢturmuĢtur. 

Deneme damla sulama yöntemi ile sulanmıĢtır. Bu nedenle deneme parsellerine 
verilen su miktarları hassas bir Ģekilde ölçülebilmiĢ ve uygulanabilmiĢtir. Kütlü pamuk 
verimi ve lif verimi  yönünden uygulamalar ve çeĢitler arasındaki farklılıklar %1 düzeyinde 
önemli bulunmuĢtur. Su stresi koĢullarında kütlü pamuk verimi % 27.83, lif verimi ise % 
27.43 oranında azalma göstermiĢtir. Çırçır randımanı, lif uzunluğu ve lif kopma 
dayanıklılığı yönünden çeĢitlerin önemli, uygulamaların önemli olmadığı belirlenmiĢtir.  Lif 
inceliği ve lif kopma uzaması yönünden çeĢitler ve uygulamalar önemli farklılıklar 
göstermiĢtir. 

 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Projede herhangi bir değiĢiklik önerilmemektedir. 
a. Materyal ve Metod 
b. Proje Faaliyet Takvimi: 
c. Personel: 
d. Bütçe: 
 
 
 
 
 
Proje Adı: Line x Tester Analiz Yöntemi ile GAP Bölgesine Uygun Pamuk ÇeĢitlerinin 

GeliĢtirilmesi 
Projenin Ġngilizce Adı: Improvement Suitable Cotton Varieties for GAP Region by Line x 

Tester Methodology 
Proje No: TAGEM/TA/06/02/02/003 
Yürütücü KuruluĢ: Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
DĠYARBAKIR 
Proje Lideri: Dr. Çetin KARADEMĠR, 
Sunan: Dr. Emine KARADEMĠR, 
Proje Yürütücüleri: Dr. Emine KARADEMĠR 
Remzi EKĠNCĠ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, DĠYARBAKIR 
Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü, AYDIN 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Mart 2006- Aralık 2010 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: ÇeĢit geliĢtirme çalıĢmalarında 
ebeveynler arasındaki genetik uzaklığın ve farklılığın önemli olduğu 
ve üstün özellikte çeĢitlerin bu Ģekilde geliĢtirildiği bilinmektedir. 
Bu amaçla 2006 yılında Fibermax 832, Tam 94 L 25, AĢkabat 71, Giza 45, Bahar 14, 
Teks ve Gedera 236 çeĢitleri line (ana), Stoneville 453, MaraĢ 92 ve Sayar 314 çeĢitleri 
tester (baba) olarak kullanılmıĢ ve 21 kombinasyonda melezlemeler yapılmıĢtır. 2010 
yılında 108 adet F4 generasyonunda tek bitki ile 3 adet kontrol çeĢit ilave edilerek 
Augmented deneme desenine göre 6 bloklu deneme yürütülmüĢtür. 
2010 verim ve lif kalite özellikleri öne çıkan hatlar seçilerek bir sonraki generasyona 
aktarılacaktır. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Projede herhangi bir değiĢiklik önerilmemektedir. 
a. Materyal ve Metod 
b. Proje Faaliyet Takvimi: 
c. Personel: 
d. Bütçe: 
 



Proje Adı : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah ÇalıĢmaları (III. AĢama), 
(Cotton Breeding Investigations in Southeastern Anatolia Region) 

Alt Proje Adı (Türkçe): Verimli ve II. Ürüne Uygun Erkenci Pamuk ÇeĢitlerinin GeliĢtirilmesi 
(TAGEM) 

Development of Yield and Available Second Crop Early Cotton Varieties 
Proje No  : TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ : Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma   Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri  : Remzi EKĠNCĠ 
Sunan:                        : Remzi EKĠNCĠ 
Proje Yürütücüleri : Dr. Emine KARADEMĠR 
Dr. Çetin KARADEMĠR 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ADANA 
Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü, DĠYARBAKIR 
Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü, AYDIN 

BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2010-2014 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

2010 yılında F5 döl kuĢağı, Augmented deneme desenine göre 6 erkenci çeĢit 
standart olarak alınarak 2 sıralık parsellere Mardin Kızıltepe ekolojik koĢullarında II. ürün 
olarak ekilmiĢtir. F5 kademesindeki döl sıraları, erkencilik ve lif verim parametreleri yönünden 
standartları geçen çeĢit/hatlar seçilerek F6 döl kuĢağına aktarılmak üzere belirlenmiĢtir. 
Seçilmek üzere belirlenen hatlar, 2011 yılında Diyarbakır ekolojik koĢullarında II ürün olarak 
3 erkenci standart pamuk çeĢidi ile tesadüf blokları deneme deseninde denenecektir. 

Seçim dıĢında kalan hatlar ise Augmented deneme desenine göre 6 standart pamuk 
çeĢidi ile 2 sıralık parsellere Diyarbakır ekolojik koĢullarında ana ürün olarak ekilerek 
denenecektir. 
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
Materyal ve Metod : 
Proje Faaliyet Takvimi: 
Personel  : 
Bütçe   : 
 
 
 
Proje Adı : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah ÇalıĢmaları (III. AĢama), 
(Cotton Breeding Investigations in Southeastern Anatolia Region) 
Alt Proje Adı (Türkçe): 
Verimli ve Lif Kalite Özellikleri Üstün Pamuk ÇeĢitlerinin GeliĢtirilmesi 
Development of Yield and High Fiber Quality Properties Cotton Varieties 
Proje No  : TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ : Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri  : Remzi EKĠNCĠ 
Sunan:                          Remzi EKĠNCĠ 
Proje Yürütücüleri : Dr. Emine KARADEMĠR 
Dr. Çetin KARADEMĠR 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ADANA 
Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü, DĠYARBAKIR 
Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü, AYDIN 

BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2010-2014 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

2010 yılında projede yer alan F5 Kademesindeki 200 adet döl sıraları, 6 adet standart 
çeĢit ( BA 119, Celia, Dicle 2002, Flora, STV 468 ve Teks) ile Augmented desing deneme 



deseninde denenmiĢtir. F5 kademesindeki döl sıraları, lif verimi ve lif kalite parametreleri 
yönünden standartları çeĢitlere eĢit/geçen hatlar seçilerek F6 döl kuĢağına aktarılmak üzere 
belirlendi. 

F6 döl sıralarına aktarılmak üzere aktarılan hatlar, 2011 yılında 3 adet standart çeĢit 
ile tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak denenecektir. 
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
Materyal ve Metod : 
Proje Faaliyet Takvimi: 
Personel  : 
Bütçe   : 
 
 
 
 
 
Proje Adı : Pamuk Bitkisinde, Tür Ġçi ve Türler Arası (Gossypium hirsutum L. x Gossypium 
barbadense L. ve Gossypium hirsutum L. x Gossypium hirsutum L.) Çift Melezlerin F1 Döl 
KuĢağında Bazı Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerin Genetik Yapısının Saptanması 
 

Determination of Genetic Structure of Some Agricultural and Technological 
Characteristics of Double Cross, Inter-Specific  (Gossypium hirsutum L. x 
Gossypium barbadense L.) and Intra-Specific (Gossypium hirsutum L. x 
Gossypium hirsutum L.) of F1 Hybrids in Cotton 

Proje No  : TAGEM/TA/10/ 
Yürütücü KuruluĢ : Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri  : Remzi EKĠNCĠ 
Sunan:                        : Remzi EKĠNCĠ 
Proje DanıĢmanı: Prof. Dr. Oktay GENÇER 
Prof. Dr. Ahmet Can ÜLGER 
Doç. Dr. Sema BAġBAĞ 
Proje Yürütücüleri : 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2010-2014 
 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

2010 yılında, çift melez (Double-Cross) metoduna uygun olarak elde edilen çift melez 
F1‟ler 3 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre ekilerek; incelenen özellikler 
yönünden metoda uygun olarak analizleri yapılarak ümit var kombinasyonlar seçilmiĢtir. 

ÇalıĢma kapsamında incelenecek özelliklerin, genetik parametreler, kalıtım dereceleri, 
heterotik etkiler belirlenmiĢ,  incelenecek özellikler yönünden elde edilen veriler Singh ve 
Chaudhary (1985) göre irdelenecek ve değerlendirilmiĢtir. 
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
Materyal ve Metod : 
Proje Faaliyet Takvimi: 
Personel  : 
Bütçe   : 
 
 
 



(Bilgi Amaçlı Sunum) 
Proje Adı : Türkiye‟deki Pamuk ÇeĢitleri ve Genetik Stoklardaki Bazı Hatların Yüksek 
Sıcaklığa Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi 
 
Determination of Heat Tolerance Levels of Some Cotton Varieties and Lines Exist in Genetic 
Stock within Turkey 
 
Proje No   : 109 O 339 (TÜBĠTAK 1001) 
Yürütücü KuruluĢ : Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Yürütücüsü  : Remzi EKĠNCĠ 
Sunan    : Remzi EKĠNCĠ 
Proje Ekibi :Dr. Emine KARADEMĠR, Dr. Çetin KARADEMĠR, Doç. Dr. 

Sema BAġBAĞ, Prof. Dr. Oktay GENÇER (DanıĢman) 
Proje BaĢlama-BitiĢ Tar : 2010-2012 
Projenin Toplam Bütçesi : 120.425 TL 
Proje Özeti   : 

Projenin amacı, küresel iklim değiĢimi ile yükselen ve ileride daha da yükseleceği 
öngörülen sıcaklığın oluĢturduğu abiyotik streslere karĢı, pamuk verim ve lif kalitesinin nasıl 
ve hangi boyutta etkileneceğini ve pamuk bitkisinin sıcaklık stresine karĢı dayanıklılık ve 
sıcaklıktan kaçma mekanizmalarının nasıl çalıĢtığını anlamak; ileride oluĢabilecek yüksek 
sıcaklık stresine karĢı, ülkemizdeki pamuk hat ve çeĢitlerin performanslarını belirlemek için 
taramanın yapılması; bu tarama sonucunda, genetik olarak dayanıklı olan pamuk hat ve 
çeĢitlerin ıslah programlarında ebeveyn olarak kullanılabilmesine katkı sağlamaktır. 

Ülkemizde tescilli bazı çeĢit ve genetik stoklarda temin edilen hatlar çalıĢmanın 
materyalini oluĢturarak, kontrollü Ģartlarda yüksek sıcaklık koĢullarında genotipler denendi. 
Tarla Ģartlarında iki farklı ekim zamanında ekimler yapıldı. Ġncelenecek özelliklere yönelik 
gözlemler ve ölçümler alındı. 

2011 yılında kontrollü Ģartlarda normal sıcaklık koĢullarında genotipler denenecektir. 
Daha sonra, yüksek sıcaklık koĢulları ile normal sıcaklık koĢulları verilerine dayanarak 

genotiplerin incelenen özellikler yönünden index değerler belirlenecektir. 
Anahtar Kelimeler  : Pamuk, Yüksek Sıcaklık Stresi, 
 
 
 
 
 
(Bilgi Amaçlı Sunum) 
Proje Adı : Pamuk Lifi Ġmalatında Bölgesel Sınaî ĠĢbirliği 
(Regional Industrial Cooperation In Cotton Fiber Manufacturing) 

Proje No   : 
Yürütücü KuruluĢ : Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Program Otoritesi : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik 

Programı 
Sunan    : Remzi EKĠNCĠ 
Proje BaĢlama-BitiĢ Tar : 
Projenin Toplam Bütçesi : 
Proje Özeti   : 
 

Hedef Kitleyi oluĢturan KOBĠ‟lerin mesleki örgütlenmelerinin ve iĢbirliklerinin artırılması, 
rekabet güçlerinin artırılması, sektörel geliĢmenin sağlanması, katma değerin bölgede 
yaratılması ve yerel kalkınmaya katkıda bulunarak, bölgesel sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik 
farklılığının azaltılması genel hedefimizi oluĢturmaktadır. 

Diyarbakır ve ġanlıurfa illeri içerisine faaliyet gösteren 100 adet Çırçır-Presse 
iĢletmelerine yönelik proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ile iĢletmelerin profesyonel ve 



stratejik yönetim, ulusal ve uluslar arası standardizasyon/kalite/müĢteri odaklılık ile iĢbirliği ve 
koordinasyonlarının sağlanarak kümelenmelerine ön ayak olmak yoluyla KOBĠ‟lerin bölgesel 
rekabet edilebilirliklerini artırmak projenin temel amaçlarını oluĢturmaktadır. 

Proje çalıĢması ile hedef kitlenin sahip olduğu temel ve yapısal sorunlarına çözüm 
üreterek bölgesel rekabet edebilirliklerine katkı sağlanacaktır. Hedef kitleyi oluĢturan 
iĢletmelerin, DTM‟nin 21 Ağustos 2009 tarih‟li 2009/37 ve 2009/38 nolu tebliğleri ile tek balya 
sistemine geçiĢleri kolaylaĢtırarak kolaylık sağlanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler  : 
 
 
 
 
 
Proje Adı :Türler Arası melezleme Yoluyla Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Verim ve 
Kalitesi Yüksek yeni Pamuk çeĢitlerinin Elde Edilmesi 
Projenin Ġngilizce Adı: Determination of New Cotton Varieties of High Yielding and Quality 
for South East Anatolia Region by Using Interspecific Crosses 
Proje No : TAGEM/TA-99/00/03/01/12 
Yürütücü KuruluĢ : K.MaraĢ Tarımsal   AraĢtırma  Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri : Güven BORZAN 
Proje Yürütücüleri : Ramazan GÜVERCĠN, 
H. Mehtap EREYMAN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : K.S..Ü. Ziraat Fakültesi, SANKO   A.ġ. 
Lif Analiz Lab. Nazilli P.A.E. 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Nisan/2005- Aralık 2009 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi :Bu çalıĢma ile verimli. lifi ince ve uzun, lif kopma 
mukavemeti, lif uzunluk uyumu ve lif kopma uzaması yüksek, verticilium spp. solgunluğuna 
tolerant çeĢit ya da çeĢitler elde edilmesi hedeflenmektedir. 
Materyal ve Metot : 

Materyal: ÇalıĢmada; G. hirsutum L. Türüne ait ana ebeveynler:  
 Sayar-314: DPL–15/21 X Acala 314/965–10 melezidir. Çukurova Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsünce K.MaraĢ‟ta ekilmek üzere tescil ettirilmiĢtir. Orta erkenci, piramit formda, lif 
uzunluğu 30.4 mm, lif inceliği 4.40–4.55 mic, lif mukavemeti 77–80 (presley), çırçır randımanı 
% 41‟dir. K.MaraĢ ve GAP bölgesinde ekilmektedir. 
 Çukurova-1518: Carolina Queen pamuk çeĢidinden seleksiyon yoluyla elde 
edilmiĢtir. Bitki açık  tipte, dik ve sağlamdır. Çırçır randımanı % 40.7, lif uzunluğu 29.1 mm, 
Lif inceliği 4.3 mic, Lif mukavemeti 83.8 pressleydir. Solgunluk  
hastalığına hassastır. 

G. barbadense L. Türüne ait baba ebeveynler: 
Giza-45:    G.barbadense L. türü. piramit formdadır. Uzun boylu 

çok geçci bir çeĢittir. Çırçır randımanı %35.7, lif uzunluğu 35.8 mm, lif inceliği 3.51 mic, lif 
mukavemeti 96.1 lib/inch²‟dir. Tohumlar az havlıdır. 

AĢkabad-71: G.barbadense L. türünden olup Türkmenistan menĢeylidir. Çırçır 
randımanı %34.8, lif uzunluğu 35.0 mm, lif inceliği 2.8 mic, lif mukavemeti 38.4 gr/tex tir. 

Metot :  ÇalıĢma;  11 ana ve 4 baba ebeveynle basit melezleme yapılarak baĢlanmıĢ 
ve  F1‟de Line x Tester analiz yöntemi ile  kombinasyon seçimleri   yapılmıĢ olup, pedigree  
ıslah  yöntemi    uygulanarak F kademesine getirilmiĢtir.  Üç kombinasyona ait  4 soyla proje 
devam ettirilmektedir. 
GeliĢme Durumu   : 
2005 Yılı ÇalıĢmaları : 

Projeninin I. Dilim çalıĢmaları sonucunda belirlenen 4 soy, ebeveynleri ile ve bölge 
standardı olan St-453 çeĢidiyle birlikte ve 4 tekerrürlü olarak denendi. Denemede parseller 4 
sıralı,  0.70 m.  sıra arası mesafesinde ve 12 m. boyundadır.    Yine bu soylardan yeterli 
tohum sağlamak amacıyla tohum üretme parselleri oluĢturulmuĢtur. Bunlar 2‟Ģer sıralı 12 m. 



boyunda ve 0.70 m. sıra arası mesafesindedir. Tüm bu çalıĢmalarda ekim tarihi 
02/05/2005‟tir. ÇalıĢmada I. hasat tarihi 20/09/2005 ve II. hasat tarihi 14/10/2005‟tir. 
Elde edilen sonuçlara göre; verim bakımından st-453 çeĢidi ilk sırayı almıĢtır. SG-11 soyu 
ebeveynlerinden Sayar-314 çeĢidini de geçerek 356.18 kg/da verimle ikinci sırayı almıĢtır. 
Ümitvar    soylardan ÇA-3 soyu kendi ebevenleri olan Ç-1518 ve AĢkabad-71 çeĢitlerini 
geçerek 329.29 kg/da. lık verimle 4. sırada yer almıĢtır. Çırçır randımanı değerlerine göre St-
453, Ç-1518 ve Sayar-314 çeĢitleri sırasıyla ilk grubu oluĢturmuĢlardır. Soylardan ÇA-3 soyu 
% 39.21 randıman değeri ile 2. grupta yer almıĢtır. 
 
Tablo 1. 2006 Yılı Kütlü Verimi(kg/da), Çırçır Randımanı (%), Lif Ġnceliği (mic), Lif Uzunluğu 
(mm)  ve Lif Mukavemetine (gr./tex) Ait Ortalamalar Ve LSD Grupları 

 
ÇEġĠTLER 

VERĠM 
(KG/DA) ÇÇ..RR..  ((%%))  MMIICC  LLEENN  SSTTRR  

SG-9 
SG-11 
SA-3 
ÇA-3 
S-314 
Ç-1518 
AġK.-71 
G-45 
ST-453 

324.3     BCD 
356.2   AB 
303.4       CD 
329.3     BCD 
350.7   ABC 
286.8      BCD 
282.0           D 
217.1           E 
382.4   A 

3377..11              CCDD  
3377..66            CC  
3366..22                  DD  
3399..22          BB  
4422..77      AA  
4422..88      AA  
3377..11              CCDD  
3333..22                        EE  
4433..22        AA 

44..5500    AABB  
44..5555    AABB  
44..4455        BB  
44..7755    AABB  
44..9900    AA  
44..7788    AABB  
33..7700              CC  
33..8855              CC  
44..9933    AA 

3311..66        BB  
3311..77        BB  
3311..33        BBCC  
3311..77        BB  
3300..00          CCDD  
2299..33              DD  
3344..55      AA  
3355..33      AA  
2299..11              DD 

3377..77        BB  
3377..00        BB  
3366..00        BBCC  
3355..77        BBCCDD  
3333..88              CCDD  
3333..55              CCDD  
4455..11      AA  
4433..00      AA  
3322..77                  DD 

FçeĢit 
CV % 

8.82** 
10.54 

68.13** 
2.17 

8.32** 
6.79 

18.22** 
3.17 

88..8822****  
1100..5544  

2006 Yılı ÇalıĢmaları : 
F6 kademesinden aktarılan 4 soy;  Duplikasyona yol açmaması amacıyla Ramazan 

ġ. GÜVERCĠN‟in proje liderliğini yaptığı GAP Adaptasyon ÇalıĢmasında Bölge Verim 
Denemesine alındı. Denemeler Diyarbakır, Mardin/Kızıltepe, ġ.Urfa ve K.MaraĢ Müessesede 
kuruldu. ÇalıĢmalarda parseller 4 sıralı,  0.70 m. sıra arası, mesafesinde ve 12 m. 
boyundadır. 
 
Tablo 2. Denemede Yer Alan Çevreler, ÇeĢitler ve ÇeĢitlere ait Lif Pamuk 
Verimleri.2006 

ÇEġĠTLER 
BÖLGELER 

Kütlü Pamuk 
Verimi 
(kgda-1) 

K. MaraĢ ġanlıurfa Diyarbakır Kızıltepe Ort. LSD 
(%5) 

ST 453 411.7 a-c 506.7 a 363.1 b-f 496.9 ab 444.6 a 
ST 373 361.1 c-g 472.9 a-c 394.1 a-d 515.2 a 435.8 a-b 
Gapeyam-1 401.4 a-d 497.2 ab 371.0 a-f 454.3 a-c 431.0 a-c 
BA 119 428.3 a 418.9 a-f 451.3 A 421.5 a-e 430.0 a-c 
ST 468 
BA 308 

365.9 b-f 410.5 a-f 431.6 ab 498.4 ab 426.6 a-c 
355.9 d-h 491.1 a-c 414.8 a-c 432.9 a-e 423.7 a-c 

ErĢan 92 415.7 ab 475.2 a-c 401.8 a-d 395.4 b-f 422.0 a-c 
MaraĢ 92 386.3 a-e 462.4 a-c 408.4 a-c 420.4 a-e 419.4 a-c 
Dicle 2002 345.1 e-h 453.2 a-c 386.3 a-e 426.2 a-e 402.7 a-d 
DPL 5111 350.4 d-h 422.9 a-f 349.6 b-f 457.2 a-c 395.0 b-e 
ÇA 3 371.8 b-f 428.1 a-e 386.6 a-e 370.4 c-f 389.2 c-e 
Flora 311.1 g-ı 405.2 a-f 367.6 a-f 400.4 b-f 371.1 d-f 
Luisa 302.7 hı 411.9 a-f 328.1 c-f 436.3 a-d 369.8 d-f 
SA 3 344.2 e-h 387.0 b-f 353.6 b-f 388.8 b-f 368.4 d-f 
Barut 2005 309.3 g-ı 440.5 a-d 299.6 e-g 389.4 b-f 359.7 d-g 
SG 11 350.1 d-h 341.7 d-f 350.5 b-f 389.7 b-f 358.0 d-g 
Teks 304.5 hı 327.7 ef 349.9 b-f 438.4 a-d 355.1 e-g 
Deltaopal 289.4 ı 441.7 a-d 335.3 c-f 350.4 c-f 354.2 e-g 
Nazilli 342 355.6 d-h 381.6 c-f 315.3 d-f 355.7 c-f 352.1 e-g 
Nazilli 954 360.5 c-g 318.5 ef 370.8 a-f 306.7 f 339.1 fg 
SG 9 308.5 g-ı 391.3 b-f 295.0 fg 322.3 ef 329.3 fg 
Carmen 303.2 hı 313.8 f 329.8 c-f 327.8 d-f 318.7 g 
Nazilli 663 326.7 fı 333.8 c-f 216.2 g 383.9 c-f 315.2 g 



Ortalama 350.4 414.5 359.6 407.8 383.1 
LSD b a b a 19.20 
Cv(%) 9.40 16.4 14.8 16.5 14.9 
FçeĢit * * * * ** 
Fçevre ** 
FçevrexçeĢit * 
 
 
Tablo 3.  Denemede Yer Alan Çevreler, ÇeĢitler ve ÇeĢitlere ait Çırçır Randımanları 
2006. 

ÇEġĠTLER 
BÖLGELER Çırçır Randımanı 

(%) 

K.MaraĢ ġanlıurfa Diyarbakır Kızıltepe Ort. LSD 
(%5) 

1 Nazilli 663 45.6 a 37.0 gh 43.8 a 45.4 a 43.0 a 
2 Nazilli 342 43.7 a-c 41.5 a 41.4 d-h 43.2 b-e 42.5 ab 
3 ST 468 42.2 c-f 39.3 b-e 43.3 ab 44.5 ab 42.3 a-c 
4 Nazilli 954 44.5 ab 38.3 c-g 42.6 a-d 43.8 a-d 42.3 a-c 
5 ST 373 42.3 c-e 41.6 a 42.3 b-e 42.5 c-h 42.2 a-c 
6 BA 119 42.7 b-d 37.8 e-h 43.1 a-c 44.2 a-c 42.0 b-d 
7 BA 308 42.7 b-d 40.8 e-h 42.2 b-e 42.0 d-h 41.9 b-d 
8 TEKS 43.6 a-c 39.1 b-e 41.2 e-h 42.4 c-h 41.6 b-e 
9 Barut 2005 42.7 b-d 38.3 d-g 42.0 b-f 42.8 b-f 41.5 c-f 
10 Carmen 42.0 c-f 39.9 a-d 40.6 g-ı 42.6 c-g 41.3 d-g 
11 Flora 40.7 d-h 38.5 c-g 41.4 d-h 43.9 a-c 41.1 d-g 
12 ST 453 41.0 d-g 39.3 b-e 41.9 c-g 41.7 e-h 41.0 e-h 
13 Luisa 42.4 c-e 39.2 b-e 41.1 e-ı 41.2 f-h 41.0 e-h 
14 DPL 5111 41.8 c-f 39.2 b-e 40.4 hı 41.3 f-h 40.7 f-ı 
15 ErĢan 92 42.2 c-f 38.3 d-g 40.2 h-k 41.1 f-ı 40.5 g-j 
16 Dicle 2002 40.2 f-ı 40.2 a-c 40.8 f-ı 40.7 hı 40.5 g-j 
17 MaraĢ 92 41.2 d-g 39.0 b-f 39.8 I-k 40.9 g-ı 40.2 h-j 
18 Deltaopal 42.0 c-f 37.3 f-h 39.0 j-l 41.8 e-h 40.0 ıj 
19 ÇA 3 40.4 e-ı 37.0 gh 40.3 h-j 41.0 g-ı 39.7 j 
21 SA 3 38.5 ı 38.4 c-g 37.6 m 39.3 ıj 38.5 k 
20 Gapeyam-1 38.8 hı 37.8 e-h 38.9 k-m 38.4 j 38.5 k 
22 SG 9 39.5 g-ı 37.0 gh 38.2 lm 38.8 j 38.4 k 
23 SG 11 39.5 g-ı 36.1 h 38.9 k-m 38.3 j 38.2 k 
Ortalama 41.7 38.7 40.9 41.8 40.8 
LSD a c b A 0.88 
Cv(%) 2.97 2.90 1.99 2.7 2.6 
FçeĢit * * * * ** 
Fçevre ** 
FçevrexçeĢit ** 
 
 
 
Tablo 4. Denemede Yer Alan Çevreler, ÇeĢitler ve ÇeĢitlere ait Lif Pamuk Verimleri 
2006. 

ÇEġĠTLER 
BÖLGELER Lif Verimi 

(kgda-1) 

K.maraĢ ġanlıurfa Diyarbakır Kızıltepe Ort. LSD 
(%5) 

1 ST 373 152.8 b-e 196.8 a 166.8 a-d 219.0 ab 183.9 a 
2 ST 453 168.8 a-c 199.2 a 152.2 b-e 207.3 a-c 181.9 ab 
3 ST 468 154.5 b-e 161.4 a-d 186.9 ab 221.8 a 181.2 ab 
4 BA 119 182.9 a 158.4 a-d 194.6 a 186.4 a-e 180.6 a-c 
5 BA 308 152.0 b-f 200.4 a 175.1 a-c 181.9 a-f 177.4 a-c 
6 ErĢan 92 175.5 ab 182.1 a-c 161.6 a-e 162.6 c-g 170.5 a-f 
7 MaraĢ 92 159.2 a-d 180.4 a-c 162.6 a-e 172 b-g 168.6 a-f 
8 Gapeyam-1 155.8 b-e 188.0 a-c 144.4 c-f 174.5 a-f 165.7 a-f 
9 Dicle 2002 138.8 d-h 182.2 a-c 157.7 a-e 173.5 a-g 163.1 b-g 
10 DPL 5111 146.5 c-g 165.8 a-d 141.3 c-f 188.9 a-d 160.7 c-h 
11 ÇA 3 150.3 c-g 158.4 a-d 155.8 b-e 151.9 d-g 154.1 d-ı 
12 Flora 126.7 gh 156.1 a-d 152.2 b-e 175.8 a-f 152.7 d-ı 
13 Luisa 128.4 f-h 161.5 a-d 134.9 d-f 179.8 a-f 151.2 d-j 
14 Nazilli 342 155.4 b-e 158.4 a-d 130.6 d-g 153.7 d-g 149.6 e-j 
15 Barut 2005 132.1 e-h 168.8 a-d 125.9 e-g 166.7 c-g 148.4 f-j 
16 Teks 132.8 e-h 128.2 d 144.2 c-f 185.9 a-e 147.8 f-j 
17 Nazilli 954 160.5 a-d 122.0 d 158.0 a-e 134.4 fg 143.8 g-k 



18 SA 3 132.6 e-h 148.7 b-d 133.0 d-f 152.8 d-g 141.8 h-k 
19 Deltaopal 121.6 h 164.8 a-d 130.8 d-g 146.5 d-g 141 h-k 
20 SG 11 138.3 d-h 123.4 d 136.4 d-f 149.3 d-g 136.9 I-k 
21 Nazilli 663 149.0 c-g 123.6 d 94.7 g 174.3 a-f 135.4 ı-k 
22 Carmen 127.4 gh 125.3 d 133.9 d-f 139.7 e-g 131.6 jk 
23 SG 9 121.9 h 144.8 cd 112.7 fg 125.1 g 126.2 k 
Ortalama 146.3 160.8 147.2 170.6 156.3 
LSD c b c a 19.8 
Cv(%) 9.95 17.6 15.6 17.4 15.6 

Fçeşit * * ** * ** 

Fçevre ** 

Fçevrexçeşit * 

 
Tablo 5. Denemede Yer Alan Çevreler, ÇeĢitler ve ÇeĢitlere ait Lif Ġncelikleri.2006 

ÇEġĠTLER 
BÖLGELER Lif inceliği 

(micronaire) 

K.maraĢ ġanlıurfa Diyarbakır Kızıltepe Ortalama LSD 
(%5) 

1 DPL 5111 5.43 a 4.64 -- 4.56 -- 4.94 a-c 4.89 a 
2 ST 453 5.10 a-c 4.34 -- 4.50 -- 5.13 a 4.77 ab 
3 BA 308 5.07 a-c 4.90 -- 4.06 -- 4.87 a-d 4.73 a-d 
4 ST 468 5.07 a-c 4.54 -- 4.32 -- 4.91 a-c 4.71 a-d 
5 Dicle 2002 4.93 b-d 4.79 -- 4.40 -- 4.61 b-g 4.68 a-d 
6 Nazilli 663 5.43 a 4.54 -- 3.56 -- 4.98 ab 4.63 a-e 
7 SG 11 4.87 b-d 4.75 -- 4.41 -- 4.47 c-g 4.63 a-e 
8 Nazilli 954 5.20 ab 4.32 -- 4.36 -- 4.61 b-g 4.62 a-e 
9 ÇA 3 4.83 b-d 4.61 -- 4.46 -- 4.48 c-g 4.60 a-e 
10 SG 9 5.10 a-c 4.49 -- 4.28 -- 4.39 e-g 4.57 b-f 
11 BA 119 5.07 a-c 4.21 -- 4.39 -- 4.49 c-g 4.54 b-f 
12 Flora 4.87 b-d 4.32 -- 4.08 -- 4.85 a-e 4.53 b-f 
13 Gapeyam-1 4.77 b-d 4.35 -- 4.20 -- 4.74 a-f 4.52 b-g 
14 Deltaopal 4.73 cd 4.68 -- 3.97 -- 4.61 b-g 4.50 b-g 
15 ST  373 4.77 b-d 4.48 -- 3.87 -- 4.67 a-f 4.45 c-h 
16 ErĢan 92 4.90 b-d 4.48 -- 3.70 -- 4.63 b-g 4.43 c-h 
17 Barut 2005 4.83 b-d 4.17 -- 3.92 -- 4.72 a-f 4.41 d-h 
18 Luisa 4.73 cd 4.58 -- 3.79 -- 4.33 fg 4.36 e-h 
19 MaraĢ 92 5.00 a-d 4.30 -- 3.94 -- 4.18 g 4.36 e-h 
20 Teks 4.80 b-d 4.03 -- 3.80 -- 4.53 b-g 4.29 f-h 
21 Nazilli-342 5.00 a-d 3.81 - 3.67 - 4.43 d-g 4.23 gh 
22 Carmen 4.83 bd 3.88 -- 3.89 -- 4.32 fg 4.23 gh 
23 SA 3 4.60 d 4.00 -- 3.96 -- 4.27 fg 4.21 h 
Ortalama 4.95 4.40 4.1 4.62 4.5 
LSD a c d b 0.12 
Cv(%) 5.4 9.7 11.1 6.15 8.2 
FçeĢit * ns ns * ** 
Fçevre ** 
 
 
Tablo 6. Denemede Yer Alan Çevreler, ÇeĢitler ve ÇeĢitlere ait Lif Uzunlukları 2006. 

ÇEġĠTLER 
BÖLGELER Lif uzunluğu 

(mm) 

K.maraĢ ġanlıurfa Diyarbakır Kızıltepe Ortalama LSD 
(%5) 

1 SG 9 29.1 a-c 31.7 a 30.6 ab 30.9 a 30.6 a 
2 SA 3 29.6 a 30.6 ab 31.0 a 30.5 ab 30.4 a 
3 SG 11 27.9 e-h 29.8 b-f 30.9 a 30.6 ab 29.8 b 
5 ErĢan 92 28.6 b-f 29.9 b-f 29.9 a-e 30.4 a-c 29.7 bc 
4 Flora 29.0 a-d 30.3 b-d 29.3 c-g 29.4 a-e 29.7 bc 
6 ÇA 3 29.4 ab 29.1 d-h 29.7 c-f 29.9 a-e 29.6 bc 
7 Luisa 28.6 b-f 30.4 a-c 29.4 c-g 29.8 a-e 29.5 bc 
8 Teks 28.3 c-g 30.1 b-e 30.0 a-d 29.3 a-e 29.5 b-d 
9 MaraĢ 92 28.6 a-e 28.8 f-ı 30.1 a-c 30.2 a-d 29.4 b-e 
10 Gapeyam-1 28.3 b-g 29.0 e-h 29.6 b-f 29.8 a-e 29.2 b-e 
11 Carmen 27.9 e-h 29.8 b-f 29.3 c-g 29.3 a-e 29.0 c-f 
12 Deltaopal 27.4 g-j 29.2 c-g 29.6 b-f 28.6 d-h 28.9 e-h 
13 BA 308 27.4 g-j 29.3 c-g 28.7 e-ı 29.3 b-e 28.8 e-h 
14 Nazilli 342 28.5 b-f 28.8 f-ı 29.3 c-g 28.8 c-g 28.8 d-g 
15 ST 373 27.5 f-ı 29.2 c-g 28.6 f-ı 29.5 a-e 28.7 e-h 
16 ST 453 27.0 h-j 29.7 b-f 28.8 d-ı 28.9 c-f 28.6 e-h 



17 BA 119 27.6 e-ı 28.1 g-ı 29.1 c-h 29.2 b-e 28.5 f-ı 
18 Dicle 2002 27.4 g-ı 29.3 c-g 27.7 ıj 28.7 d-h 28.5 g-ı 
19 Nazilli 954 28.0 d-h 27.8 hı 28.0 h-j 28.5 e-h 28.2 h-j 
20 ST 468 27.8 e-h 29.2 d-g 27.9 ıj 27.4 f-h 28.1 h-j 
21 Nazilli 663 26.3 j 28.3 g-ı 28.2 g-j 28.7 d-h 28.0 ıj 
22 DPL 5111 26.7 I-j 28.1 g-ı 28.0 h-j 27.2 gh 27.8 j 
23 Barut 2005 28.2 c-g 27.7 ı 27.3 j 27.1 h 27.7 j 
Ortalama 28.2 29.3 29.2 29.2 29.0 
LSD b a a a 0.64 
Cv(%) 2.3 2.6 2.5 3.4 2.7 
FçeĢit ** ** ** ** ** 
Fçevre ** 
FçevrexçeĢit * 
 
Tablo 7. Denemede Yer Alan Çevreler, ÇeĢitler ve ÇeĢitlere ait Lif Mukavemetleri 2006. 

ÇEġĠTLER 
BÖLGELER Lif mukavemeti 

(gtex-1) 

K.maraĢ ġanlıurfa Diyarbakır Kızıltepe Ortalam
a 

LSD 
(%5) 

1 Teks 35.2 a 37.0 a 36.1 a 35.2 a 35.9 a 
2 Luisa 34.9 a 36.5 ab 33.2 a-c 34.2 ab 34.7 a 
3 Deltaopal 33.4 a-c 35.4 a-c 32.3 b-e 32.5 b-d 33.4 b 
5 SG 11 32.0 b-g 34.1 c-f 34.0 ab 32.9 a-c 33.3 b 
4 Flora 34.5 ab 34.9 a-d 31.9 b-e 32.0 b-e 33.3 b 
6 Carmen 33.5 a-c 34.4 b-f 31.6 b-e 32.2 b-d 32.9 bc 
7 SG 9 33.2 a-d 34.9 a-e 30.4 c-h 32.7 a-d 32.8 b-d 
8 SA 3 33.6 a-c 34.3 b-f 32.8 b-d 30.5 c-h 32.8 b-d 
9 ÇA 3 32.1 b-f 32.3 f-ı 32.5 b-e 30.7 c-h 31.9 c-e 
10 DPL 5111 32.7 a-f 32.6 e-h 32.2 b-e 30.0 d-ı 31.9 c-e 
11 ErĢan 92 31.6 c-g 32.8 d-g 31.0 c-g 31.2 c-g 31.7 c-f 
12 MaraĢ 92 33.0 a-e 30.1 ı-k 31.2 b-f 31.9 b-f 31.6 d-f 
13 Gapeyam-1 31.5 d-h 31.4 g-j 31.4 b-e 31.1 c-g 31.4 ef 
14 BA 119 31.3 c-ı 31.3 g-k 30.6 c-h 30.8 c-h 31.0 ef 
15 ST 468 31.5 c-h 32.7 d-h 30.0 d-ı 27.5 ıj 30.4 fg 
16 BA 308 28.8 h-j 30.2 ı-k 30.1 d-ı 29.1 f-j 29.6 gh 
17 Nazilli 663 28.5 j 30.4 h-k 29.7 e-ı 29.2 f-j 29.5 gh 
18 Dicle 2002 29.4 g-j 31.2 g-k 28.1 g-j 29.2 f-j 29.5 gh 
19 Nazilli 342 30.4 e-j 29.0 k 28.2 g-j 29.4 e-ı 29.3 gh 
20 Nazilli 954 30.5 d-j 29.8 Jk 27.3 Ij 28.6 g-j 29.1 hı 
21 ST 453 28.4 j 30.8 g-k 28.4 f-j 28.2 h-j 29.0 hı 
22 ST 373 28.6 ıj 29.7 Jk 28.1 h-j 28.5 g-j 28.7 hı 
23 Barut 2005 30.1 f-j 29.0 k 26.2 J 26.5 j 27.9 ı 
Ortalama 31.7 32.4 30.8 30.6 31.4 
LSD b a c c 1.32 
Cv(%) 5.3 4.4 5.7 5.5 5.2 
FçeĢit ** ** ** ** ** 
Fçevre ** 
FçevrexçeĢit * 
 
2007 Yılı ÇalıĢmaları : 
 

Ekim. 02/05/2007 tarihinde mibzerle yapılmıĢtır.  Parseller; 4‟Ģer sıralı, 12 m. 
Uzunluğunda, sıra arası mesafesi 70 cm., ve  sıra üzeri mesafesi ise 20 cm.‟dir. I. Hasat 
Tarihi 23/09/2007 ve II. Hasat Tarihi 17/10/2010‟dur. Deneme; “Tesadüf Blokları Deneme 
Desenine” göre 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiĢtir. 

 
Tablo 8. 2007 Yılı Kütlü Verimi(kg/da) ve Çırçır Randımanına(%)  Ait Ortalamalar Ve LSD 
Grupları 
 
ÇEġĠTLER 

KÜTLÜ VERĠMĠ 
(KG/DA)  

 
ÇEġĠTLER Ç.R. % 

ST-453 415,45 A ST-453 38,73 A 

SA-3 KĠRLĠ 330,00 AB SG-11 KOYU 37,40 AB 

AYDIN-110 327,69 AB SA-3 KĠRLĠ 36,79 AB 



SG-11 KOYU 326,21 AB SA-11 AÇIK 36,52 B 

ÇA-3 YEġĠL 305,02 B ÇA-3 YEġĠL 36,51 B 

SA-11 AÇIK 284,59 B SA-3 KOYU 36,24 B 

SG-9 YEġĠL 280,93 B AYDIN-110 36,16 B 

SA-3 KOYU 272,56 B SG-9 YEġĠL 35,56 B 
LSD 0,05 
C.V. % 

95,09 ** 
17,09  LSD 0,05 

C.V. % 
2,057 ** 
3,20 

 
 
Tablo 9. 2007 Yılı Lif Verimi(kg/da), Lif Uzunluğuna(mm) Ait Ortalamalar Ve LSD Grupları 
 
ÇEġĠTLER 

LĠF VERĠMĠ 
(KG/DA)  

 
ÇEġĠTLER LEN 

ST-453 162,66 A ÇA-3 YEġĠL 32,56 A 

SG-11 KOYU 122,52 B SG-9 YEġĠL 32,38 A 

SA-3 KĠRLĠ 120,97 B SA-3 KOYU 32,31 A 

AYDIN-110 118,74 B SA-3 KĠRLĠ 32,11 AB 

ÇA-3 YEġĠL 111,45 B AYDIN-110 32,05 AB 

SA-11 AÇIK 104,31 B SA-11 AÇIK 31,85 AB 

SG-9 YEġĠL 100,17 B SG-11 KOYU 31,36 B 

SA-3 KOYU 98,88 B ST-453 29,44 C 
LSD 0,05 
C.V. % 

39,57 ** 
19,23 

LSD 0,05 
C.V. % 

0,87 ** 
1,57 

 
 
Tablo 10. 2007 Yılı Lif Ġnceliği (mic) ve Lif Mukavemetine (gr./tex) Ait Ortalamalar Ve LSD 
Grupları 
 
ÇEġĠTLER SSTTRR   

ÇEġĠTLER MIC 

AYDIN-110 36,13 A ST-453 4,52 A 

SA-3 KOYU 35,21 AB ÇA-3 4,32 AB 

SA-11 AÇIK 34,55 B SG-11 KOYU 4,29 AB 

SA-3 KĠRLĠ 33,81 BC SA-11 AÇIK 4,26 AB 

SG-9 YEġĠL 33,78 BC AYDIN-110 4,25 AB 

ÇA-3 YEġĠL 32,96 C SG-9 YEġĠL 4,12 BC 

SG-11 KOYU 32,83 C SA-3 KĠRLĠ 4,06 BC 

ST-453 31,13 D SA-3 KOYU 3,87 C 
LSD 0,05 
C.V. % 

1,52 ** 
2,57 

LSD 0,05 
C.V. % 

0,28 ** 
3,75 

 



2008 Yılı ÇalıĢmaları : 
Ekim. 28/04/2008 tarihinde mibzerle yapılmıĢtır.  Parseller; 4‟Ģer sıralı, 11 m. 

Uzunluğunda, sıra arası mesafesi 70 cm., ve  sıra üzeri mesafesi ise 20 cm.‟dir. Hasat 
Tarihi 13/10/2008‟dir. Deneme; “Tesadüf Blokları Deneme Desenine” göre 3 tekerrürlü 
olarak düzenlenmiĢtir. 

AĢağıdaki özellikler yöntemleri uyarınca saptanmıĢtır. 
Kütlü Verimi (kg/da) 
Çırçır Randımanı (%) 
Lif Verimi (kg/da) 
Lif Uzunluğu (mm)(%2.5 S.L.) 

Lif Ġnceliği (Micronaire) 
Lif Kopma Dayanıklılığı(gr/tex) 

 
Tablo 11. 2008 Yılı Verim, Randıman ve Bazı Lif Kalite Özellikleri 

 
ÇeĢitler 

Kütlü V. 
(Kg/da) 

Ç.R. 
(%) 

Lif V. 
(Kg/da) 

Lif Uz. 
(mm) 

Lif Ġnc. 
(mic.) 

Lif  Muk. 
(gr./tex) 

ST-453 
MARAġ-92 
SG-11 KOYU 
ÇA-3  YEġĠL 
SA-11 AÇIK 
SA-3 KOYU 
AYDIN-110 
SG-11 AÇIK 
ÇA-3  KOYU 
SG-9 YEġĠL 
SG-9  AÇIK 
SA-3 KĠRLĠ 

385.9 
373.0 
358.1 
356.6 
355.9 
334.1 
324.8 
322.8 
322.5 
321.8 
305.5 
284.7 

42.14 
41.33 
39.13 
37.55 
38.77 
40.34 
37.61 
38.16 
38.41 
37.48 
39.46 
38.73 

162.6 
154.1 
139.9 
133.9 
138.0 
134.8 
122.1 
123.1 
123.7 
120.6 
120.5 
110.3 

29..08 
29.93 
31.00 
32.20 
30.54 
30.50 
31.87 
30.51 
29.88 
30.63 
29.77 
30.92 

5.017 
4.387 
4.647 
4.237 
4.760 
4.317 
4.177 
4.453 
4.477 
4.120 
4.387 
4.240 

31.40 
31.50 
36.23 
36.73 
33.47 
32.90 
37.43 
35.70 
35.97 
36.73 
33.47 
38.13 

C.V. % 
L.S.D. 0.05 

6.34 
36.21 ** 

1.99 
1.317 ** 

6.23 
13.93 ** 

3.27 
1.693 * 

6.21 
0.4668 * 

5.08 
3.006 ** 

 

 
2009 Yılı ÇalıĢmaları : 
 

Ekim. 21/05/2009 tarihinde mibzerle yapılmıĢtır.  Parseller; 4‟Ģer sıralı, 12 m. 
Uzunluğunda, sıra arası mesafesi 70 cm., ve  sıra üzeri mesafesi ise 20 cm.‟dir. Hasat Tarihi 
13/10/2009‟dur. Deneme; “Tesadüf Blokları Deneme Desenine” göre 3 tekerrürlü olarak 
düzenlenmiĢtir. 



Tablo 12. 2009 Yılı Kütlü Verimi(kg/da), Çırçır Randımanı (%) ve  Lif Verimine (kg/da) Ait 
Ortalamalar ve LSD Grupları 

ÇEġĠTLER KÜTLÜ VERĠMĠ 
(KG/DA) Ç.R. (%) LĠF VERĠMĠ 

(KG/DA) 
T-468 
SA-11 AÇIK 
ST-453 
MARAġ-92 
SG-11 KOYU 
ÇA-3  YEġĠL 
SA-3 KĠRLĠ 
SG-9 AÇIK 
ERġAN-92 
SG-9 YEġĠL 
SG-11 AÇIK 
SA-3 KOYU 
A-110 

465,67      A 
465,38      A 
461,67      A 
457,24      AB 
413,38      ABC 
412,81      ABC 
410,95      ABC 
407,29      ABC 
404,76      ABC 
401,91      ABC 
387,62        BC 
365,10           C 
362,86           C 

44.56    A 
41,30      BCD 
42,21      BC 
42,27      B 
39,02    ABC 
41,68       BCD 
38,48                 F 
42.73       B 
41,82       BCD 
40,55         CDE 
40,38            DE 
39,02               EF 
38,08                 F 

207,54      A 
192,26      ABC 
194,92      AB 
193,13      AB 
161,18             DEF 
172,02        BCDE 
158,29             DEF 
174,02        BCD 
169,08        BCDE 
163,22          CDEF 
156,52             DEF 
142,72               EF 
138,06                 F 

LSD (0.05) 
CV % 

71,20 * 
10,16 

1,663** 
2,42 

19,70 ** 
10,33 

 
 
Tablo 13. 2009 Yılı Lif Ġnceliği (mic), Lif Uzunluğu (mm) ve Lif Mukavemetine (gr./tex) Ait 
Ortalamalar ve LSD Grupları 

ÇEġĠTLER LĠF UZUNLUĞU 
(mm 

LĠF ĠNCELĠĞĠ 
(mic.) 

LĠF MUKAVEMETĠ 
(gr./tex) 

SA-11 AÇIK 
SG-9 YEġĠL 
SA-3 KOYU 
SG-11 KOYU 
AYDIN-110 
ÇA-3  YEġĠL 
SA-3 KĠRLĠ 
SG-11 AÇIK 
SG-9 AÇIK 
MARAġ-92 
ST-453 
ERġAN-92 
ST-468 

31,44   A 
30,85   AB 
30,84   AB 
30,69   ABC 
30,25   ABC 
30,15   ABC 
30,07   ABCD 
29,79      BCD 
29,76        CD 
29,40        CDE 
29,40        CDE 
29,19          DE 
28,65             E 

4,43   A 
3,75     B 
4,09   AB 
4,38   A 
4,31   AB 
4,34   A 
4,35   A 
4,17   AB 
4,45   A 
4,14   AB 
4,34   A 
4,10   AB 
4.43   A 

31,73    ABC 
32,13    AB 
30,20       BCDE 
32,13    AB 
32,43    A 
31,60    ABCD 
30,47    ABCDE 
30,53    ABCDE 
29,13              E 
28,70              E 
28,77              E 
29,50           DE 
29,67         CDE 

LSD (0.05) 
CV % 

0,911 ** 
1,798 

0,562 * 
7,835 

2,150 ** 
4,174 

 
 
Tablo 14. Kütlü Verimine Ait Yıllara Göre BirleĢtirilmiĢ 
V.A.T. ve L.S.D. Grupları 
V.K. F 
Yıl 27,6399 ** 
ÇeĢitler 3,9780 ** 
Yıl*ÇeĢitler 1,2076 ns 
C.V. % 12,82 
 



 

YILLAR KÜTLÜ VERĠMĠ 
(KG/DA) LSD 0.05 : 26,57** 

2009 411,76 A 
2008 340,24 B 
2007 317,81 B 
 

ÇEġĠTLER KÜTLÜ VERĠMĠ 
(KG/DA) LSD 0.05 : 43,38** 

ST-453 421,02 A 
SA-11 AÇIK 368,63 B 
DG-11 KOYU 365,88 BC 
ÇA-3 YEġĠL 358,14 BC 
SA-3 KĠRLĠ 341,87 BC 
AYDIN-110 338,47 BC 
SG-9 YEġĠL 
SA-3 KOYU 

334,88 BC 
323,93 C 

 
Tablo 15. Çırçır Randımanına Ait  Yıllara Göre BirleĢtirilmiĢ 
V.A.T. ve L.S.D. Grupları 
V.K. F 
Yıl 66,5321 ** 
ÇeĢitler 10,7502 ** 
Yıl*ÇeĢitler 3,3724 ** 
C.V. % 2,63 
 

YILLAR ÇIRÇIR RAND. 
(%) LSD 0.05 : 0,59** 

2009 40,05 A 
2008 38,96 B 
2007 36,74 C 
 
 

ÇEġĠTLER ÇIRÇIR RAND. 
(%) LSD 0.05 : 0,96** 

ST-453 41,03 A    
SA-11 AÇIK 38,86  B   
ÇA-3 YEġĠL 38,58  B C  
SA-3 KOYU 38,56  B C  
SG-11 KOYU 38,51  B C  
SA-3 KĠRLĠ 38,00  B C D 
SG-9 YEġĠL 37,86   C D 
AYDIN-110 37,28    D 
 
 
YIL X ÇEġĠT 

ÇIRÇIR 
RAND. 
(%) 

LSD 0.05 : 1,67** 

2009 ST-453 42,21 A         
2008 ST-453 42,14 A         
2009 ÇA-3 YEġĠL 41,68 A B        
2009 SA-11 AÇIK 41,29 A B        
2009 SG-9 YEġĠL 40,55 A B C       
2008 SA-3 KOYU 40,33  B C D      



 
YIL X ÇEġĠT 

ÇIRÇIR 
RAND. 
(%) 

LSD 0.05 : 1,67** 

2008 SG-11 KOYU 39,12   C D E     
2009 SA-3 KOYU 39,11   C D E     
2009 SG-11 KOYU 39,01   C D E F    
2008 SA-11 AÇIK 38,76    D E F    
2008 SA-3 KĠRLĠ 38,73    D E F    
2007 ST-453 38,73    D E F    
2009 SA-3 KĠRLĠ 38,47     E F    
2009 AYDIN-110 38,08     E F G   
2008 AYDIN-110 37,60     E F G H  
2008 ÇA-3 YEġĠL 37,55     E F G H  
2008 SG-9 YEġĠL 37,47     E F G H  
2007 SG-11 KOYU 37,40      F G H  
2007 SA-3 KĠRLĠ 36,79       G H I 
2007 SA-11 AÇIK 36,51       G H I 
2007 ÇA-3  YEġĠL 36,50       G H I 
2007 SA-3 KOYU 36,23        H I 
2007 AYDIN-110 36,15        H I 
2007 SG-9 YEġĠL 35,56         I 
 
Tablo 16. Lif Verimine  Ait  Yıllara Göre BirleĢtirilmiĢ 
V.A.T. ve L.S.D. Grupları 
V.K. F 
Yıl 40,4813 ** 
ÇeĢitler 6,4245 ** 
Yıl*ÇeĢitler 1,4084 ns 
C.V. % 13,58 
 
 

YILLAR LĠF VERĠMĠ 
(KG/DA) LSD 0.05 : 10,90** 

2009 165,31 A 
2008 132,78 B 
2007 117,46 C 
 

ÇEġĠTLER LĠF VERĠMĠ 
(KG/DA) LSD 0.05 : 17,85** 

ST-453 173,36 A   
SA-11 AÇIK 144,84  B  
SG-11 KOYU 141,24  B C 
ÇA-3 YEġĠL 139,15  B C 
SA-3 KĠRLĠ 129,79  B C 
SG-9 YEġĠL 127,92  B C 
AYDIN-110 126,33   C 
SA-3 KOYU 125,49   C 
 
 
Tablo 17. Lif Uzunluğuna Ait  Yıllara Göre BirleĢtirilmiĢ 
V.A.T. ve L.S.D. Grupları 
V.K. F 
Yıl 60,3394 ** 
ÇeĢitler 26,2066 ** 
Yıl*ÇeĢitler 6,2978 ** 



V.K. F 
C.V. % 1,36 
 

YILLAR LĠF UZUNLUĞU 
(mm) LSD 0.05 : 0,24** 

2007 31,76 A 
2008 30,84 B 
2009 30,46 C 

ÇEġĠTLER LĠF UZUNLUĞU 
(mm) LSD 0.05 : 0,40** 

ÇA-3 YEġĠL 31,63 A   
AYDIN-110 31,39 A B  
SG-9 YEġĠL 31,28 A B  
SG-11 KOYU 31,26  B  
SA-3 KOYU 31,21  B  
SA-3 KĠRLĠ 31,03  B  
SA-11 AÇIK 31,02  B  
ST-453 29,31   C 
 

YIL X ÇEġĠT LĠF UZUNLUĞU 
(mm) LSD 0.05 : 0,69** 

2007 ÇA-3 YEġĠL 32,56 A            
2007 SG-9 YEġĠL 32,38 A B           
2007 SA-3 KOYU 32,31 A B           
2008 ÇA-3 YEġĠL 32,20 A B           
2007 SA-3 KĠRLĠ 32,11 A B C          
2007 AYDIN-110 32,05 A B C D         
2008 AYDIN-110 31,87  B C D         
2007 SA-11 AÇIK 31,85  B C D         
2009 SG-11 KOYU 31,44   C D E        
2007 SG-11 KOYU 31,36    D E F       
2008 SG-11 KOYU 31,00     E F G      
2008 SA-3 KĠRLĠ 30,92     E F G H     
2009 SG-9 YEġĠL 30,85     E F G H     
2009 SA-3 KOYU 30,84     E F G H I    
2009 SA-11 AÇIK 30,68      F G H I J   
2008 SG-9 YEġĠL 30,63       G H I J   
2008 SA-11 AÇIK 30,54       G H I J   
2008 SA-3 KOYU 30,50       G H I J   
2009 AYDIN-110 30,25        H I J   
2009 ÇA-3 YEġĠL 30,15         I J   
2009 SA-3 KĠRLĠ 30,06          J K  
2007 ST-453 29,44           K L 
2009 St-453 29,40           K L 
2008 St-453 29,08            L 
 
Tablo 18. Lif Mukavemetine  Ait  Yıllara Göre BirleĢtirilmiĢ 
V.A.T. ve L.S.D. Grupları 
V.K. F 
Yıl 113,8913 ** 
ÇeĢitler 19,5442 ** 
Yıl*ÇeĢitler 6,0140 ** 
C.V. % 2,91 
 



YILLAR LĠF MUKAVEMETĠ 
(gr./tex) LSD 0.05 : 0,69** 

2008 35,37 A 
2007 33,80 B 
2009 31,18 C 
 

ÇEġĠTLER LĠF MUKAVEMETĠ 
(gr./tex) LSD 0.05 : 0,69** 

AYDIN-110 35,33 A     
SG-9 YEġĠL 34,21  B    
SA-3 KĠRLĠ 34,13  B C   
ÇA-3 YEġĠL 33,76  B C   
SG-11 KOYU 33,73  B C   
SA-11 AÇIK 33,25   C D  
SA-3 KOYU 32,77    D  
ST-453 30,43     E 
 
 
 
YIL X ÇEġĠT 

LĠF MUKAVEMETĠ 
(gr./tex) LSD 0.05 : 1,60** 

2008 SA-3 KĠRLĠ 38,13 A            
2008 AYDIN-110 37,43 A B           
2008 ÇA-3 YEġĠL 36,73 A B C          
2008 SG-9 YEġĠL 36,73 A B C          
2008 SG-11 KOYU 36,23  B C          
2007 AYDIN-110 36,13  B C D         
2007 SA-3 KOYU 35,21   C D E        
2007 SA-11 AÇIK 34,55    D E F       
2007 SA-3 KĠRLĠ 33,81     E F G      
2007 SG-9 YEġĠL 33,78     E F G      
2008 SA-11 AÇIK 33,47      F G H     
2007 ÇA-3 YEġĠL 32,96      F G H I    
2008 SA-3 KOYU 32,90       G H I    
2007 SG-11 KOYU 32,83       G H I    
2009 AYDIN-110 32,43       G H I J   
2009 SG-11 KOYU 32,13        H I J   
2009 SG-9 YEġĠL 32,13        H I J   
2009 SA-11 AÇIK 31,73         I J K  
2009 ÇA-3 YEġĠL 31,60         I J K  
2008 ST-453 31,40         I J K  
2007 ST-453 31,13          J K  
2009 SA-3 KĠRLĠ 30,46           K  
2009 SA-3 KOYU 30,20           K L 
2009 ST-453 28,76            L 
 
Tablo 20. Lif Ġnceliğine Ait  Yıllara Göre BirleĢtirilmiĢ 
V.A.T. ve L.S.D. Grupları 
V.K. F 
Yıl 6,1239 ** 
ÇeĢitler 6,7567 ** 
Yıl*ÇeĢitler 1,6639 ns 
C.V. % 5,60 
 



 

YILLAR LĠF ĠNCELĠĞĠ 
(mic) LSD 0.05 : 0,14** 

2008 4,44 A 
2009 4,25 B 
2007 4,21 B 
 

ÇEġĠTLER LĠF ĠNCELĠĞĠ 
(mic) LSD 0.05 : 0,14** 

ST-453 4,63 A     
SA-11 AÇIK 4,48 A B    
SG-11 KOYU 4,44 A B C   
ÇA-3 YEġĠL 4,30  B C D  
AYDIN-110 4,24   C D  
SA-3 KĠRLĠ 4,22   C D E 
SA-3 KOYU 4,09    D E 
SG-9 YEġĠL 4,00     E 
 
ÖZET : 

Bu çalıĢma ile verimli. lifi ince ve uzun, lif kopma mukavemeti, lif uzunluk uyumu ve lif 
kopma uzaması yüksek, verticilium spp. solgunluğuna tolerant çeĢit ya da çeĢitler elde 
edilmesine çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmaya G. hirsutum L. türüne ait 11 ana çeĢit (Line), Gossypium barbadense 
türüne ait 4 baba çeĢit (Tester)‟le melezleme çalıĢmasıyla baĢladı. Melezlemeler sonucunda 
yeterli koza elde edilemeyen G. hirsutum türüne ait Nazilli-84, M-39, Carmen ve Stonville-
453 çeĢitleri ile G. barbadense türüne ait Giza-75 ve AĢkabat-91 çeĢitleri deneme harici 
tutularak geriye kalan 14 melez kombinasyonla çalıĢmaya devam edilmiĢtir. 

F1 de Line x Tester yöntemine göre varyantların verim,  bitkisel özellikler, teknolojik 
özellikler, heterosis, Heterobelthosis, Özel ve Genel UyuĢma Yetenekleri tespit edilerek 3 
melez kombinasyon (MaraĢ-92 x AĢkabat-71, ErĢan-92 x Giza-45, M-503 x AĢkabat-71) 
elendi. Daha Çukurova-1518 x Giza-45 ve Nazilli-87 x Giza–45 melezleri verim, çırçır 
randımanı, geççilik özelliği dikkate alınarak deneme dıĢı bırakıldı.  Projenin 2. dilim 
çalıĢmaları sonucunda 3 kombinasyona ait 4 soyla çalıĢmanın 3 . dilimine geçildi. 

3. dilimde bu 3 kombinasyona ait 4 soyla çalıĢma devam ettirilip sonuçlandırıldı. 
ÇalıĢma sonucunda 2 soy  ümit var olarak  öne çıktı. Ġncelenen özellikler bakımından lif kalite 
özellikleri ile kütlü verimi ve çırçır randımanı arasında negatif korelasyon tespit edildi. Ayrıca 
melez kombinasyonlara ait soylar genel itibarı isle standart çeĢitlerden daha geççi bulundu. 
Ancak lif kalite özellikleri ile standart çeĢitlerden daha ön plana çıktıkları görüldü. 
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BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2005–2009 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Bu araĢtırma ile verim ve teknolojik özellikler 
bakımından düĢük değerler taĢıyan renkli elyafa sahip pamukların, standart çeĢitlerle 
melezlenerek bu özelliklerinin iyileĢtirilmesi, böylece doğal renkli liflere sahip, verimli ve 
teknolojik özellikler bakımından üstün hatların elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede 
tekstil sanayisi için önemli bir girdi olan boya ve çevre kirliliği sorunu bir ölçüde 
çözümlenebilecektir. Ayrıca bu konuda yapılacak olan ıslah çalıĢmalarına katkıda 
bulunacaktır. 
Materyal ve Metot: Melezlemede Beyaz lifli pamuklardan MaraĢ–92 (G.hirsutum L) ile Giza -
45 (G.barbadense L.) çeĢitleri, renkli life sahip pamuklardan kahverengi, krem ve yeĢil lifli 
pamuklar ile bu genotiplerin döl sıraları kullanılmıĢtır. Renkli life sahip pamuklar hem ana 
hem baba olarak kullanılmıĢtır. 
Bulgular ve TartıĢma: 2005 yılına ait F5 kademesinden amaca uygun olarak seçilen tek 
bitkilerin tamamı YeĢil, kahverengi ve Taba kombinasyonlar olmak üzere 3 alt bölüme 
ayrılmıĢtır. 
2006 yılında kombinasyonlara ait kahverengi life sahip tek bitkilerden 78 adedi, yeĢil life 
sahip 66 adedi ve taba lif rengine sahip 57 adedi ebeveynleri ile birlikte Augmented deneme 
deseninde, 6 tekerrürlü yetiĢtirilmiĢlerdir. Sezon içerisinde yetiĢtiricilik açısından bir problem 
ile karĢılaĢılmamıĢtır. Hasat döneminde bazı sıraların fenotipik olarak durulduğu tespit 
edilmesine rağmen, lif rengi yönünden açılmaların devam ettiği görülmüĢtür. Bu nedenle 
verim analizinden vazgeçilerek tek bitki seçiminin uygun olacağına karar verilmiĢtir. Tek bitki 
seçimleri ve hasat, Eylül-Ekim aylarında tamamlanmıĢtır. Denemede yeĢil lif 
kombinasyonlarından 192 adet, kahverengi lif kombinasyonundan 325 adet ve Taba lif 
kombinasyonundan 232 adet tek bitki seçimi yapılmıĢtır. Seçilen tek bitkiler rollergin deneme 
çırçırında lif ve tohum unsurlarına ayrılarak, tek bitki verimleri ve çırçır randımanı değerleri 
belirlenmiĢtir. Elde edilen çırçır randımanı değerlerine göre ön eleme yapılmıĢ ve deneme 
ortalamasından daha yüksek randıman değerlerine sahip tek bitkilere ait liflerin fotoğrafları 
çekilmiĢtir. Seçilen tek bitkilere ait liflerin tamamı, Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, lif laboratuarına gönderilerek lif kalite değerleri tespit edilmiĢtir. 
2007 yılında, 2006 yılı sonuçlarına göre seçilen kahve renkli life sahip hatlardan 16, yeĢil 
renkli life sahip hatlardan 36 ve taba lifli hatlardan 36 adet tek bitki Augmented deneme 
deseninde ebeveynleri ile birlikte yetiĢtirilmiĢlerdir. YetiĢtirme sezonunda bir problem 
yaĢanmamıĢ olup, deneme iki farklı Ģekilde hasat yapılarak değerlendirilmiĢtir. Önce her renk 
grubuna ait tek bitki sıralarından, 2008 yılının döl sıralarını oluĢturacak tek bitkiler seçilmiĢtir. 
ÇalıĢmada Kahverengi grubundan 79, YeĢil grubundan 112 ve Taba grubundan 99 tek bitki 
seçilmiĢtir. Daha sonra tek bitki sıraları toplanarak verim analizine tabi tutulmuĢtur. 
2007 yılında çalıĢmanın F7 aĢamasına ulaĢılmıĢ olmasına rağmen lif rengindeki açılımlar 
nedeni ile son birkaç yılda olduğu gibi kesin proje kapsamı dıĢına çıkılmıĢ, bir önceki yıldan 
seçilen tek bitkiler ile yola devam edilmiĢ ve yılsonunda da tek bitki seçimleri devam 
ettirilmiĢtir. 2009 yılı, deneme için hedeflenen son yıldır. Ancak gelinen aĢamada bu sürenin 
yetiĢmeyeceği düĢünülmektedir. 2007 yılında seçilen tek bitkilerden bir eleme yapılmadan, 
bu tek bitkiler ait sıra değerlerini görmek için 2008 yılına aktarılmıĢtır. 
2008 yılında toplam 541 Adet tek bitki seçimi yapılmıĢtır. Bu bitkilerde, 3 grup halinde(Taba, 
YeĢil, Kahve) çırçır randımanı tespit edilmiĢ olup lif örnekleri, Nazilli Pamuk AraĢtırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, lif laboratuarına gönderilmiĢtir. Analizler sonucunda taba lifli hatlardan 
35, yeĢil renkli life sahip hatlardan 24 ve kahve renkli life sahip hatlardan 31 adet tek bitki 
seçilerek 2009 yılına aktarılmıĢtır. 
2009 yılında, deneme 3 grup halinde(Kahve, YeĢil ve Taba), Mayıs ayında ekilmiĢtir. 2009 
yılında, denemenin yürütülmesinde herhangi bir problem ile karĢılaĢılmamıĢtır. 31 adet kahve 
renkli döl sıralarında, fenotipik ve lif rengi yönünden varyasyonların oldukça düĢük olduğu 
gözlemlenmiĢtir. Bu nedenle 31 adet kahve renkli döl sırası sıra olarak, diğer renkli(yeĢil ve 
taba) sıralarda ise tek bitki seleksiyonu Ģeklinde hasat yapılmıĢtır. 
Elde edilen lif analizleri neticesinde, kahve renkli kombinasyondan 17 adedi, yeĢil renkli 
kombinasyondan 33 adet tek bitki ve taba kombinasyondan yine 33 adet tek bitki 2010 yılı 
çalıĢmalarına aktarılmıĢtır. 



Özet: Bu çalıĢma 2005-2009 yıllarını kapsamaktadır. AraĢtırmada verim ve teknolojik 
özellikleri düĢük renkli pamukların, standart çeĢitlerle melezlenerek verim ve teknolojik 
özellikler bakımından üstün, doğal renkli(yeĢil, kahve ve taba) lif rengine sahip, yeni hatların 
geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. 
ÇalıĢma 2005-2009 yılları arasında yürütülmüĢ olup, ağırlıklı olarak her yıl teksel bitki 
seleksiyonu Ģeklinde yürütülmüĢtür. 
2005 yılında, F5 kademesinden amaca uygun olarak seçilen tek bitkilerin tamamı yeĢil, 
kahverengi ve taba kombinasyon olmak üzere 3 alt bölüme ayrılmıĢ ve bu kombinasyonlar 
2006 yılında, ebeveynleri ile birlikte Augmented deneme deseninde 6 tekerrürlü 
yetiĢtirilmiĢlerdir. 
Hasat döneminde bazı sıraların fenotipik olarak durulduğu tespit edilmesine rağmen, lif rengi 
yönünden açılmaların devam ettiği görülmüĢ ve bu nedenle verim denemelerinden 
vazgeçilerek tek bitki seçimleri ile devam edilmesinin uygun olacağına karar verilmiĢtir. 2009 
yılı sonunda kahverengi lif rengine ve macnamara(bordro-kırmızı) yaprak rengine sahip bir 
genotip % 90 oranında durulma göstermiĢ ancak bu genotip verim ve lif kalitesi yönünden 
standart çeĢitlere ulaĢamamıĢtır. 
Sonuç olarak elde ettiğimiz melez hatlarda, beyaz ebeveynlere oranla daha düĢük verim ve 
teknolojik değerler(lif uzunluğu, lif mukavemeti, lif inceliği), renkli pamuklara oranla daha iyi 
değerler elde edilmiĢtir. Ancak elde edilen genotiplerde lif rengi yönünden açılmaların hala 
devam etmesi denemede III. aĢamanın gerekliliğini ortaya koymuĢtur. 
 
 
 
 
 
Proje Adı (Türkçe):  Doğal Renkli Life Sahip Pamuk Genotiplerinin GeliĢtirilmesi 
Proje Adı (Ġngilizce):  Cotton Genotypes Development with Natural Color Fiber 
Proje No:    TAGEM/TA/01/02/02/007 
Yürütücü KuruluĢ:  KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri:    Serhan CANDEMĠR 
Proje Yürütücüleri:   Ramazan ġ. Güvercin 
Güven BORZAN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: KSÜ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: Nisan 2010- Nisan 2014 
Dönem Bulguları ve TartıĢma : Bu çalıĢma; KahramanmaraĢ koĢullarında yürütülen 
“Pamukta Doğal Renkli Lif Özelliğinin Kalıtımı, Verim, Verim Unsurları ve Teknolojik 
Özellikleri ile İlişkisi” isimli projenin 3. diliminin ilk yılında bulunmaktadır. 

Bu araĢtırmada verim ve teknolojik özellikleri düĢük renkli pamukların, standart 
çeĢitlerle melezlenerek verim ve teknolojik özellikler yönünden iyileĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 
Deneme sonucunda verim ve teknolojik özellikler bakımından üstün doğal renkli (yeĢil, kahve 
ve taba) lif rengine sahip, yeni hatlara ulaĢılması hedeflenmiĢtir. 

2010 yılı üretim döneminde teksel bitki seçimi yapılmıĢ ve teksel bitkilere ait, verim ve 
teknolojik özellikleri hali hazırda bulunmadığından anılan verilere iliĢkin sonuçlar grup 
toplantısına yetiĢtirilecektir. 
 
Projede Öngörülen DeğiĢiklikler: 
a-Materyal ve Metot           : 
b-Proje Faaliyet Takvimi   : 
c-Personel     : 
d-Bütçe 



Proje Adı : Pamuk  Bitkisinde  (G. hirsutum L. G.  barbadense L.)  Ethyl Methane  
Sulphonate Mutageninin, Etkisiyle Belirlenen Hatlar Ġçerisinden Yeni Tiplerin Seçilmesi. 
Projenin Ġngilizce Adı  : Selections of New Types in Determinated Line With The  Mutation 
Effects Of Ethyl Methane Sulphonate In Cotton  (G.  hirsutum L. , G. barbadense L.). 
Yürütücü KuruluĢ  :  KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma  Enstitüsü. 
Proje Lideri: H.Mehtap KODAZ 
Sunan: H.Mehtap KODAZ 
Proje Yürütücüleri: Güven BORZAN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ   : 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi    :  Nisan/2010 – Aralık/2014 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi : Bu çalıĢma, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin standart 
çeĢitlerinden     birisi    olan     Teks (Gossypium hirsutum L.) ile    G. barbadense L. Türüne 
ait AĢkabad-100 pamuk çeĢitlerinin Ethyl Methane Sulphonate (EMS) mutageninin etkisi ile 
oluĢacak  populasyonlarında mutant tiplerini saptamak, bölge standart pamuk çeĢidinden 
verim ve kalite özellikleri yönünden üstün olan bazı hatları doğrudan seçmek; bu pamuk 
çeĢitlerinden farklı olup, istenilen morfolojik ve fizyolojik özelliklere sahip olan hatları, ileride 
çeĢitli melezleme çalıĢmalarında kullanabilmek üzere genetik stokta toplamak ve böylece 
bölge pamuk tarımına ve daha sonra yapılacak pamuk ıslah çalıĢmalarına yardımcı 
olabilmek amacıyla yapılmıĢtır. 
 
Materyal ve Metot : ÇalıĢmanın materyalini, çalıĢmanın ilk diliminden aktarılan M3 döl 
kuĢağından gelen tek bitkiler oluĢturmaktadır. 
2010 yılında, M3 soyundan gelen tek bitkiler, tek bitki sıraları halinde ekilecektir ve yine tek 
bitkiler seçilecektir. 
2011 yılında, M4 soyundan gelen tek bitkiler yine tek bitki sıraları halinde ekilip, tek bitki 
seçimleri yapılacaktır. 
2012 yılında, tek bitki döl sıraları oluĢturulup yine bu sıralardan tek bitki seçimleri 
yapılacaktır. 
2013 yılında, seçilen tek bitkilerden yine tek bitki döl sıraları oluĢturup tek bitki seçilecektir. 
2014 yılında ise M7 den gelen tek bitkiler ekilip tek bitki seçimleri yapılacaktır. 
Dönem Bulguları:M4 kuĢağından 566 adet tek bitki içerisinden verim ve kalite özelliklerine 
göre seçilen 187 adet tek bitki sıralar halinde 20.05.2010 tarihinde ekilmiĢtir.Gerekli kültürel 
iĢlemler uygulanmıĢ olup, 29.09.2010 tarihinde 580 adet tek bitki seçilmiĢtir. Seçilen tek 
bitkilerin çırçırlanma ve lif kalite analizleri devam etmektedir. 
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a-Materyal ve Metot 
b-Proje Faaliyet Takvimi 
c-Personel 
d-Bütçe 
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Projenin Ġngilizce Adı : Investigations On The Mutation Effects Of Ethyl Methane 
Sulphonate In Cotton (Gossypium hirsutum L.) and Caryotype Analyses 
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BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Nisan-2005-Aralık-2009 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Mutasyon, canlıların genetik yapılarında meydana 
gelen ani değiĢiklerdir. ÇeĢitli mutasyon yapıcı etkenler, bitkilerin kromozom yapı ve 
sayılarında yada genlerin yapılarında değiĢiklikler yaparak bitkilere yeni özellikler 
kazandırabilmektir. Yapılan araĢtırmalar, mutasyon yapıcı etkenlerin uygun doz ve 
sürede kullanılmasıyla kültür bitkilerinde verim, dayanıklılık, kalite, erkencilik ve uyum 
yeteneği bakımından olumlu geliĢmeler sağlanabileceğini göstermektedir. 

Bu çalıĢma, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin standart çeĢitlerinden birisi olan Teks 
(Gossypium hirsutum L.) ve AĢkabad-71(G. barbadense L.) pamuk çeĢitlerinin Ethyl Methane 
Sulphonate (EMS) mutageninin etkisi ile oluĢacak  populasyonda mutant tiplerini saptamak, 
bölge standart pamuk çeĢidinden bir yada birkaç verim ve kalite özelliği yönünden üstün olan 
bazı hatları doğrudan seçmek; ve ele alınan pamuk çeĢitlerinden farklı olup, istenilen 
morfolojik ve fizyolojik özelliklere sahip olan hatları, ileride çeĢitli melezleme çalıĢmalarında 
kullanabilmek üzere genetik stokta toplamak ve böylece bölge pamuk tarımına ve daha 
sonra yapılacak pamuk ıslah çalıĢmalarına yardımcı olabilmek amacıyla yapılacaktır. 
 
Materyal ve Metot : ÇalıĢmada materyal Teks (Gossypium hirsutum L.) ve AĢkabad-71(G. 
barbadense L.) pamuk çeĢitleri kullanılacaktır. Ġlk yıl kendileme yapılacaktır. 2. Yıl anılan 
çeĢitlerin kendilenen tohumlarına mutagen olarak Ethyle Methane Sulphonate eriyiği (EMS) 
uygulanacaktır. Her uygulama için 100‟er adet tohum kullanılacaktır. Tohumlar, mutagen 
uygulanmadan önce oda sıcaklığında saf su içinde 6 saat ıslatıldıktan sonra EMS mutagenin 
%1 ve % 0.5‟lik solüsyonu içinde 6 ve 12 saat tutularak yapılacaktır. Kontrol olarak 
kullanılacak tohumlar, aynı sürede saf su içinde bırakılacaktır. Mutagen uygulamasından 
hemen sonra tohumlar plastik fide torbalarına ekilerek çıkıĢları takip edilecektir. 
Ġkinci yıl M1 döl kuĢağında yapılacak iĢlemler: Plastik fide torbalarına ekilen tohumlarda çıkıĢ 
oranları belirlenecektir. Mutagen uygulanmıĢ tohumlardan elde edilen fideler tarlaya 30 cm 
sıra üzeri, 80 cm sıra aralığında ĢaĢırtılacaktır. Tarlaya ĢaĢırtılan bitkilerde Ģu özellikler 
incelenecektir:Yaprak yapısı (Normal veya farklı açılmaların olup olmadığı); Ġlk tarak, ilk çiçek 
gün sayıları; Tarak, çiçek ve koza yapılarında oluĢabilecek açılmalar incelenecektir. Koza 
Ģekli, koza açım süreleri, koza çenet açıklığı gibi karakterler; Odun dalı, meyve dalı sayıları; 
Bitki baĢına koza sayıları; Bitki boyu (hasat döneminde); Bitki formu gözlemleri yapılacaktır. 
Üçüncü yıl çalıĢmaları(M2): hat ve dozlara ve bekletme sürelerine göre tüm bitkiler 1‟er sıra 
olarak ekilecek M1‟de  yapılan gözlemler yapılacaktır. Ayrıca tek bitki, seçimleri yapılacaktır. 
Dördüncü yıl(M3) ise M2‟de seçilen tek bitkiler T.D.S. denemelerine alınacaktır. Buradan 
seçilen soylar 5. yılda bileĢik familya blokları denemesine alınacaktır. 
 
Bulgular ve TartıĢma: 
 
2005 Yılı ÇalıĢmaları: 
 

ÇalıĢmanın materyalini oluĢturan Teks (Gossypium hirsutum L.) ve AĢkabad-100 (G. 
barbadense L.) pamuk çeĢitleri 28/04/2005 tarihinde ekilmiĢtir. Ekilen bitkiler  tel kafeslere 
alınıp yabancı tozlaĢması engellenerek kendileme iĢlemi sağlanmıĢtır.KendilenmiĢ olan 
çeĢitlere ait değerler tabloda verilmiĢtir. 

 
 

ÇEġĠTLER Ç.R. % MIC STR LEN UNF 
 
TEKS 

 
40.72 

 
3.70 

 
39.00 

 
30.33 

 
83.48 

 
AŞKABAD-100 

 
35.46 

 
3.55 

 
41.80 

 
35.08 

 
86.18 

 



2006 Yılı Çalışmaları: 

 

ÇalıĢmanın materyalini oluĢturan Teks (Gossypium hirsutum L.) ve AĢkabad-100 (G. 
barbadense L.) pamuk çeĢitlerine ait 2 yıldır kendilenen tohumlarına Mutagen olarak Ethyle 
Methane Sulphonate eriyiği (EMS) kullanılarak mutasyon uygulaması yapılmıĢtır. Tohumlar, 
mutagen uygulanmadan önce oda sıcaklığında musluk suyu içinde 6 saat ıslatılmıĢlardır. 
Daha sonra EMS mutagenin %1 ve % 0.5‟lik solüsyonu içinde 6 ve 12 saat tutularak 
mutasyon iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Kontrol olarak kullanılan tohumlar, aynı sürede musluk 
suyu içinde bırakılmıĢlardır. Mutagen uygulanan tohumlar ve kontrolleri daha sonra viyollere 
ekilerek çıkıĢlar gözlendikten sonra bitkiler tarlaya ĢaĢırtılmıĢlardır. Mutasyon uygulanan 
tohumlar 27/05/2006 tarihinde viyollere ekilmiĢlerdir. Daha sonra çıkıĢ sağlanan viyollerde 
sayım yapılarak bunlar 08/06/2006 tarihinde tarlaya ĢaĢırtılmıĢlardır. ÇıkıĢ gözlemlerine göre 
çimlenme yüzdeleri konularına göre aĢağıdaki gibidir; 
 

Çeşit Doz Bekletme Süresi 
Çimlenme 

(%) 

Teks 

Kontrol 
6 saat 88 

12 saat 92 

% 1 
6 saat 87 

12 saat 54 

% 0.5 
6 saat 86 

12 saat 81 

Aşkabad-100 

Kontrol 
6 saat 85 

12 saat 94 

% 1 
6 saat 47 

12 saat - 

% 0.5 
6 saat 74 

12 saat 65 
 
 
G.barbadense L. Türüne ait AĢkabad-100 çeĢidinde EMS mutageninin 12 saatlik bekletme 
süresindeki % 1 „lik dozunun letal etki yaptığı ve. her iki dozda da bekletme süresi arttıkça 
çimlenme yüzdesinin düĢtüğü gözlenmiĢtir. Hasat dönemindeki yoğun yağıĢlardan dolayı 
ancak 22-23/11/2006 da hasat iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak tek bitki verimleri bakımından 
önemli kayıplar meydana gelmiĢtir. 
 
2007 ÇalıĢmaları: 
 

Bu yıl M1 döl kuĢağından gelen tek bitki tohumları tek sıra halinde 21.04.2007 
tarihinde  12m boyunda ve 0.7 m. sıra arası mesafesinde ekildi. Bir önceki yıldan gelen 334 
adet tek bitkiye ait tohumlar ekilmiĢtir ve bu tek bitkiler içinde 152 sıra seçilip sıra halinde 
hasat edilmiĢtir. 

 
2008 ÇalıĢmaları: 
 

Geçen yıldan gelen tohumlar içinden ortalamayı geçen 152 sıra 24.04.2008 tarihinde 
ekilmiĢtir.  Ekim sezonu içerisinde gereken tüm kültürel uygulamalar yapılmıĢ olup bu yıl 
ekilen sıralar içerisinden her sıradan verim, lif ve farklı bitki tiplerine göre tek bitkiler 
seçilmiĢtir.Seçilen 419 adet tek bitki içerisinden yine randıman ve lif kalite değerlerine göre 
seçim yapılmıĢtır. 
 
2009 ÇalıĢmaları: 
 



Geçen yıldan seçtiğimiz 417 adet tek bitki içerisinden kontrollere göre ortalamayı 
geçen 167 sıra 21.05.2009 tarihinde ekilmiĢtir.  Ekim sezonu içerisinde gereken tüm kültürel 
uygulamalar yapılmıĢ olup bu yıl ekilen sıralar içerisinden her sıradan verim, lif ve farklı bitki 
tiplerine göre  seçilen 566 adet tek bitki seçilmiĢtir. 
BirleĢtirilmiĢ olarak yıllara göre kontrol göre değiĢim tablosu aĢağıda verilmiĢtir. 
 
1-Tek bitki verimi (gr.) 
UYGULAMA YILLAR TEKS A-100 

 
 
%1 , 6 saat 

1 - - 
2 110,1 105,3 
3 103,8 117,3* 
4 89,8 83,5 

 
 
%1, 12 saat 

1 - - 
2 112,4 - 
3 111,1 - 
4 86,2 - 

 
 
%0.5, 6 saat 

1 - - 
2 110,3 95,7 
3 114,2 101,3 
4 85,6 76,2 

 
 
%0.5, 12 saat 

1 - - 
2 109,6 105,4 
3 124,5* 102,5 
4 89 60,9 

kontrol    
 
2- Çırçır Randımanı (%) 
UYGULAMA YILLAR TEKS A-100 

 
 
%1 , 6 saat 

1 37,7 36,5 
2 42,3 40,6* 
3 40,9 37,8 
4 41,3 38,3 

 
 
%1, 12 saat 

1 38,1 - 
2 42,2 - 
3 41 - 
4 41,7 - 

 
 
%0.5, 6 saat 

1 38,3 36,1 
2 42,8* 38,6 
3 41,1 37,3 
4 40,8 39 

 
 
%0.5, 12 saat 

1 38,3 36,7 
2 42,7 39,7 
3 41,9 37,9 
4 42,1 39 



kontrol    
3-Lif Uzunluğu (mm) 
UYGULAMA YILLAR TEKS A-100 

 
 
%1 , 6 saat 

1 28,26 33,8 
2 30,63 34,83 
3 29,9 29,8 
4 30,25 33,12 

 
 
%1, 12 saat 

1 28,8 - 
2 30,53 - 
3 30 - 
4 30,75* - 

 
 
%0.5, 6 saat 

1 28,91 34,22 
2 30,32 34,59 
3 29,8 30,1 
4 30,74 32,84 

 
 
%0.5, 12 saat 

1 28,41 33,4 
2 30,41 34,87* 
3 29,8 30,3 
4 29,81 33,25 

kontrol    
 
 
4-Lif Mukavemeti (gr/teks) 

UYGULAMA YILLAR TEKS A-100 

 
 
%1 , 6 saat 

1 30,2 34,1 
2 35,77* 38,1* 
3 29,9 29,8 
4 31,03 34,1 

 
 
%1, 12 saat 

1 31,5 - 
2 36,02 - 
3 30 - 
4 31,14 - 

 
 
%0.5, 6 saat 

1 30 34,1 
2 35,64 37,4 
3 29,8 30,1 
4 31,79 33,5 

 
 
%0.5, 12 saat 

1 30,4 33,4 
2 35,67 36,1 
3 29,8 30,3 
4 31,05 34,03 

kontrol    
 



5-Lif İnceliği(mic.) 

UYGULAMA YILLAR TEKS A-100 

 
 
%1 , 6 saat 

1 4,04 3,5 
2 4,52 4,45 
3 4,8 4,8 
4 4,46 3,95 

 
 
%1, 12 saat 

1 4,19  
2 4,53  
3 4,7  
4 4,45  

 
 
%0.5, 6 saat 

1 3,93 3,5 
2 4,58 4,21 
3 4,8 4,7 
4 4,36 3,9 

 
 
%0.5, 12 saat 

1 3,99 3,77 
2 4,66* 4,57 
3 4,9 4,7* 
4 4,58 3,9 

kontrol    
 
 

Özet: 

ÇalıĢmanın ilk 5 yıllık diliminde kontrole göre birçok mutasyon uygulanan hat kontrolu 
geçmiĢtir.ÇalıĢma tek bitki seçimleriyle birlikte devam etmektedir.Açılmalar halen devam 
etmektedir ama kontrole göre her iki çeĢitte de ilerleme elde edilmiĢtir. 
 
 
 
 
Proje Adı: Sayar-314, MaraĢ-92 ve ErĢan-92 Pamuk ÇeĢitleri Muhafaza Islahı 
Projenin Ġngilizce Adı: Breeding studies for Sayar -314, MaraĢ-92 and ErĢan-92 Cotton 
Cultivars 
Proje No : TAGEM/TA/00/03/01/13 
Yürütücü KuruluĢ : K.MaraĢ Tarımsal   AraĢtırma  Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri : Güven BORZAN 
Proje Yürütücüleri : Ramazan GÜVERCĠN, 
Serhan CANDEMĠR 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : SANKO   A.ġ.,Lif Anlz Lab.  Nazilli P.A.E. 
BaĢlama Ve BitiĢ Tarihi : Nisan/2005- Aralık 2009 
AraĢtırmanın amacı ve Gerekçesi: Bu çalıĢmada “Döl Kontrollü Teksel Bitki Seleksiyon 
Islahı” yöntemi uygulanarak çeĢitlerin  soy arılığı sürdürülmeye ve dereceli tohumlukları 
hazırlanmaya çalıĢılmıĢtır. 
 
Materyal ve Metot : 

Materyal: Enstitü arazisinde yürütülen çalıĢmada müssese tarafından tescili yapılan 
MaraĢ-92, ErĢan-92 pamuk çeĢitleri ile Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü tarafında 
özellikle K.MaraĢ yöresi için tescili yapılan Sayar-314 pamuk çeĢidi materyal olarak 
kullanılmıĢtır. 

Sayar-314: DPL–15/21 X Acala 314/965–10 melezidir. Çukurova Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsünce K.MaraĢ‟ta ekilmek üzere tescil ettirilmiĢtir. Orta erkenci, piramit formda, lif 



uzunluğu 30.4mm, lif inceliği 4.40–4.55mic, lif mukavemeti 77.0–80 (presley), Çırçır 
randımanı %41‟dir. K.MaraĢ ve GAP bölgesinde ekilmektedir. 

MaraĢ-92: C.Queen. 201/971–1518 X TaĢkent-1 melezidir. Uzun boylu, yarı kloster 
yapıda, Verticillium‟a tolerant‟tır. Çırçır randımanı %39–40, lif uzunluğu 29–30mm, lif inceliği 
3.6–3.8 mic, lif mukavemeti 88–93 (presley). K.MaraĢ,Hatay ve GAP bölgesinde 
ekilmektedir. K.MaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünce tescil ettirilmiĢtir. 

ErĢan-92: Sayar-314 X TaĢkent-1 melezidir. Boy uzun, yarı kloster formdadır. Çırçır 
randımanı %39-40,lif uzunluğu 28.5–29.5 mm, lif inceliği 3.7–3.9 mic, lif mukavemeti 85.0–
90.0 (presley). K.MaraĢ, Hatay ve GAP bölgesinde ekilmektedir. K.MaraĢ Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü tarafından tescil ettirilmiĢtir. 

 
Metot :  Bu çalıĢma  ile “Döl Kontrollü Teksel Bitki Seleksiyon Islahı” yöntemi 

uygulanarak çeĢitlerin  soy arılığı sürdürülmeye ve dereceli tohumluğu hazırlanmaya 
çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada Seçilen döl sıraları “Augmented Deseni”ne göre her çeĢidin Orjinali 
Anaç ve Sertifikalı tohumlukları ile birlikte ekilmiĢlerdir. Hasat sonunda yapılan istatistiki 
analiz, tarla gözlemleri ve teknolojik değerlere göre uygun görülen soylar elit üretim 
programına aktarılmıĢlardır. 
GeliĢme Durumu   : 

2005 Yılı ÇalıĢmaları : 
Her çeĢide  ait soylar, “Augmented desenine” göre 6 tekerrürlü olarak ekilmiĢlerdir. Üç 

çeĢidin önceki yıldan aktarılan soy adeti  96 olup çeĢitlerin, orijinal, anaç ve sertifikalı 
kademedeki tohumlukları kontrol olarak konulmuĢtur. Denemeler 28/04/2005 tarihinde 
ekilmiĢlerdir. Ancak ekimden sonra meydana gelen yağıĢlardan dolayı çıkıĢta problemler 
yaĢanmıĢtır.  Yapılan değerlendirme sonucunda çalıĢmanın belirtilen desene göre 
değerlendirilemeyeceği anlaĢılmıĢ ancak parsellerden tek bitki seçimleri yapılmıĢ ve  2006 
yılı döl sıralarını oluĢturacak bitkiler elde edilmiĢtir. Çırçır ve laboratuar analizleri sonuçlarına 
göre çeĢit özelliğini gösteren her çeĢide ait 96‟Ģar tek bitki  döl sıralarını oluĢturmak üzere 
2006 yılına aktarılmıĢlardır. Elit tohumluğa aktarılan miktar ise rezerv tohumluktan 
sağlanmıĢtır. 

2006 Yılı  Çalışmaları : 
ÇalıĢma; her çeĢide  ait 96‟Ģar soyla “Augmented” desenine göre 6 tekerrürlü olarak ve 

çeĢitlerin orijinal, anaç ve sertifikalı kademedeki tohumlukları kontrol olarak kullanılmak 
suretiyle 14/05/2006 tarihinde ekilmiĢler ve 23/09/2006 tarihinde hasat edilmiĢlerdir. Hasattan 
önce her çeĢitten öncelikle sıra seçimi yapılmıĢ daha sonra da bu sıralar içerisinden tek bitki 
seçimleri yapılmıĢtır. Tek bitki seçimlerinde çeĢit morfolojisine uygunluk, solgunluğa 
dayanıklılık, koza, odun dalı, meyve dalı sayıları ve  verim durumları dikkate alınmıĢtır.  Lif 
numuneleri alındıktan sonra  hasat iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢ, lif analizleri ve 
değerlendirmelerden sonra elde edilen sonuçlara göre 2007 yılının Muhafaza Döl Sıralarlını 
oluĢturacak tek bitkiler ve elit üretime aktarılacak soylar tespit edilmiĢtir. Daha sonra elite 
aktarılacak soylar “Bulk” edilerek elit tohumluk olmak üzere üretim bölümüne devredilmiĢtir. 
Buna göre; 

Sayar-314  çeĢidinden 137, 

Maraş-92 çeĢidinden 185 ve 

Erşan-92 çeĢidinden ise 198  adet tek bitki seçilmiĢtir. 

Parsel Boyutları : 

Ekimde  = 0.7m x 1 s. X 12m = 8.4 m2 

Hasatta = 0.7m x 1 s. X 12m = 8.4 m2 

 

Tablo 1. 2006 Yılı Sayar-314 Pamuk ÇeĢidine Ait Verim ve Çırçır Randımanı 
Ortalama Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 



 
ÇeĢitler 

Kütlü V. 
Kg/da 

Çırçır R. 
% 

Lif V. 
Kg/da 

Orijinal 438,33 41,42 181,56 

Anaç 425,24 41,63 177,03 

Sertifikalı 413,93 40,98 169,55 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

0,66 ns 
37,26 

1,64 ns 
0,82 

0,93 ns 
14,87 

 

Tablo 2. 2006 Yılı Sayar-314  Pamuk ÇeĢidine Ait Bazı Lif Özellikleri Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

ÇeĢitler Lif uzunluğu 
(mm) 

Lif Mıkavemeti 
(gr./tex) 

Lif Ġnceliği 
(mic.) 

Orijinal 30,53 29,74 4,41 

Anaç 30,75 29,92 4,34 

Sertifikalı 30,04 28,81 4,37 
F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

3,87 ns 
1,19 

2,94 ns 
1,12 

3,78 ns 
0,32 

 

Tablo 3. 2006 Yılı MaraĢ-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Verim ve Çırçır Randımanı Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

 
ÇeĢitler 

Kütlü V. 
Kg/da 

Çırçır R. 
% 

Lif V. 
Kg/da 

Orijinal 472,86 41,51 196,28 

Anaç 455,59 41,30 188,16 

Sertifikalı 418,57 39,77 166,47 
F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

4,23* 
42,5 

2,45 ns 
1.92 

5,21* 
27,07 

 

Tablo 4. 2006 Yılı MaraĢ-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Bazı Lif Özellikleri Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

ÇeĢitler Lif uzunluğu 
(mm) 

Lif Mıkavemeti 
(gr./tex) 

Lif Ġnceliği 
(mic.) 

Orijinal 29.11 29.0 4.75 

Anaç 29.21 30.1 4.59 

Sertifikalı 29.22 28.2 4.60 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

1,82 ns 
0,56 

2,65 ns 
1,94 

2,23 ns 
0,68 

 



Tablo 5. 2006 Yılı ErĢan-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Verim ve Çırçır Randımanı Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

 
ÇeĢitler 

Kütlü V. 
Kg/da 

Çırçır R. 
% 

Lif V. 
Kg/da 

Orijinal 436,07 40,74 177,65 

Anaç 384,64 41,03 157,82 

Sertifikalı 415,83 40,40 168,00 
F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

3,37 ns 
54,41 

0,65 ns 
1,18 

1,98 ns 
24,23 

Tablo 6. 2006 Yılı ErĢan-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Bazı Lif Özellikleri Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

ÇeĢitler Lif uzunluğu 
(mm) 

Lif Mıkavemeti 
(gr./tex) 

Lif Ġnceliği 
(mic.) 

Orijinal 30,02 32,8 4,25 
Anaç 30,10 31,0 4,17 
Sertifikalı 29,88 32,1 4,23 
F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

1,08 ns 
0,43 

2,22 ns 
1,91 

1,88 ns 
0,39 

 

2006 Yılı  Çalışmaları : 
 

ÇalıĢma; her çeĢide  ait 96‟Ģar soyla “Modifiye Augmented” desenine göre 6 tekerrürlü 
olarak ve çeĢitlerin orijinal, anaç ve sertifikalı kademedeki tohumlukları kontrol olarak 
kullanılmak suretiyle 23/05/2006 tarihinde ekilmiĢler ve 18/09/2006 tarihinde hasat 
edilmiĢlerdir. Hasattan önce her çeĢitten öncelikle sıra seçimi yapılmıĢ daha sonra da bu 
sıralar içerisinden tek bitki seçimleri yapılmıĢtır. Tek bitki seçimlerinde çeĢit morfolojisine 
uygunluk, solgunluğa dayanıklılık, koza, odun dalı, meyve dalı sayıları ve verim durumları 
dikkate alınmıĢtır.  Lif numuneleri alındıktan sonra hasat iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢ, lif 
analizleri ve değerlendirmelerden sonra elde edilen sonuçlara göre 2007 yılının Muhafaza 
Döl Sıralarlını oluĢturacak tek bitkiler ve elit üretime aktarılacak soylar tespit edilmiĢtir. Daha 
sonra elite aktarılacak soylar “Bulk” edilerek elit tohumluk olmak üzere üretim bölümüne 
devredilmiĢtir. 
 

Buna göre; 

Maraş-92 çeĢidinden 147, 

Maraş-92 çeĢidinden 164 ve 

Erşan-92 çeĢidinden ise 148  adet tek bitki seçilmiĢtir. 

 

Parsel Boyutları : 

Ekimde  = 0.7m x 1 s. X 12m = 8.4 m2 

Hasatta = 0.7m x 1 s. X 12m = 8.4 m2 

Tablo 7. 2007 Yılı Sayar-314 Pamuk ÇeĢidine Ait Verim ve Çırçır Randımanı 
Ortalama Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 



 
ÇeĢitler 

Kütlü V. 
Kg/da 

Çırçır R. 
% 

Lif V. 
Kg/da 

Orijinal 350,00 42,54 148,89 

Anaç 377,04 42,66 160,85 

Sertifikalı 344,54 42,58 146,71 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

3,64 ns 
39,42 

0,89 ns 
0,48 

2,94 ns 
16,14 

 

Tablo 8. 2007 Yılı Sayar-314 Pamuk ÇeĢidine Ait Bazı Lif Özellikleri Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

ÇeĢitler Lif uzunluğu 
(mm) 

Lif Mıkavemeti 
(gr./tex) 

Lif Ġnceliği 
(mic.) 

Orijinal 31,08 28,84 4,24 

Anaç 30,78 27,98 4,33 

Sertifikalı 30,64 28,43 4,29 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

1,67 ns 
1,18 

2,02 ns 
1,31 

0,62 ns 
0,39 

 

Tablo 9. 2007 Yılı MaraĢ-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Verim ve Çırçır Randımanı Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

 
ÇeĢitle

r 

Kütlü V. 
Kg/da 

Çırçır R. 
% 

Lif V. 
Kg/da 

Orijinal 373,80 40,88 152,81 

Anaç 365,33 39,73 145,15 
Sertifik

alı 358,87 39,91 143,23 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

2,53 ns 
29,12 

1,21 ns 
2,02 

2,94 ns 
14,37 

Tablo 10. 2007 Yılı MaraĢ-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Bazı Lif Özellikleri Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

ÇeĢitler Lif uzunluğu 
(mm) 

Lif Mıkavemeti 
(gr./tex) 

Lif Ġnceliği 
(mic.) 

Orijinal 29,98 27,75 4,62 

Anaç 28,71 27,63 4,51 

Sertifikalı 29,43 28,14 4,73 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

2,82 ns 
1,34 

1,97 ns 
0,92 

1,65 ns 
0,88 

 

Tablo 11. 2007 Yılı ErĢan-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Verim ve Çırçır Randımanı 
Ortalama Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 



 
ÇeĢitler 

Kütlü V. 
Kg/da 

Çırçır R. 
% 

Lif V. 
Kg/da 

Orijinal 416,07 41,04 170,76 

Anaç 384,64 40,83 157,05 

Sertifikalı 405,83 41,40 168,01 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

3,37 ns 
41,41 

2,65 ns 
1,17 

2,98 ns 
27,32 

 

Tablo 12. 2007 Yılı ErĢan-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Bazı Lif Özellikleri Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

ÇeĢitler Lif uzunluğu 
(mm) 

Lif Mıkavemeti 
(gr./tex) 

Lif Ġnceliği 
(mic.) 

Orijinal 30.24 31.1 4.55 

Anaç 30.45 30.5 4.72 

Sertifikalı 30.48 30.6 4.62 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

1,81 ns 
0,73 

1,93 ns 
0,78 

2,67 ns 
0,59 

2008 Yılı  Çalışmaları : 
 

ÇalıĢmada; MaraĢ-92 ve ErĢan-92 çeĢitlerinden  96‟Ģar soyla “Augmented” desene 
göre 6 tekerrürlü olarak ve çeĢitlerin orijinal. anaç ve sertifikalı kademedeki tohumlukları 
kontrol olarak kullanılmak suretiyle 06-07/05/2008 tarihinde ekilmiĢlerdir. Hasat tarihi ise 14-
15 Ekim 2008‟dir. Hasattan önce her çeĢitten öncelikle sıra seçimleri yapılmıĢ ve bu sıralar 
içerisinden tek bitki seçimleri yapılmıĢtır. Tek bitki seçimlerinde öncelikle çeĢit morfolojisine 
uygunluk. Solgunluk hastalığına dayanıklılık,  koza, odun dalı,  meyve dalı sayıları ve verim 
durumları dikkate alınmıĢtır. Lif numuneleri alındıktan sonra hasat iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢ, 
lif analizleri ve değerlendirmelerden sonra elde edilen sonuçlara göre 2009 yılının Muhafaza 
Döl Sıralarlını oluĢturacak tek bitkiler ve elit üretime aktarılacak soylar tespit edilmiĢtir. Daha 
sonra elite aktarılacak soylar “Bulk” edilerek elit tohumluk olmak üzere üretim bölümüne 
devredilmiĢtir. 
Buna göre; 

Maraş-92 çeĢidinden 198 ve 

Erşan-92 çeĢidinden ise 213  adet tek bitki seçilmiĢtir. 

Sayar-314 çeĢidinin muhafaza ıslahı Enstitü AraĢtırma Komitesi ve Pamuk AraĢtırmaları grup 
kararı ile sonlandırılmıĢtır. 

Parsel Boyutları : 

Ekimde= 0.7m x 1 s. X 12m = 8.4 m2 
Hasatta = 0.7m x 1 s. X 12m = 8.4 m2 

 
Tablo 13. 2008 Yılı MaraĢ-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Verim ve Çırçır Randımanı 

Ortalama Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 



 

ÇeĢitler Kütlü V. kg/da Çırçır R. % Lif V.Kg/da 

Orijinal 394.04 39.92 156.49 

Anaç 368.54 40.66 149.78 

Sertifikalı 385.96 40.33 155.65 

F çeĢit 
L.S.D.      0.05 

3.38 ns 
22.33 

1.55 ns 
1.20 

1.81 ns 
8.57 

 

Tablo 14. 2008 Yılı MaraĢ-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Bazı Lif Özellikleri Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

ÇeĢitler Lif uzunluğu 
(mm) 

Lif Mıkavemeti 
(gr./tex) 

Lif Ġnceliği 
(mic.) 

Orijinal 29.31 29.9 4,39 

Anaç 28.75 30.5 4,58 

Sertifikalı 28.60 30.5 4,43 
F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

2,13 ns 
1,08 

1,64 ns 
0,95 

3,12 ns 
0,53 

 

Tablo 15. 2008 Yılı ErĢan-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Verim ve Çırçır Randımanı 
Ortalama Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

 
ÇeĢitler 

Kütlü V. 
Kg/da 

Çırçır R. 
% 

Lif V. 
Kg/da 

Orijinal 401.97 39.65 159.10 

Anaç 406.09 40.65 165.12 
Sertifika

lı 403.70 40.34 162.81 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

0.07 ns 
25.18 

1.64 ns 
1.27 

2.25 ns 
6.39 

 

Tablo 16. 2008 Yılı ErĢan-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Bazı Lif Özellikleri Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

ÇeĢitler Lif uzunluğu 
(mm) 

Lif Mıkavemeti 
(gr./tex) 

Lif Ġnceliği 
(mic.) 

Orijinal 29.01 28.1 4,65 

Anaç 29.20 28.2 4,60 

Sertifikalı 27.99 27.1 4,71 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

3,12 ns 
1,30 

2,31 ns 
1,24 

1,98 ns 
0,57 

 



2009 Yılı  Çalışmaları : 
 

ÇalıĢma; MaraĢ-92 ve ErĢan-92 pamuk çeĢitlerine  ait 78‟er soyla “Augmented” 
desenine göre 6 tekerrürlü olarak ve çeĢitlerin orijinal, anaç ve sertifikalı kademedeki 
tohumlukları kontrol olarak kullanılmak suretiyle 22/05/2009 tarihinde ekilmiĢler ve 
14/10/2009tarihinde hasat edilmiĢlerdir. Hasattan önce her çeĢitten öncelikle sıra seçimi 
yapılmıĢ daha sonra da bu sıralar içerisinden tek bitki seçimleri yapılmıĢtır. Tek bitki 
seçimlerinde çeĢit morfolojisine uygunluk, solgunluğa dayanıklılık, koza, odun dalı, meyve 
dalı sayıları ve verim durumları dikkate alınmıĢtır. 

MaraĢ-92 ÇeĢidinden 131 adet ve ErĢan-92 çeĢidinden ise 118 adet tek bitki seçimi 
yapılmıĢtır. 

 
Parsel Boyutları : 

Ekimde  = 0.7m x 1 s. X 12m = 8.4 m2 

Hasatta = 0.7m x 1 s. X 12m = 8.4 m2 

 
Tablo 17. 2009 Yılı MaraĢ-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Verim ve Çırçır Randımanı 

Ortalama Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

 
ÇeĢitler 

Kütlü V. 
Kg/da 

Çırçır R. 
% 

Lif V. 
Kg/da 

Orijinal 438.33 41.42 181,56 

Anaç 425.24 41.63 177,03 

Sertifikalı 413.93 40.98 169,63 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

0,66 ns 
47,26 

1,64 ns 
0,82 

1,32 ns 
25,10 

 

Tablo 18. 2009 Yılı MaraĢ-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Bazı Lif Özellikleri Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

ÇeĢitler Lif uzunluğu 
(mm) 

Lif Mıkavemeti 
(gr./tex) 

Lif Ġnceliği 
(mic.) 

Orijinal 27.97 30.1 4.22 

Anaç 29.44 29.1 4.53 

Sertifikalı 27.58 29.5 4.20 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

2,87 ns 
1,99 

1,87 ns 
1,19 

2,01 ns 
0,67 

 

Tablo 19. 2009 Yılı ErĢan-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Verim ve Çırçır Randımanı 
Ortalama Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

 
ÇeĢitler 

Kütlü V. 
Kg/da 

Çırçır R. 
% 

Lif V. 
Kg/da 

Orijinal 436,07 41,51 181,01 

Anaç 384,64 41,30 158,86 



Sertifikalı 415,83 39,77 165,38 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

3,37 ns 
44,41 

2,45 ns 
1,92 

3,42 ns 
23,78 

 

Tablo 20. 2009 Yılı ErĢan-92 Pamuk ÇeĢidine Ait Bazı Lif Özellikleri Ortalama 
Değerleri ve Varyans Analiz Tablosu 

ÇeĢitler Lif uzunluğu 
(mm) 

Lif Mukavemeti 
(gr./tex) 

Lif Ġnceliği 
(mic.) 

Orijinal 29.07 30.9 4.31 

Anaç 29.81 31.8 4.31 

Sertifikalı 29.29 30.9 4.70 

F çeĢit 
L.S.D. 0.05 

2,66 ns 
1,19 

1,96 ns 
1,17 

2,02 ns 
0,48 

 

Özet: 
2005-2009 yılları arasında sürdürülen bu çalıĢmada 2007 yılına kadar 3 çeĢitle 

devam edilmiĢ, 2008 yılı enstitü araĢtırma komitesi ve program değerlendirme toplantısında 
alınan karar gereğince Sayar-314 pamuk çeĢidinin muhafaza ıslahı ve tohumluk üretim 
programına son verilmiĢtir. 2008 ve 2009 yıllarında çalıĢmaya MaraĢ-92 ve ErĢan-92 pamuk 
çeĢitleri ile devam edilmiĢtir. Proje süresi içerisinde 2007 yılında MaraĢ-92 ve ErĢan-92 
eĢitlerinin tohumluk üretim ve satıĢ hakkı yapılan anlaĢma ile 5 yıl süreyle ġ.Urfa Metro 
Firmasına verilmiĢtir. Ancak 2008 yılı sonunda karĢılıklı olarak anlaĢmak suretiyle 
sözleĢmenin feshi yapılmıĢtır. Bu süre içerisinde enstitümüze ciddi anlamda bir katma değer 
sağlanmıĢtır. Ayrıca çiftçilerimizin sertifikalı tohumluk talepleri de karĢılanmaya devam 
etmektedir. 
 
 
 
 
 
Proje Adı : MaraĢ-92 ve ErĢan-92 Pamuk ÇeĢitleri Muhafaza Islahı 
Projenin Ġngilizce Adı : Breeding studies for  MaraĢ-92 and ErĢan-92 Cotton Cultivars 
Proje No : TAGEM/TA/00/03/01/13 
Yürütücü KuruluĢ : KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri : Güven BORZAN 
Proje Yürütücüleri : Serhan CANDEMĠR 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Nazilli PAE 
BaĢlama Ve BitiĢ Tarihi : 15.04.2010 – 31.12.2014 
Dönem Bulguları ve TartıĢma : 

ÇalıĢma; her çeĢide ait 36‟Ģar soyla “Augmented” deneme desenine göre 6 tekerrürlü 
olarak ve çeĢitlerin orijinal, anaç ve sertifikalı kademedeki tohumlukları kontrol olarak 
kullanılmak suretiyle 08/05/2010 tarihinde ekilmiĢlerdir. Ancak geliĢme dönemi sonunda 
bitkilerde aĢırı vegetatif bir büyüme gözlenmiĢ bu nedenle sıra seçimleri yapılmamıĢ, sadece 
sıralar içerisinden tek bitki seçimleri yapılmıĢtır. 

Buna göre Maraş-92 çeĢidinden 103 ve Erşan-92 çeĢidinden ise 114 adet tek bitki 
seçilmiĢtir. Çırçır randımanı analizlerine göre ortalama randıman değerleri : 
 

MaraĢ-92 çeĢidinde % 39.66 ve 
ErĢan-92 çeĢidinde ise 40.17 olmuĢtur.   T 



 
Lif analizleri devam etmekte olup, buradan elde edilecek sonuçlara göre her çeĢitten 

42‟Ģer adet tek bitki seçilecek ve bunlarla her çeĢidin orijinal anaç ve sertifikalı tohumlukları 
kullanılarak, “ Augmented” deneme desenine göre 2011 yılının Muhafaza Döl Sıraları 
denemeleri kurulacaktır. Bu yıl sıra seçimi yapılamadığından Elit üretime aktarılacak 
tohumluklar; rezerv tohumluklardan sağlanacaktır. 

 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a. Materyal ve Metod: 
b. Proje Faaliyet Takvimi: 
c. Personel: 
d. Bütçe: 

 
 
Proje Adı: KahramanmaraĢ ve Elbistan Ova KoĢullarına Uygun Erkenci Pamuk 
(Gossypium hirsutum L.)  ÇeĢitlerinin Belirlenmesi ve Çoklu Dizi (LinexTester) 
Yöntemince Elde Edilecek Melezlerden Yeni Genotiplerin GeliĢtirilmesi. 
Projenin Ġngilizce Adı: Determination of Suitable Earliness Cotton 
Varieties and Improvement New Cotton Genotypes Using by Linex 
Tester Design for KahramanmaraĢ and Elbistan Plain Conditions. 
Proje No: TAGEM/TA/…………… 
Yürütücü KuruluĢ: KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüğü. KahramanmaraĢ. 
Proje Lideri: Ramazan ġ GÜVERCĠN 
Sunan: Ramazan ġ GÜVERCĠN 
Proje Yürütücüleri: Güven BOZAN, Selçuk SUNULU, 
Prof Dr. Fatih KILLI. 
Proje DanıĢmanı: Prof. Dr.Mustafa OĞLAKÇI 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi:01.01.2011–31.12.2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 2011 yılı projenin ilk yılı olduğundan denemenin sonbahar-
kıĢ koĢulları için gerekli tarla hazırlıkları yapılmıĢtır. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a-Materyal ve Metot 
b-Proje Faaliyet Takvimi 
c-Personel 
d-Bütçe 

 
 
 
 
Proje Adı : KahramanmaraĢ‟ta Bazı Pamuk ÇeĢitlerinin Solgunluk Hastalığına (Verticillium 
dahliae Kleb.) Duyarlılıklarının Belirlenmesi 
 
Determination of Susceptibility of Some Cotton Varieties to Wilt Diseases (Verticillium 
dahliae kleb.) in KahramanmaraĢ. 
Proje Numarası : TAGEM  BS-01/03-02-026 
Proje Yürütücüsü KuruluĢ:KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri: Doğan GÖZCÜ 
Proje Yürütücüleri: Muzaffer ÖZDEMĠR, Hale GÜNAÇTI 
ĠĢ Birliği Yapılan KuruluĢlar: Adana Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü 
BaĢlama Ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2009-31.12.2010 



AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Bu çalıĢmayla Ülkemiz pamuk ekim alanlarında görülen 
ve ekonomik verim ve kalite kayıplarına neden olan Pamukta Solgunluk hastalığı etmenine  
(Verticillium dahliae kleb.) karĢı bölgemizde ekilen yeni tescilli çeĢitlerin duyarlılığını 
belirlemek hastalığın verim, çırçır randımanı ve bazı lif kalite özelliklerine olan etkisini 
araĢtırmaktır. 
 

MATERYAL VE METOT 
 
MATERYAL 
Bu araĢtırma, 2009-2010 yıllarında 13 farklı pamuk çeĢidi ile yürütülmüĢtür. ÇalıĢma, 
KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde solgunluk hastalığı 
(Verticillium dahliae Kleb.) ile doğal olarak bulaĢık ve hastalığın yoğun olarak gözlendiği bir 
alanda yürütülmüĢtür. Hastalık etmeninin teĢhisinde deneme alanından alınan hastalıklı bitki 
örneklerinden yararlanılarak Adana Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsün‟de etmenin teĢhisi 
yapılmıĢtır. Korolev ve ark. (2001)‟na göre etmenin patotipi(SS4) belirlenmiĢtir. Belirlenen 
Verticillium dahliae Kleb.‟in patotipi VCG2B olarak tespit edilmiĢtir. Solgunluk hastalığına 
karĢı test edilen çeĢitler Çizelge 1 verilmiĢtir. 

Çizelge 1.  2009-2010 Solgunluk Denemesinde Yer Alan Pamuk ÇeĢitleri 

S.No ÇeĢitler Ekim-Koza Gün 
Sayısı 

Islahçı KuruluĢ 

1 Napa-122 Erkenci 114-
115 

Nazilli Pamuk 
AraĢtırma 

2 GSN-12 Orta Erkenci 
112-116 

Nazilli Pamuk 
AraĢtırma 

3 ST-468 Erkenci 122 My Çukonar 
4 DP-388 Erkenci 118 Deltapine 
5 DP-419 Orta Erkenci 

121 
Deltapine 

6 Ayhan-107 Orta Erkenci 
115-117 

Nazilli Pamuk 
AraĢtırma 

7 BA-525 Orta Erkenci 
118 

Öz Buğday 

8 Menderes-2005 Erkenci 116-
124 

Nazilli Pamuk 
AraĢtırma 

9 EkĢi-911 Erkenci 110-
116 

Nazilli Pamuk 
AraĢtırma 

10 ST-373 Erkenci 122 My Çukonar 
11 Teks (Tolerat Kontrol) Orta Erkenci 

115 
Öz Buğday 

12 Çukurova-
1518(Duyarlı Kontrol) 

Erkenci 115 Çuk Tar.AraĢ 
Enstitüsü. 

13 ErĢan-92 (Standart 
Kontrol) 

Orta Erkenci 
117 

K.MaraĢ 
Tar.AraĢ.Enst. 

ÇalıĢmada duyarlı kontrol Çukurova–1518, tolerant kontrol Teks ve standart kontrol 
olarak ErĢan 92 çeĢitleri alınmıĢtır. 

 
METOT 
Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde ve üç tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. 

Parsel büyüklüğü 16.8 m2 (2 sıra, sıra arası 0,70 cm ve 12 m uzunluğunda parseller) olacak 
Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Kültürel iĢlemler zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılmıĢtır. 
Hastalık sayımları, iki farklı koza açımı döneminde yapraktan ve hasat sonrası döneminde 
gövde kesitinde iletim demetlerine bakılarak yapılmıĢtır. 



a) Yaprak Belirtilerine Göre Hastalık Enfeksiyon ġiddeti (Ġndeks) 
Yaprak belirtilerine göre hastalık enfeksiyon Ģiddeti koza açımı döneminde, % 5-10 ile 50-60 
olmak üzere iki ayrı dönemde, parselde bulunan tüm bitkiler üzerinde hastalık sayımları 0-3 
solgunluk skalası kullanılarak yapılmıĢtır (Barrow, 1970). Hastalık Ģiddeti değerleri indeks 
olarak hesaplanmıĢtır (Karman, 1971). 
Çizelge 2.  O-3 Solgunluk Skalası (Barrow, 1970) 
Skala 
Değeri Hastalık Belirtisi 

0 Hastalık belirtisi yok, bitki sağlam 
1 Orta derecede belirtiler, %50‟ye kadar yükselebilen yaprak sararmaları ve 

pörsümeleri,    fakat kuruma yok 
2 ġiddetli belirtiler, tam sararma veya kısmi kuruma. 
3 Yaprakların seyrelmesi ve bitkilerin tamamen solarak ölüme gitmesi 
 

 
 
 

n=(a+b+c+d),           a,b,c,d  : Her skala değerine giren bitki sayısı 
n : Toplam bitki sayısı 
 
b) Gövde Kesitine Göre Hastalık Enfeksiyon ġiddeti (Ġndeks) 

Parsellerde bulunan tüm bitkiler hasattan sonra kök boğazı toprak seviyesinin 5-10 
cm üzerinden eğik olarak kesilip iletim demetlerindeki renk değiĢim (kahverengileĢme) 
oranlarına bakılarak değerlendirme 0-3 skalasına (Erwin ve ark, 1976) göre yapılmıĢ ve 
hastalık Ģiddeti değerleri indeks formülüne göre hesaplanmıĢtır (Karman, 1971). 
 
Çizele 3. 0-3 Solgunluk Skalası(Erwin ve ark, 1976). 
Skala değeri Hastalık Belirtisi 
0 Bitki sağlıklı 
1 Bitki iletim demetlerinin % 1-33‟ü kahverengileĢmiĢtir 
2 Bitki iletim demetlerinin  % 34-67‟si kahverengileĢmiĢtir 
3 Bitki iletim demetlerinin  % 68-100‟ü kahverengileĢmiĢtir 
 

 
 
 

n=(a+b+c+d)   a,b,c,d: Her skala değerine giren bitki sayısı 
n: Toplam bitki sayısı 
 
c) Kütlü Pamuk Verimi (kgda-1) 

Her parselden toplanan kütlü pamuk tartılmıĢ ve toplam kütlü pamuk verimi dekara kg 
olarak hesaplanmıĢtır. 
 
d) Çırçır Randımanı (%) 

Pamuk toplama çuvallarından 0,5 kg paçal edilmiĢ kütlü örneği rollergin deneme 
çırçırında lif ve tohum unsurlarına ayrılmasından sonra aĢağıdaki formül dikkate alınarak 
hesaplanmıĢtır 
Lif 
Çırçır Randımanı= ------------------x100 
Lif+tohum 
 
e) Lif verimi (kgda-1) : 

ÇeĢitlere ait dekara kütlü verimi ve çırçır randımanı değerlerinden yararlanılarak tespit 
edilecektir. 
f) Lif Teknolojik Analizleri: 

Ġndeks Formülü= (0)(a)+(1)(b)+(2)(c)+(3)(d) 
n 

Ġndeks Formülü= (0)(a)+(1)(b)+(2)(c)+(3)(d) 
n 



ÇeĢitlere ait lif örnekleri Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü Lif Analiz Laboratuvarında 
HVI(High Volume İnstruments)  cihazında ölçümleri yapılacaktır. 
*  Lif Uzunluğu  (mm) 
* Lif  Ġnceliği (micronaire) 
* Lif Mukavemeti (grtex-1) 
* Lif Üniformitesi (%) 
* Lif Olgunluğu (%) 
* Kısa lif Ġndeksi (%) 
*Lif Elastikiyeti 
 
BULGULAR ve TARTIġMA: 

2009 ve 2010 yıllarında denemede yer alan pamuk çeĢitlerinin %5-10 koza açım 
döneminde yaprak belirtilerine göre almıĢ olduğu hastalık Ģiddeti değerleri Çizelge 4‟de 
verilmiĢtir. 

2009 ve 2010 yılları arasında % 5-10 koza açımında hastalık Ģiddetine göre yapılan 
istatistiki analiz sonuçlarına göre yıl, çeĢit ve yıl x çeĢit  interaksiyonu önemli bulunmuĢtur. 
GSN-12 (0,59-0,35) çeĢidi 0,48 ve Teks (0,59-0,40) çeĢidi 0,50 ortalama ve indeks değeri ile  
her iki yılda en tolera çeĢitler olup aynı hastalık Ģiddeti grubunda yer almıĢtır. Bunları 
sırasıyla Napa–122 (0,60), ST-468 ( 0,62), BA-525 (0,66), Ayhan-107 (0,67) ve DP-419 ( 
0,70) çeĢitleri izlemiĢtir.  ÇeĢitlerden Çukurova 1518  (1,69-0,77) çeĢidi 1,23 ortalama 
hastalık Ģiddeti değeri ile her iki yılda  en yüksek  duyarlılığı göstermiĢtir. Bunu sırası ile DP-
388 (0,95),EkĢi-911(0,94), Menderes (0,85) ve ErĢan-92 (0,82) çeĢitleri izlemiĢtir. Diğer 
çeĢitler tolerant ve duyarlı bulunan  gruplar arasında  yer almıĢtır Çizelge 4. 

 
Çizelge 4. 2009-2010 Yılı Solgunluk Denemesinde Yer Alan ÇeĢitlerin % 5-10 Koza 
Açımında Ortalama Hastalık ġiddeti Değerleri 

S.
N 

ÇeĢit Adayları  
2009  
yılı 

2010 yılı 2009-2010 Ortalama 

1 Ayhan-107 0.62 0,71 0,67 c-f 
2 BA-525 0.71 0,60 0,66 d-f 
3 DP-388 1.18 0,71 0,95 b 
4 DP-419 0.76 0,64 0,70 c-e 
5 EkĢi-911 1.14 0,73 0,94 b 
6 ErĢan-92 0.94 0,69 0,82 b-d 
7 GSN-12 0.59 0,35 0,48 f 
8 Menderes-2005 0.92 0,78 0,85 bc 
9 Napa–122 0.64 0,55 0,60 ef 
10 ST-373 0.78 0,67 0,73 c-e 
11 ST-468 0.73 0,49 0,62 ef 
12 Teks 0.59 0,40 0,50 f 
13 Çukurova–1518 1.69 0,77 1,23 a 
F(çeĢitxyıl) ** 
LSD 0,184 
CV(%) 15,03 
(**) P≤0.01 önemli. 

Çizelge 5‟de pamuk çeĢitlerinin 2009-2010 yıllarında % 50-60 koza açım 
dönemlerinde yapraktan yapılan hastalık sayımlarında, yapılan istatistiki analiz sonuçlarına 
göre yıl, çeĢit ve yıl x çeĢit interaksiyonu önemli bulunmuĢtur. 

ÇeĢitlerin % 50-60 koza açım dönemlerinde yaprak belirtilerine göre yapılan hastalık 
sayımlarında duyarlı kontrol Teks çeĢidi(0,80-0,48)  ve 0,64 ortalama hastalık Ģiddeti ile en 
toleran bulunmuĢtur. Bunu sırasıyla GSN-12 (0,71), ST-468 (0,82), Ayhan-107(0,82) ve BA-
525(0,84) çeĢitleri izlemiĢtir. ÇeĢitlerden Çukurova-1518 çeĢidi (1,74-1,55) 1,65 hastalık 
Ģiddeti ile her iki yılda da en duyarlı hastalık grubunda yer almıĢtır. Bunu sırasıyla DP-388 



(1,24), EkĢi-911 (1,22) ve Menderes-2005 (1,13) çeĢitleri izlemiĢtir.  Diğer çeĢitler orta 
derecede  duyarlı hastalık Ģiddeti değeri aldıkları görülmüĢtür 
Çizelge 5.  2009-2010 Yılı Solgunluk Denemesinde Yer Alan ÇeĢitlerin % 50-60 Koza 
Açımında Ortalama Hastalık ġiddeti Değerleri 

S.
N 

ÇeĢit Adayları % 5-10 Koza Açımı Hastalık ġiddeti 
2009  
yılı 

2010 yılı 2009-2010 Ortalama 

1 Ayhan-107 0.84 0,80 0,82 d-f 
2 BA-525 0.99 0,69 0,84 d-f 
3 DP-388 1.59 0,89 1,24 b 
4 DP-419 1.02 0,77 0,90 de 
5 EkĢi-911 1.59 0,83 1,22 bc 
6 ErĢan-92 1.12 0,88 1,00 cd 
7 GSN-12 0.87 0,55 0,71 ef 
8 Menderes-2005 1.33 0,93 1,13 bc 
9 Napa–122 1.15 0,62 0,89 de 
10 ST-373 0.99 0,81 0,90 de 
11 ST-468 1.03 0,61 0,82 d-f 
12 Teks 0.80 0,48 0,64 f 
13 Çukurova-1518 1.74 1,55 1,65 a 
F(çeĢit x yıl) * 
LSD 0,274 
CV(%) 17,03 
( * )P≤0.05 önemli. 

Pamuk çeĢitlerinin hastat sonrası Gövde kesitine göre yapılan hastalık sayımlarında 
istatistiki analiz sonuçlarına göre yıl ve  çeĢit önemli bulunmuĢtur. 

Yapılan çoklu karĢılaĢtırmada çeĢitlerden Teks çeĢidi (0,87-0,56) ve ortlama 0,72 
hastalık Ģiddeti ile her iki yılda en tolerant çeĢit olarak test edilmiĢtir. Bunu sırasıyla BA-525 
(0,76), Napa–122 (0,83), GSN-12 ve DP-419 (0,84) ve Ayhan-107 (0,89) çeĢitleri  izlemiĢtir. 
Gövde kesitine bakılarak test edilen çeĢitlerden Çukurova-1518 çeĢidi (2,20-1,56) ve 
ortalama 1,88 hastalık Ģiddeti ile en duyarlı çeĢit bunu sırasıyla EkĢi-911 (1,38) ve  DP-388 
(1,25) çeĢitleri izlemiĢtir. Denemeye alınan diğer çeĢitlerin ise orta derecede duyarlı oldukları 
görülmüĢtür Çizelge 6. 
 
Çizelge 6. 2009-2010 Yılı Solgunluk Denemesinde Yer Alan ÇeĢitlerin Gövde Kesiti 
Ortalama Hastalık ġiddeti Değerleri 

S.
N 

ÇeĢit Ġsimleri Gövde Kesiti Hastalık ġiddeti 
2009  
yılı 

2010 yılı 2009-2010 Ortalama 

1 Ayhan-107 1.03 0,75 0,89 fg 
2 BA-525 0.90 0,63 0,76 g 
3 DP-388 1.48 1,01 1,25 bc 
4 DP-419 0.95 0,73 0,84 fg 
5 EkĢi-911 1.74 1,02 1,38 b 
6 ErĢan-92 1.37 1,00 1,19 cd 
7 GSN-12 1.05 0,63 0,84 fg 
8 Menderes-2005 1.26 0,87 1,07 de 
9 Napa–122 1.08 0,58 0,83 fg 
10 ST-373 1.40 0,99 1,20 cd 
11 ST-468 1.25 0,74 1,00 ef 
12 Teks 0.87 0,56 0,72 g 
13 Çukurova-1518 2.20 1,56 1,88 a 
F(çeĢit) ** 
LSD 0,165 
CV(%) 13,38 



(**) P≤0.01 önemli. 
 

Pamuk çeĢitlerinin kütlü pamuk verimi ve çırçır randımanı 2009 - 2010 yılı ve 
ortalama değerleri Çizelge 6 da verilmiĢtir. 

ÇeĢitlerin kütlü pamuk verim değerlerinin çeĢitler arasında farklılık gösterdiği ve 
istatistiki olarak yıl ve çeĢit önemli bulunmuĢtur. 

ÇeĢitlerin iki yıl ortalama kütlü verim değerleri bakımından karĢılaĢtırıldığında GSN-12 
çeĢidi (358 kgda-1) en yüksek kütlü verim değerini gösterirken, bunu sırasıyla DP-419 (341), 
Ayhan-107 (336) ve ST-373 (334) çeĢitleri izlemiĢtir. En DüĢük kütlü verimi Çukurova-1518 
(239 kgda-1) çeĢidinden elde edilmiĢtir. Bunu sırasıyla Napa-122 (272), Menderes-2005 
(281), BA-525 (286) ve EkĢi-119 (290) çeĢitleri izlemiĢtir. Diğer çeĢitler yüksek ve düĢük 
verim grupları arasında yer almıĢlardır. ÇeĢitler  çırçır randımanı değerlerinde  istatistiki 
analiz sonuçlarında yıl ve çeĢit önemli bulunmuĢtur. ÇeĢitlerin karĢılaĢtırıldığında farklı 
oranlarda çırçır randımanı değerleri aldıkları görülmüĢtür.  Buna göre en yüksek çırçır 
randımanı değeri % 42,7 ile GSN-12 ve  EkĢi-911 çeĢitlerinde, bunu sırasıyla 41,9 ile Napa-
122, ve 41,4 ile ErĢan-92 çeĢitlerinde görülmüĢtür. En düĢük çırçır randımanı Teks (40,3), 
DP-388 (40,6),  DP-419 (40,8) ve ST-373(40,9) çeĢitlerinde görülmüĢtür Çizelge 6. 

Çizelge 6. 2009-2010 Yılı Solgunluk Denemesinde Yer Alan Pamuk ÇeĢitlerinin Kütlü 
Verim ve Çırçır Randımanı Değerleri 
No ÇeĢit Ġsimleri Kütlü Pamuk Verimi 

(kg da-1) 

Çırçır Randımanı 

(%) 
2009 2010 ortalama 2009 2010 ortalama 

1 Ayhan-107 291 381 336 a-c 41.7 40,5 41,1 bc 
2 BA-525 263 308 286 e-g 41.9 40,5 41,2 bc 
3 DP-388 279 327 303 d-f 41.0 40,2 40,6 bc 
4 DP-419 312 368 341 ab 40.1 41,5 40,8 bc 
5 EkĢi-911 246 335 290 e-g 44.7 40,7 42,7 a 
6 ErĢan-92 266 356 311 c-d 42.0 40,8 41,4 a-c 
7 GSN-12 337 378 358 a 42.4 43,0 42,7 a 
8 Menderes-2005 243 318 281 fg 41.4 40,6 41,0 bc 
9 Napa-122 250 294 272 g 42.7 41,0 41,9 ab 
10 ST-373 294 374 334 a-c 42.0 39,7 40,9 bc 
11 ST-468 296 365 331 bc 42.2 40,3 41,3 bc 
12 Teks 298 349 324 b-d 40.9 39,6 40,3 c 
13 Çukurova-1518 185 293 239 h 42.2 41,1 41,7 a-c 
F(çeĢit) ** * 
LSD 24,811 1,868 
CV(%) 6,94 7,93 
(**) P≤0.01 önemli. 

Pamuk çeĢitlerinin lif verim değerleri 2009-2010  yılı ortalamalarına göre yıl ve çeĢit  
önemli bulunmuĢtur. 

ÇeĢitler  lif verimi  değerleri bakımından karĢılaĢtırıldığında çeĢitler arasındaki farklılık 
önemli bulunmuĢtur. ÇeĢitlerden GSN-12 (153 kg da-1) ilk sırada yer almıĢtır. Bunu sırasıyla 
DP-419 (139 ), Ayhan-107 (138), ST-373 (136) ve ST-468 (136) çeĢitleri izlemiĢtir. En düĢük 
lif verimi duyarlı kontrol Çukurova-1518 (99 kg da-1 ) çeĢidinden elde edilmiĢtir. Bunu  
sırasıyla Napa-122 (114)  ve Menderes-2005 (115) çeĢitleri izlemiĢtir. Diğer çeĢitler orta lif 
verim grubunda yer almıĢtır. 

ÇeĢitler lif uzunluğu bakımından karĢılaĢtırıldığında iki yıl ortalamalarına göre çeĢit 
önemli bulunmuĢtur. ÇeĢitlerden 30,5 mm lif uzunluğu Menderes-205 ve Teks çeĢitleri en 
uzun lifli grupta yer almıĢtır. En kısa lif grubunda 27,2 mm ile EkĢi-911 çeĢidinde 
görülmüĢtür. Diğer çeĢitler orta uzun lif grubunda yer almıĢlardır 
 
Çizelge 7. 2009-2010 Yılı Solgunluk Denemesinde Yer Alan Pamuk ÇeĢitlerinin Lif Verimi ve 

Lif Uzunluğu Değerleri 



No ÇeĢit Ġsimleri Lif Verimi 

(kg da-1) 

Lif Uzunluğu 

(mm) 
2009 2010 ortalama 2009 2010 ortalama 

1 Ayhan-107 122 154 138 b 28.6 29,0 28,8 cd 
2 BA-525 110 125 118 de 29.5 28,6 29,0 cd 
3 DP-388 115 132 123 c-e 29.3 29,3 29,3 cd 
4 DP-419 126 153 139 b 29.1 28,4 28,8 cd 
5 EkĢi-911 110 136 123 c-e 26.6 27,7 27,2 e 
6 ErĢan-92 112 146 129 b-d 28.8 29,2 29,0 cd 
7 GSN-12 143 162 153 a 29.0 29,0 29,0 cd 
8 Menderes-2005 101 129 115 e 30.1 31,0 30,5 a 
9 Napa-122 107 121 114 e 29.9 29,2 29,5 bc 
10 ST-373 124 148 136 b 28.5 28,9 28,7 cd 
11 ST-468 125 147 136 b 29.0 28,3 28,7 cd 
12 Teks 122 139 130 bc 30.8 30,1 30,5 ab 
13 Çukurova-1518 78 121 99 f 28.8 28,4 28,6 d 
F(çeĢit) ** ** 
LSD 11,551 0,956 
CV(%) 7,82 2,84 
(**) P≤0.01 önemli. 

 
Pamuk çeĢitlerinin lif inceliği ve lif mukavemeti 2009-2010 0rtalama değerleri ve 

gruplandırmaları Çizelge 8 de verilmiĢtir. 
Ġki yıl ortalamalarında pamuk çeĢitleri lif inceliği bakımından  istatistiki olarak yıl,  çeĢit 

ve çeĢit x yıl interaksiyonu önemli bulunmuĢtur. Lif inceliği en düĢük 4,31 mic ile Teks 
çeĢidinde  bunu sırasıyla DP-388 (4,42) ve ST-377 (4,50) çeĢitleri izlemiĢtir. En yüksek lif 
inceliği EkĢi-911(5,03 mic ) ve  Menderes-205 (4,94) çeĢitlerinde tespit edilmiĢtir. Diğer 
çeĢitler orta ince lif grubunda yer almıĢtır. 

ÇeĢitler lif mukavemeti bakımından istatistiki olarak yıl ve çeĢit önemli bulunmuĢtur. 
ÇeĢitlerin farklı mukavemet değerleri aldıkları görülmüĢtür. En yüksek mukavemeti 34,9 
grtex-1 ile Menderes-205 ve 34,1 grtex-1 ile Teks eĢitleri almıĢtır. Bunu sırasıyla 32,7 grtex-1 
ile GSN-12  çeĢidi izlemiĢtir. 

En düĢük mukavemet 28,4 grtex-1 ile EkĢi-911 çeĢidinde görülürken bunu sırasıyla 
Çukurova 1518 (29,6), ST-468 (29,9) ve DP-419 (29,9) çeĢitleri izlemiĢtir Çizelge 8. 

 
Çizelge 8. 2009-2010 Solgunluk Denemesinde Yer Alan Pamuk ÇeĢitlerinin Lif Ġnceliği ve Lif 

Mukavemet Değerleri 
No ÇeĢit 

Ġsimleri 
Lif Ġnceliği 

(mic) 

Lif Mukavemeti 

(grtex-1) 
2009 2010 ortalama 2009 2010 ortalama 

1 Ayhan-107 4.86 4,54 4,70 a-
e 

32.1 31,7 31,9 cd 

2 BA-525 4.20 4,96 4,58 b-
e 

32.2 29,9 31,0 c-e 

3 DP-388 4.19 4,66 4,42 de 31.6 30,6 31,1 c-e 
4 DP-419 4.79 4,97 4,88 ac 30.0 29,8 29,9 ef 
5 EkĢi-911 4.90 5,16 5,03 a 28.6 28,3 28,4 f 
6 ErĢan-92 4.65 4,64 4,65 a-

e 
30.3 29,6 30,0 ef 

7 GSN-12 4.52 4,89 4,70 a-
e 

33.9 31,6 32,7 bc 

8 Menderes-
2005 

4.66 5,21 4,94 ab 34.4 35,4 34,9 a 



9 Napa-122 4.43 5,30 4,86 ac 31.0 29,5 30,3 de 
10 ST-373 4.16 4,84 4,50 c-

e 
31.1 29,4 30,3 de 

11 ST-468 4.47 4,97 4,72 a-
d 

30.1 29,8 29,9 ef 

12 Teks 3.97 4,66 4,31 e 34.1 34,1 34,1 ab 
13 Çukurova-

1518 
4.27 5,30 4,79 a-

d 
30.6 28,6 29,6 ef 

F(çeĢit) *                  F(çeĢit x yıl) 
* ** 

LSD 0,532 5,17 
CV(%) 6,90 5,17 
(**) P≤0.01 önemli. 

Pamuk ÇeĢitlerinin 2009-2010 yılı oratalama lif üniformitesi, lif olgunluğu değerleri 
Çizelge 9‟de verilmiĢtir. 

Lif üniformitesi iki yıl ortalamalarına göre  istatistiki olarak önemli bulunmamıĢtır. En 
yüksek lif üniformite değerini % 85,3 ile Teks çeĢidinde görülmüĢtür. ÇeĢitlerden en düĢük lif 
ünüformite değeri % 82,9 EkĢi-911 çeĢidinde tespit edilmiĢtir. 

Lif olgunluğu bakımından çeĢitler arasındaki farklılık önemli bulunmamıĢtır. ÇeĢitler iki 
yıl ortalamalarına göre % 0,89 lif olgunluğu ile ST-373 ve DP-388 de görülmüĢtür En yüksek 
lif olgunluğu  % 0,93 ile Menderes-2005 çeĢidinde izlenmiĢtir. Diğer çeĢitlerin lif olgunluğu bu 
değerler arasında yer almıĢtır Çizelge 9. 
 
Çizelge 9. 2009-2010 Solgunluk Denemesinde Yer Alan Pamuk ÇeĢitlerinin Lif  Üniformite ve 

Lif Olgunluğu Değerleri 
S.N ÇeĢit Ġsimleri Lif  Üniformitesi. 

(%) 

Lif Olgunluğu 

(%) 
2009 2010 ortalama 2009 2010 ortalama 

1 Ayhan-107 84.6 85,1 84,9 0.91 0,90 0,91 
2 BA-525 84.3 84,8 84,6 0.89 0,91 0,90 
3 DP-388 83.2 85,7 84,4 0.88 0,91 0,89 
4 DP-419 83.3 84,7 84,0 0.91 0,91 0,91 
5 EkĢi-911 82.4 83,4 82,9 0.90 0,92 0,91 
6 ErĢan-92 84.3 84,3 84,3 0.90 0,89 0,90 
7 GSN-12 85.1 84,3 84,7 0.91 0,92 0,91 
8 Menderes-2005 84.4 85,0 84,7 0.91 0,94 0,93 
9 Napa-122 83.2 84,3 83,8 0.88 0,92 0,90 
10 ST-373 83.9 84,6 84,2 0.88 0,90 0,89 
11 ST-468 83.9 84,4 84,2 0.89 0,91 0,90 
12 Teks 84.8 85,8 85,3 0.88 0,92 0,90 
13 Çukurova-1518 83.6 83,4 83,5 0.88 0,92 0,90 
F(çeĢit) - - 
LSD 7,74 0,02 
CV(%) 7,501 1,93 

 
Pamuk ÇeĢitlerinin 2009-2010 yılı oratalama kısa lif indeksi ve lif elastikiyeti değerleri 

Çizelge 10‟da verilmiĢtir. 
ÇeĢitlerin iki yıl ortalamalarına göre kısa lif indeksi istatistiki olarak yıl, çeĢit ve yılxçeĢit 

interaksiyonu önemli bulunmuĢtur. En yüksek kısa lif indeks değerini   % 8.62  ile duyarlı 
kontrol Çukurova 1518 çeĢidinden elde edilirken, bunu % 8,20 ile EkĢi-911 çeĢidi izlemiĢtir. 
En düĢük kısa lif indeks değeri % 6.77 ile Teks  çeĢidinde tespit edilmiĢtir. Diğer çeĢitler orta 
derecede kısa lif indeks değeri almıĢlardır. Lif elastikiyetleri bakımından ortalamalara göre yıl 
ve çeĢit önemli bulunmuĢtur. ÇeĢitlerden % 6,55 lif elastikiyeti ile DP-388 çeĢidi en yüksek lif 



elastikiyeti değeri ile ilk sırada yer alırken bunu DP-419 (6,18), BA-525(6,15), ST-468(6,10) 
ve Napa-122(6,07) çeĢitleri izlemiĢtir. En düĢük lif elastikiyetini % 5,03 ile duyarlı kontrol 
Çukurova-1518 çeĢidi göstermiĢtir. Diğer çeĢitler orta derecede bir elastikiyet göstermiĢlerdir 
Çizelge 10. 
 
Çizelge 10. 2009-2010 Solgunluk Denemesinde Yer Alan Pamuk ÇeĢitlerinin Kısa Lif Ġndeksi 

ve Lif Elastikiyeti Değerleri 
S.No ÇeĢit 

Ġsimleri 
Kısa Lif Ġndeksi 

(%) 

Lif Elastikiyeti 

(%) 
2009 2010 ortalama 2009 2010 ortalama 

1 Ayhan-107 7.43 6,67 7,05 de 6.07 4,80 5,43 de 
2 BA-525 8.43 6,83 7,63 b-

d 
6.80 5,50 6,15 ab 

3 DP-388 8.47 6,67 7,57 b-
d 

7.00 6,10 6,55 a 

4 DP-419 7.93 6,63 7,28 c-
e 

6.87 5,50 6,18 ab 

5 EkĢi-911 8.87 7,53 8,20 ab 6.30 5,00 5,65 b-d 
6 ErĢan-92 7.70 7,50 7,60 b-

d 
6.27 4,87 5,57 c-e 

7 GSN-12 7.50 7,73 7,62 b-
d 

6.17 4,97 5,57 c-e 

8 Menderes-
2005 

7.77 6,50 7,13 c-
e 

6.47 4,60 5,53 c-e 

9 Napa-122 7.87 7,03 7,45 c-
e 

6.83 5,30 6,07 a-c 

10 ST-373 8.23 7,43 7,83 bc 6.60 4,87 5,73 b-d 
11 ST-468 8.17 6,63 7,40 c-

e 
6.70 5,50 6,10 a-c 

12 Teks 7.80 5,73 6,77 e 6.23 5,07 5,65 b-d 
13 Çukurova-

1518 
8.50 8,73 8,62 a 5.50 4,57 5,03 e 

F(çeĢit) ** 

F(çeĢitxyıl)** 

** 

LSD 0,907 0,606 
CV(%) 7,33 9,03 

(**) P≤0.01 önemli 
 
Çizelge 11‟de korelasyon tablosu incelendiğinde, 2009-2010 döneminde (%5-10 ve 

%50-60 koza açma) yapraktan ve hasat sonrası gövde kesitinden yapılan hastalık 
sayımlarının kendi aralarında pozitif yönde önemli bir korelasyonun oluĢturduğu saptanmıĢtır. 
%5-10 ve %50-60 koza açımı ve gövde kesiti hastalık Ģiddeti değerleri ile kütlü verimi ve  lif 
verimi arasında negatif önemli, çırçır randımanı ile pozitif önemli,  lif uzunluğu, lif inceliği, lif 
mukavemeti arasında negatif önemsiz, lif üniformitesi ve  lif elastikiyeti ile pozitif önemsiz, lif 
olgunluğu ile negatif önemli ve kısa lif indeksi ile pozitif yönde önemli düzeyde    etkisinin 
olduğu saptanmıĢtır (Çizelge 11).  Bulgularımız EL-ZIK (1985)‟in bulguları ile paralellik 
göstermiĢtir. 

2009-2010 yıllarında yürütülen bu çalıĢmalarda pamuk çeĢitlerinin farklı zamanlarda 
yapılan hastalık sayım sonuçlarından solgunluk hastalığına karĢı farklı düzeylerde duyarlılık 
gösterdikleri görülmektedir. Bu bulgular Çetin ve Atac (1995), Karcıoğlu ve ark. (1992) ve 
Naza ve Höyük (1988), çalıĢmaları ile uyumluluk göstermiĢtir. Solgunluk hastalığının erken 
dönemde görüldüğü duyarlı çeĢitlerde kütlü verim kayıplarının arttığı ancak hastalığın geç 
dönemde görüldüğü tolerant çeĢitlerde kayıpların daha az olduğu görülmüĢtür. 2009-2010 



yıllarında üç farklı zamanda yapılan hastalık sayımları arasında pozitif bir korelasyon olduğu, 
bu hastalık sayım değerleri ile tekstil sanayinde istenmeyen özellik olan kısa elyaf indeksi 
arasında da pozitif, lif olgunluğu ile negatif bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Bu durum Hastalık Ģiddeti 
artıĢı ile lif olgunluğunun azaldığını ifade etmektedir. Pamuk çeĢitlerinin hastalık sayım 
sonuçları ile kütlü ve lif verimi baĢta olmak üzere diğer lif kalite değerleri arasında negatif bir 
korelasyonun olduğu görülmüĢtür. Her iki dönemde de hastalık sayım değerleri ile lif 
mukavemeti arasındaki iliĢki negatif yönde ancak önemsiz bulunmuĢtur Elde edilen sonuçlar, 
Yelin ve ErĢan (1985) ile paralellik göstermiĢtir. 
 
ÖZET 
 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemiz pamuk ekim alanlarında görülen ve pamukta verimi 
ve lif kalitesini sınırlayan faktörlerin en önemlisi Verticillium fungusunun neden olduğu 
solgunluk hastalığıdır. Solgunluk hastalığı KahramanmaraĢ pamuk ekim alanları için de 
önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bölgemizde hastalık etmeni toprakta yaygın olarak 
bulunduğundan ekilen çeĢidin duyarlı olması durumunda tarladaki bitkilerin büyük bölümünü 
hastalandırmaktadır. 

Bu çalıĢma ile pamuk çeĢitlerinin duyarlılığının belirlenmesi, hastalığın verim ve bazı 
lif kalite karakterleri üzerine olan etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla; çalıĢma KahramanmaraĢ 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde solgunluk hastalığı ile doğal olarak 
bulaĢık ve hastalığın yoğun olarak gözlendiği bir alanda yürütülmüĢtür. Hastalık etmenin 
teĢhisi için deneme alanından alınan toprak ve bitki örnekleri Adana Zirai Mücadele 
AraĢtırma Enstitüsün‟de incelenmiĢ ve patotipinin SS4 ırkı olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
Deneme çalıĢmalarında, standart pamuk çeĢitlerimiz, ülkemizde tescil almıĢ yeni yerli ve 
yabancı  çeĢitler kullanılmıĢtır. ÇalıĢma,  2009-2010 yıllarında tesadüf blokları deneme 
deseninde üç tekerrürlü olarak 13 pamuk çeĢidi ile yürütülmüĢtür. 

AraĢtırma sonucunda pamuk çeĢitlerinin  solgunluk hastalığına farklı düzeyde  
duyarlılık gösterdiği, kütlü verimi, çırçır randımanı, lif verim ve incelenen lif kalite değerleri 
bakımından da farklılıklar oluĢtuğu görülmüĢtür. 

ÇalıĢmada Teks çeĢidi en tolerant bulunurken bunu GSN-12, ST-468 ,Ayhan-107 ve 
BA-525 izlemiĢtir. ÇeĢitlerden Çukurova-1518 çeĢidi en duyarlı hastalık grubunda yer 
almıĢtır. Bunu sırasıyla DP-388, EkĢi-911 ve Menderes-2005  çeĢitleri izlemiĢtir.  Diğer 
çeĢitler orta derecede duyarlı bulunmuĢlardır. 

Hastalığa erken dönemde yakalanan ve duyarlı bulunan Çukurova 1518 çeĢidinin en 
düĢük verim değerini vermiĢtir. Bölgenin standart çeĢitlerinden olan ErĢan 92 hastalığa daha 
geç dönemde yakalandığından kozalarını normal açarak verimde önemli bir düĢüĢ 
göstermemiĢtir. 

Hastalığın baĢta verim olmak üzere lif olgunluğunu azaltıcı ve kısa lif indeksini artırıcı 
etkisinin olduğu, lif uzunluğu, lif inceliği ve lif mukavemeti değerleri arasında önemsiz 
düzeyde negatif yönde korelasyon oluĢturduğu görülmüĢtür. Sonuç olarak, solgunluk 
hastalığı belirtilerini geç dönemde gösteren çeĢitlerin verim ve kalite değerlerinin fazla 
etkilemediği kanaatine varılmıĢtır . Bu bulgular, solgunluk hastalığı ile mücadele açısından 
tolerant çeĢit kullanımının önemini ortaya koymaktadır. 
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AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
 

Bu çalıĢmayla Ülkemiz pamuk ekim alanlarında görülen ve ekonomik verim ve kalite 
kayıplarına neden olan Pamukta Solgunluk hastalığı etmenine  (Verticillium dahliae kleb.) 
karĢı bölgemizde ekilen yeni tescilli çeĢitlerin duyarlılığını belirlemek hastalığın verim, çırçır 
randımanı ve bazı lif kalite özelliklerine olan etkisini araĢtırmaktır. 
 
Materyal ve Metot: 
Materyal: 

Bu çalıĢmanın materyalini; KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitünün solgunluk 
hastalığı ile doğal olarak bulaĢık (SS4 patotipi)  tarlası, Ülkemizde ve bölgemizde önemli olan 
çeĢitler,  yurt dıĢından getirilip ülkemizde tescil alan yeni çeĢitler ve Enstitü çeĢitleri olmak 
üzere toplam 13 pamuk çeĢidi ile iki yıl süre ile çalıĢma yürütülecektir. ÇalıĢmada, Teks ( 
tolerant-kontrol), Çukurova-1518 (duyarlı-kontrol) ve MaraĢ 92 (standart-kontrol) çeĢitleri 
alınacaktır. Ayrıca solgunluk demesi kurulan deneme alanından alınan hastalıklı bitkilerden 
izole edilen izolatları (VCG1) suni inokulasyonlarda kullanılacaktır. 

Denemeye alınacak çeĢitler Çizelge 1 de verilmiĢtir. 
 
Çizelge 1.  2011-2012 Yıllarında Solgunluk Denemesinde Yer Alacak  Pamuk ÇeĢitleri 
Sıra 
No 

ÇeĢit ve  Hatlar Ekim-Koza Gün.Sayısı Islahçı KuruluĢ 

1 Teks Orta Erkenci 115-122 Özbuğday Tarım ĠĢl.A.ġ. 
2 Çukurova 1518 Erkenci 115-120 ÇukurovaTAEM 
3 MaraĢ 92 Orta Erkenci 117-120 KahramanmaraĢ TAEM 
4 Claudia  Bayer Türk Kimya San.Ltd.ġti. 
5 Gloria Orta Erkenci 117-121 Bayer Türk Kimya San.Ltd.ġti. 
6 ErĢan 92 Orta Erkenci 115-120 KahramanmaraĢ TAEM 
7 Sandra Orta Erkenci  117-122 Demet Tarım Ticaret Ltd.ġti. 
8 Umut Orta Erkenci  115-120 KahramanmaraĢ TAEM 
9 DP 466 Orta Erkenci 116-121 Monsanto Gıda Tarım Ltd ġti. 
10 ST 478 Orta Erkenci 115-120 Monsanto Gıda Tarım Ltd ġti. 
11 Furkan Orta Erkenci 115-120 KahramanmaraĢ TAEM 
12 DP 499 Orta Erkenci 116-122 Monsanto Gıda Tarım Ltd ġti. 
13 Flash Orta Erkenci Özbuğday Tarım ĠĢl.A.ġ. 

 
Metot 
Saksı Denemesi: 

2011-2012 yıllarında Çizelge.1‟deki denemede yer alan pamuk çeĢitleri ile Saksı 
denemeleri yapılarak çeĢitlerin V.dahliae Kleb.‟e karĢı duyarlılıkları  tespit edilecektir. Bu 
çalıĢmada pamuk çeĢitlerinin hastalık Ģiddeti konidi süspansiyon yöntemi ile belirlenecektir. 
Ġklim odasında (24 ±1oC'de 12 saat aydınlık/12 saat karanlık) tesadüf parsellerinde 4 
tekerrürlü bir deneme kurulacaktır. Bu amaçla 1/3 toprak+1/3 kum+1/3 torf karıĢımı 121°C‟de 
1 saat otoklavda sterilize edilerek plastik saksılara doldurulacak ve bu saksıların her birine 
4‟er adet tohum ekilecektir. Fideler kotiledon yapraklı döneme geldiğinde her saksıda bir bitki 
bırakılacaktır. Ġnokulasyon için Patates Dextroz Agar (PDA; agar 18 g, dextroz 20 g, saf su 
1000 ml) besi yerinde geliĢtirilen iki haftalık Vd kültürleri  kan sayım aleti (Thoma lamı) 
yardımıyla 4x106spor/ml olacak Ģekilde ayarlanarak, her bir plastik saksının dip kısmına 5‟er 
ml spor süspansiyonu konulacak ve 4-6 yapraklı dönemdeki bitkiler bu saksılara 
yerleĢtirilecektir. Saksılardaki bitkiler hastalığın seyrine takiben yaklaĢık 3-5 hafta sonra 0-4 
skalasına göre değerlendirilecektir (Erdoğan ve Benlioğlu, 2007). Değerlendirmelerde her 



bitkideki yüzde hastalık Ģiddeti, bitkinin tüm gerçek yapraklarındaki lezyon alanları aĢağıdaki 
skalaya göre her yaprak için ayrı ayrı hesaplanıp ortalaması alınarak yapılacaktır. 
 
0-4 Skalası 
Ġndeks                              Hastalık Belirtisi (%) 
0   Yaprakta gözle görünür kloroz ve epinasti yok, 
1   Yaprağın ¼‟nde kloroz, 
2   Yaprağın ½‟de kloroz, nekroz veya solgunluk, 
3   Yaprağın 2/3‟de kloroz, nekroz veya solgunluk, 
4   Yaprak dökülmeye yüz tutmuĢ veya dökülmüĢ. 

 
Tarla Denemesi: 

ÇalıĢmanın yürütüleceği deneme KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitünün 
solgunluk hastalığı ile doğal olarak bulaĢık(SS4 patotipi)  tarlasında, tesadüf blokları deneme 
deseninde ve dört tekerrürlü olarak kurulacaktır. Parsel büyüklüğü 4 sıra x 0,70m x 8m= 22.4 
m2 olacak Ģekilde oluĢturulacaktır. Kültürel iĢlemler zamanında ve tekniğine uygun olarak 
yürütülecektir. 

Hastalık sayımları, iki farklı koza açımı döneminde yapraktan ve hasat sonrası 
döneminde gövde kesitinde iletim demetlerine bakılarak yapılacaktır. 
 
 
a)Yaprak Belirtilerine Göre Hastalık Enfeksiyon ġiddeti (Ġndeksi). 
Yaprak belirtilerine göre hastalık enfeksiyon Ģiddeti pamukta, % 5-10 ile 50-60 koza açımı 
döneminde olmak üzere iki ayrı dönemde ve parselde orta iki sırada bulunan tüm bitkiler 
üzerinde yürütülecektir. Hastalık sayımları 0-3 skalası (Barrow, 1970) kullanılarak hastalık 
Ģiddeti değerleri indeks olarak hesaplanacaktır. 
 
Çizelge 2.  O-3 Solgunluk Skalası 
Skala 
Değeri Hastalık Belirtisi 
0 Hastalık belirtisi yok, bitki sağlam 
1 Orta derecede belirtiler, % 50‟ye kadar yükselebilen yaprak sararmaları ve 

pörsümeleri,    fakat kuruma yok 
2 ġiddetli belirtiler, tam sararma veya kısmi kuruma. 
3 Yaprakların seyrelmesi ve bitkilerin tamamen solarak ölüme gitmesi 
 
Yaprak belirtilerine göre solgunluk enfeksiyon Ģiddeti aĢağıdaki formül yardımıyla 
hesaplanacaktır. 

 
 
 

n=(a+b+c+d) 
a,b,c,d  : Her skala değerine giren bitki sayısı 
n : Toplam bitki sayısı 
 
b)Gövde Kesitine Göre Hastalık Enfeksiyon ġiddeti (Ġndeks). 

Parsellerde bulunan tüm bitkiler hasattan sonra kök boğazı toprak seviyesinden 5-10 
cm üzerinden eğik olarak kesilip iletim demetlerindeki renk değiĢim (kahverengileĢme) 
oranlarına bakılarak değerlendirme 0-3 skalasına (Ervin ve ark, 1976) göre hastalık Ģiddeti 
değerleri indeks olarak hesaplanacaktır. Skala değerleri Çizelge 3‟de verilmiĢtir. 

 
Çizelde 3. O-3 Solgunluk Skalası 

Skala 
değeri Hastalık Belirtisi 

Ġndeks Formülü= (0)(a)+(1)(b)+(2)(c)+(3)(d) 
n 



0 Bitki sağlıklı 
1 Bitki iletim demetlerinin % 1-33‟ü kahverengileĢmiĢtir 
2 Bitki iletim demetlerinin  % 34-67‟si kahverengileĢmiĢtir 
3 Bitki iletim demetlerinin  % 68-100‟ü kahverengileĢmiĢtir 

 
Gövde kesitine göre solgunluk enfeksiyon Ģiddeti aĢağıdaki formül yardımıyla 
hesaplanacaktır. 
 
 

 
 
 

n=(a+b+c+d) 
a,b,c,d: Her skala değerine giren bitki sayısı 
n: Toplam bitki sayısı 

 

Yaprak ve gövde kesitinde hastalık Ģiddeti değerleri indeks formülü yardımıyla 
hesaplanacaktır (Karman, 1971). 

Denemede yer alan çeĢit ve çeĢit adaylarının; 
 
c)Kütlü Pamuk Verimi (kgda-1): Parsel verimleri dekara çevrilmek suretiyle elde edilecektir. 
d)Çırçır Randımanı(%): Pamuk toplama çuvallarından 0,5 kg paçal edilmiĢ kütlü örneği 
rollergin deneme çırçırında lif ve tohum unsurlarına ayrılmasından sonra aĢağıdaki formül 
dikkate alınarak hesaplanacaktır. 
Lif 
Çırçır Randımanı=------------------x100 
Lif+tohum 
e) Lif verimi (kgda-1) : ÇeĢitlere ait dekara kütlü verimi ve çırçır randımanı değerlerinden 
yararlanılarak tespit edilecektir. 
f) Lif Teknolojik Analizleri: ÇeĢitlere ait lif örnekleri Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü Lif 
Analiz Laboratuvarında HVI(High Volume İnstruments)  cihazında ölçümleri yapılacaktır. 
*  Lif Uzunluğu  (mm) 
* Lif  Ġnceliği (micronaire) 
* Lif Mukavemeti (grtex-1) 
* Lif Üniformitesi (%) 
* Lif Olgunluğu (%) 
* Kısa Lif Ġndeksi (%) 

ÇalıĢmada üç farklı dönemde yapılan hastalık sayım değerleri, her parselin dekara 
kütlü verimi, lif verimi, çırçır randımanı ve lif teknolojik özellikleri bakımından almıĢ oldukları 
değerlerden elde edilen veriler transformasyona tabii tutulduktan sonra istatistiki açıdan 
analiz edilecek ve pamuk çeĢitleri arasındaki farklılıklar ortaya konulacaktır. Pamuk 
çeĢitlerinin duyarlılığının verim ve lif kalite özellikleri üzerine etkileri korelasyon analizi 
yapılarak tespit edilecektir. 

Deneme kurulacak alanındaki Verticilium dahliae Kleb.‟in propagül sayısını belirlemek 
amacıyla Nisan ayında deneme alanını temsil edecek farklı noktalardan 0-15 cm derinlikten 
toprak örnekleri alınacaktır. Alınan toprak örnekleri (Kabir ve ark., 2004).göre  Adana Zirai 
Mücadele AraĢtırma Enstitüsünde Fitopatoloji laboratuarında propagül sayımları yapılacaktır. 

Deneme alanından pamuk ekim öncesinde toprak örnekleri alınarak, KahramanmaraĢ 
Tarım Ġl Müdürlüğü Toprak Analiz laboratuarına gönderilecektir. Ayrıca pamuk ekiminden 
hasat sonuna kadar geçen süredeki iklim verileri de kayıt altına alınacaktır. 
Denemelerde elde edilen tüm verilerin istatistiki analizleri yapılacak elde edilen tüm sonuçlar 
% 95 güven seviyesinde değerlendirilecektir. 

Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Ġndeks Formülü= (0)(a)+(1)(b)+(2)(c)+(3)(d) 
n 



Müessesemizde çeĢit muhafaza ve geliĢtirme ıslahı yapılan ve orijinal kademede tohumluğu 
üretilen ve tohumluk programında yer alan  ErĢan -92 ve MaraĢ-92 çeĢitlerine ilave olarak 
Furkan ve Umut çeĢit adayları de solgunluk hastalığına duyarlılığı devamlı olarak test edilmiĢ 
olacaktır. 
Bölgemize yeni getirilen çeĢitler denemeye alınarak bu çeĢitlerin hastalığa tepkileri 
belirlenerek topraklarının tamamı hastalıkla bulaĢık olan bölgemiz için daha sağlıklı çeĢitlerin 
önerilmesi mümkün olacaktır. 
Alınan sonuçlar ile üreticilerimize solgunluğa dayanıklı pamuk çeĢitlerinin tavsiyesi ile gerek 
bölge gerekse ülkemiz pamuk üretimini ve kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. 
Ülkemiz ve bölgemiz tarım potansiyeli içerisinde önemi tartıĢılmaz olan pamuğun diğer 
ürünler karĢısında rekabet gücü korunacaktır. 
Proje sonucunda elde edilen bilgilerden yararlanarak bölge çiftçisi pamuk çeĢitleri hakkında 
yapılacak yayın ve eğitim hizmetleri ile bilgilendirilecektir. Böylece hastalığa tolerant çeĢitlerin 
ekilmesi ile pamukta verim ve kalite kayıpları en aza indirilecek ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayacaktır. 
 

TALEP EDİLEN BÜTÇE 

Projenin iki yıllık toplam bütçesi 20.600,00(yirmibinaltıyüz) YTL‟dir. 03 kalemine ait 
tutar 7.600,00(yedibinaltıyüz)YTL ve 06 Kalemine ait tutar 13.000,00(onüçbin) YTL‟dir. 

03 MAL VE HĠZMET ALIM 

GĠDERLERĠ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 
1.Yıl 

2011 
Yılı 

2.Yıl 

2012 
Yılı 

TOPL
AM 

03.2- TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE 
MALZEME 

ALIMLARI 

2700 2700 5400 

03.5- HĠZMET ALIMLARI 200 200 400 
03.7- MENKULMAL, GAYRĠ MADDĠ 
HAK ALIM, 

BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 

900 900 1800 

TOPLAM 3800 3800 7600 
 

06 SERMAYE GĠDERLERĠ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 
1.Yıl 

2011 
Yılı 

2.Yıl 

2012 
Yılı 

TOPL
AM 

06.1-MAMUL MAL ALIMLARI 4000 1000 5000 
06.2-MENKUL SERMAYE ÜRETĠM 
GĠDERLERĠ 1000 1000 2000 

06.9-DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 3000 3000 6000 
TOPLAM 8000 5000 13000 
 
II. YATIRIM TUTARININ DAĞILIMI 

 
I II III IV GĠDERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI TUTAR 
03 2   Tüketime Yönelik Malzeme Alımları 5400 
03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 400 
03 2 2  Su ve Temizlik Malzemesi Alımları  



03 2 2 02 Temizlik Malzemesi Alımları 200 
03 2 3  Enerji Alımları  
03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 2000 
03 2 3 03 Elektrik Alımları 1200 
03 2 5  Giyim ve KuĢam Alımları  
03 2 5 01 Giyecek Alımları (KiĢisel KuĢam ve Donanım 

Dahil) 200 

03 2 6  Özel Malzeme Alımları  
03 2 6 01 Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik 

Malzeme Alımları 400 

03 2 9  Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımı  
03 2 9 01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım 

Giderleri 1000 

03 5   Hizmet Alımları 400 
03 5 3  TaĢıma Giderleri  
03 5 3 03 TaĢıma Giderleri 400 
03 7   Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve 

Onarım Giderleri  

03 7 1  Menkul Mal Alım Gideri 1800 
03 7 1 03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 800 
03 7 3  Bakım ve Onarım Giderleri  
03 7 3 04 ĠĢ Makinesi Onarım Giderleri 1000 
06    Sermaye Giderleri  
06 1   Mamul ve Mal Alımları 5000 
06 1 2  Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları  
06 1 2 02 Bilgisayar Alımları 3000 
06 1 3 04 Laboratuar Gereçleri 2000 
06 2   Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2000 
06 2 7  Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün 

Alımları  

06 2 7 1 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün 
Alımları 2000 

06 9   Diğer Sermaye Giderleri 6000 
06 9 2  Yolluk Giderleri  
06 9 2 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 6000 

 

ÇALIġMA TAKVĠMĠ: 
Proje Faaliyetleri Sorumlu kiĢi ve 

KuruluĢ 
Tarih 
 

Tarla Hazırlığı ve Tohum Hazırlığı Doğan GÖZCÜ 
Muzaffer ÖZDEMĠR 

ġubat-Mart-Nisan 
2011-2012 

Deneme alanından alınan toprak 
örneğinden hastalık 
yoğunluğunun sayımı 

Hale GÜNAÇTI Nisan-Mayıs 
2011-2012 

Pamuk Ekimi Doğan GÖZCÜ 
Muzaffer ÖZDEMĠR 

Mayıs 
2011-2012 

Bakım(El ve Traktör çapası,  
zararlılar, yabancı ot mücadelesi, 
üst gübre uygulaması ve sulama) 

Doğan GÖZCÜ 
Muzaffer ÖZDEMĠR 

Mayıs-Haziran 2011-2012 

Deneme Parsellerinde Kontrol ve  
Hastalık Gözlemleri 

Doğan GÖZCÜ Haziran, Temmuz, Ağustos 
2011-20012 

Hastalıklı Bitki Sayımları 
(Yapraktan ve Gövde kesitine 

 
Doğan GÖZCÜ 

Eylül-Ekim 
2011-2012 



Göre Hastalık Bitkilerin Sayımları) Hale GÜNAÇTI 
Saksı Denemelerinin Kurulması Doğan GÖZCÜ 

Muzaffer ÖZDEMĠR 
Hale GÜNAÇTI 

Ağustos, Eylül ve Ekim 

Hasat Doğan GÖZCÜ 
Muzaffer ÖZDEMĠR 

Eylül Ekim 
2011-2012 

Çırçır Randımanı ve bazı lif 
teknolojik Özelliklerin 
belirlenmesi. 

Doğan GÖZCÜ 
NPAE Lif Analiz Lab. 

Kasım-Aralık 
2011-2012 

Deneme verilerinin istatistiki 
analizleri 

Doğan GÖZCÜ 
 

Kasım-Aralık 
2011-2012 

GeliĢme ve Sonuç Raporlarının 
Hazırlanması 

Doğan GÖZCÜ 
Hale GÜNAÇTI 

Aralık 
2011-2012 

 

 
 
 
 
 
Proje Adı:Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk(Adaptasyon, Erkencilik ve Çırçır Randımanı) 

Islah ÇalıĢmaları 
Projenin Ġngilizce Adı:Cotton Breeding for SAP(South Anatolia Project)  Region 
Proje No: TAGEM/TA/02/02/002 
Yürütücü KuruluĢ: KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüğü. KahramanmaraĢ. 
Proje Lideri: Ramazan ġ GÜVERCĠN 
Sunan: Ramazan ġ GÜVERCĠN 
Proje Yürütücüleri: Ramazan ġ GÜVERCĠN, Güven BORZAN, 
Dr.Emine KARADEMĠR, Dr.Çetin KARADEMĠR, Nazife ÖZKAN OGUR 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: 
GAP Topraksu ve Tarımsal AraĢtırma Ens. Müdürlüğü. ġanlıurfa. 
Güneydoğu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü. Diyarbakır. 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi:2006–2010 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
1-Türler Arası Melezleme Yolu Ġle Gap Bölgesine Uygun Erkenci Pamuk ÇeĢit Islahı: 
2010 yılında üçlü kombinasyonlardan elde edilen tohumlar F3 döl kuĢağı olarak, 12‟Ģer sıralı 
ve 36 m boyunda yetiĢtirilmiĢtir. Sezon içerisinde bitkiler incelenerek en erken taraklanan, 
çiçeklenen ve koza açan bitkiler iĢaretlenmiĢtir. ĠĢaretlenen bu bitkiler, ekim ayı sonunda 
hasat edilerek, ayrı kese kağıtlarına toplanmıĢtır. Denemeden toplam 211 tek bitki seçilmiĢtir. 
Seçilen bu tek bitkilerin 51 adedi [(Nazilli 84 x AĢkabat 100)F1 x Chirpan 603] F3, 34 adedi 
[(Nazilli 379 x AĢkabat 100)F1 x Chirpan 603] F3, 30 adedi [(QF 10/1 x AĢkabat 100)F1 x 
Chirpan 603] F3, 24 adedi [(Nazilli 84 x AĢkabat 100)F1 x Fantom] F3, 35 adedi [(Nazilli 379 x 
AĢkabat 100)F1 x Fantom] F3 ve 37 adedi [(QF 10/1 x AĢkabat 100)F1 x Fantom] F3 
kombinasyonundan elde edilmiĢtir. 
Elde edilen tek bitkilere ait kütlüler, rollergin deneme çırçırında tohum ve lif unsurlarına 
ayrılarak çırçır randımanları belirlenmiĢtir. Seçilen tek bitkilerin çırçır randımanı değerleri 
%28.57 ile %48.15 arasında değiĢim göstermiĢtir. 
Seçilen tek bitkiler, çırçır randımanları yönünden 4 gruba ayrılarak sınıflandırılmıĢtır. Yapılan 
sınıflandırma sonucu elde edilen tablo aĢağıda verilmiĢtir. Lif analizleri yapıldıktan sonra yeni 
bir değerlendirme yapılarak nihai seçimler yapılacaktır. 

 
Tablo1.Seçilen tek bitkilere ait çırçır randımanı sınıfları. 
Kombinasyonlar 

Çırçır randımanı(%) sınıfları ve bu sınıflara ait tek bitki 
sayıları 
 



< %37.99 %38- 
%38.99 

%39- 
%39.99 

%40 
> 

1 (Nazilli 84 x AĢkabat 100)F1 x Chirpan 603 28 3 5 15 
2 (Nazilli 379 x AĢkabat 100) F1 x Chirpan 603 22 2 0 10 
3 QF-10/1 x AĢkabat 100) F1 x Chirpan 603 12 3 2 13 
4 (Nazilli 84 x AĢkabat 100)F1 x Fantom 19 1 1 3 
5 (Nazilli 379 x AĢkabat 100) F1 x Fantom 19 3 2 11 
6 QF-10/1 x AĢkabat 100) F1 x Fantom 25 3 4 5 
TOPLAM 125 15 14 57 
 
2-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Standart Pamuk ÇeĢitlerinin Çırçır Randımanlarının 
Yükseltilmesi: 

ÇalıĢmanın Bu aĢamasında melez kombinasyonların F4 döl kuĢakları yetiĢtirilmiĢtir. 
Kombinasyonlar proje esaslarına uygun olarak 8 sıralı ve 3 tekerrürlü olarak yetiĢtirilmiĢtir. 
Hasat iĢlemi, Ekim ayında ve bir defada el ile yapılmıĢtır. Tek bitki seçimleri yapılmıĢtır. 
Değerlendirmeler devam etmektedir. 

Proje faaliyetleri içerisinde, 2010 yılı için öngörülen tarla hedeflerine ulaĢılmıĢ olup, lif 
analizleri devam etmektedir. Lif analizlerinden sonra, gerekli değerlendirmeler yapılacak ve 
2011 yılında 5 yıllık sonuç raporu getirilecektir. 
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a-Materyal ve Metot 
b-Proje Faaliyet Takvimi 
c-Personel 
d-Bütçe 

 
 
 
 



Proje Adı: Çoklu Dizi (LinexTester) Yöntemine Göre Elde Edilen Pamuk (Gossypium ssp.) 

Melezlerinde Ekim Zamanının Bazı Erkencilik, Verim ve Lif Kalite Unsurlarına Etkisi. 
Projenin Ġngilizce Adı: Effect of Sowing Times on Earliness, Yield 
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2010 Yılının çalıĢmaları; 1) Melez bahçesinin ekimi ve yetiĢtirilmesi, 2) Emaskülasyon ve 
melezleme (tozlama), 3) Kendileme, 4) Hasat, çırçırlama ve tohum sayımı, 5) 2011 Yılına 
yönelik hazırlık çalıĢmaları olmak üzere 5 kısımda yürütülmüĢtür. 

1) Melez bahçesinin ekimi ve yetiĢtirilmesi 
Denemede melezleme yapmak için kullanılan 6 çeĢidin(Stoneville 468, Carmen, Furkan, 
Adana 98, Beliizvor 432 ve Primera) ekimi, toprak hazırlığından sonra, 11 Mayıs 2010 
tarihinde mibzer ile tamamlanarak melezleme bahçesi oluĢturulmuĢtur. Melezlemede 
çiçeklenme zamanlarını eĢitleyebilmek için erkenci çeĢitler(Beliizvor 432 ve Primera), diğer 
çeĢitlerden 7 gün sonra ekilmiĢtir. Bitkiler 6-8 yapraklı döneme geldiklerinde seyrelme, 12-14 
yapraklı döneme geldiklerinde ise tekleme yapılmıĢtır. Tekleme iĢlemi sırasında, gürbüz 
bitkilerin toprakta bırakılmasına dikkat edilmiĢtir. Melez bahçesindeki her çeĢit; 12 m 
uzunluğundaki parsellerde, sıra arası 70 cm, sıra üzeri 25-40 cm olacak Ģekilde 4 sıralı ve 3 
tekerrürlü yetiĢtirilmiĢtir. 
Sezon içerisinde toprağı havalandırmak ve yabancı otlar ile mücadele k için uygun yöntem(3 
el çapası ve 3 traktör çapası) ile çapalama yapılmıĢtır. Deneme alanına; ekim ile birlikte 6 
kgda-1 saf azot(N) ve 6 kgda-1 saf fosfor(P2O5), 20-20-0 kompoze gübre formunda verilmiĢtir. 
Üst gübreleme ise bitkilerin farklı geliĢim dönemleri dikkate alınarak 2 uygulama Ģeklinde 
yapılmıĢtır. Birinci uygulama; taraklanma baĢlangıcında ve 4 kgda-1 saf azotun amonyum 
nitrat formunda verilmesi, Ġkinci uygulama ise; çiçeklenme baĢlangıcında 5 kgda-1 saf azotun 
üre formunda verilmesi Ģeklinde uygulanmıĢtır. Deneme fenolojik gözlemlere göre 
sulanmıĢtır. Ġlk su ekimden 42 gün sonra verilmiĢ ve sulamada karık yöntemine uygun, 
kontrollü musluklara sahip borular kullanılmıĢtır. Sulama öncesi, bitkilerin sıra arasında lister 
çapaları ile karıklar oluĢturulmuĢtur. Daha sonra, sulama boruları denemenin baĢında, her 
karığa bir musluk gelecek Ģekilde ve karıklara dik Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. 
 
 
Sulama zamanlarında, musluklara aynı anda ve eĢit miktarda su verilmesi sağlanmıĢtır. 
Melezleme ve kendileme dönemlerini kapsayan Temmuz ve Ağustos ayının ilk haftasında, 
hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle, çalıĢmaya devam 
edebilmek ve bitkileri strese sokmamak için 4 gün aralıklar ile fasılalı sulama yapılmıĢtır. 
Diğer bir anlatım ile önce tek numaralı( 1-3-5…n), 4 gün sonra da çift numaralı(2-4-6…n+1) 
karıklarına su verilmiĢtir. Böylece, kuraklık stresine bağlı tarak ve koza dökümleri 
engellenmiĢtir. Kozaların %5-10 açım döneminde ise sulamaya son verilmiĢtir. 
Bitkiler, kotiledon yaprakları döneminden itibaren takip edilmiĢ ve bitki koruma yönünden bir 
sorun yaĢanmamıĢtır. 
 
2) Emaskülasyon ve tozlama(melezleme) 
Melezleme çalıĢmalarına baĢlamadan önce, deneme için gerekli tohum sayısı ve bu sayıya 
ulaĢabilmek için yapılması zorunlu melez sayısı hesaplanmıĢtır. Çizelge. 1 incelendiğinde 



anlaĢılacağı üzere, her bir melez kombinasyonunda toplam 2160 adet tohuma ihtiyaç 
bulunmaktadır. Melezleme yapılan her kozadan ortalama 15 adet tohum alınabileceği 
varsayımından hareket edilerek ihtiyaç duyulan hedef koza sayısının minimum 144 adet 
olduğu tespit edilmiĢtir. 
Melezlemeler, Çoklu Dizi(LinexTester) yöntemine uygun olarak yapılmıĢtır. Bu yönteme göre, 
materyali oluĢturan pamuk çeĢitlerinden Carmen, Stoneville 468, Adana 98 ve Furkan 
çeĢitleri Ana(Line), Beliizvor 432 ve Primera çeĢitleri ise Baba(Tester) olarak kullanılmıĢtır. 
 
 
 
Melezleme çalıĢmaları, çiçeklenme döneminin baĢlangıcından itibaren(10 Temmuz 2010) 23 
günde tamamlanmıĢtır. Melezleme ve kendileme çalıĢmaları esnasında stajer öğrencilerden 
istifade edilmiĢtir. Kombinasyonlar ve günlük melezlenen çiçek sayıları, önceden hazırlanan 
bir çizelgeye iĢlenmiĢtir. Emaskülasyon, her gün, öğleden sonra saat 1500-2000 sularında, 
tozlama ise takip eden günün saat 1000-1330 sularında yapılmıĢtır. Tozlama yapılan her çiçek 
izole edilerek üzerine; tozlanma tarihi, diĢi ve erkek bitki isimleri ile iĢaretleri içeren etiketler 
bağlanmıĢtır. Melezlenmeyen çiçeklerden oluĢan kozalar, bitkiler üzerinden koparılarak 
uzaklaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Silkme durumu göz önüne alınarak, yeterli miktarda tohum elde 
etmek amacı ile kombinasyonlarda melezleme iĢlemine 23 gün devam edilmiĢtir. 

3) Kendileme 
2011 yılının anaç tohumları için Ana(Line) ve Baba(Tester) genotiplerde, Temmuz-Ağustos 
ayı süresince kendileme yapılmıĢtır.  Kendileme; bir gün önce, saat 1500-2000 sularında ertesi 
gün açacak çiçekler üzerinde uygulanmıĢtır. Kendileme, ertesi gün açacak çiçek taslaklarının 
tepe noktasından bağlanarak, taç yaprakların açılmasının ve stigmanın yabancı toz 
almasının engellenmesi Ģeklinde uygulanmıĢtır. Kendilenen her çiçeğin sap kısmına 
etiketleme yapılmıĢtır. 
 
Çizelge.1 Denemede kullanılacak tohum sayısı ve melezlenmesine ihtiyaç duyulan çiçek 
sayısı. 
DENEME ÖLÇÜLERĠ( Bir çeĢit için) 
1 Sıranın uzunluğu 600 cm 
Aynı sıra üstündeki iki bitki arası mesafe 45 cm 
1 Sıradaki ocak sayısı ~13 adet 
Her genotipin 1 parseldeki sıra sayısı 6 adet 
Her genotipin denemedeki ocak sayısı 720 adet 
Her ocak için gerekli tohum sayısı 3 adet 
Her genotipin 1 sırası için gerekli tohum sayısı ~40 adet 
Her genotipin 1 tekerürü için gerekli tohum sayısı 240 adet 
Toplam tekerrür sayısı 9 adet 
Deneme için gerekli toplam tohum sayısı 2160 adet 
Her melez kozadan elde edilebilecek tahmini tohum 
sayısı 15 adet 

Gerekli tohum için melez yapılması zorunlu 
ortalama çiçek sayısı 144 adet 

 

 
Kombinasyonlar Gerekli 

melez 
koza 
sayısı 

Gerekli 
tohum 
sayısı 
(A) 

Melezlenen 
çiçek 
sayısı 

Elde 
edilen 
tohum 
sayısı 
(B) 

Fark 
B-A) 

Analar Babalar 

A-98 Bel.432 144 2160 274 3267 1107 
St-468 Bel.432 144 2160 260 3271 1111 



Furkan Bel.432 144 2160 256 3022 862 
Carmen Bel.432 144 2160 264 5371 3211 
A-98 Primera 144 2160 252 3229 1069 
St-468 Primera 144 2160 281 2482 322 
Furkan Primera 144 2160 254 2866 706 
Carmen Primera 144 2160 263 4578 2418 
Toplam 1152 17280 2100 28086 10806 

Melez kozaların hasadı, çırçırlama ve tohum sayımı 
Ekim ayı sonunda, olgunlaĢan melez ve ebeveynlere ait kendilenmiĢ kozalar, meyve 
sapından kesilerek toplanmıĢ ve ayrı kese kâğıtlarında biriktirilmiĢtir. Bu kozalardan elde 
edilen kütlü pamuklar el ile çırçırlanarak, tohum kayıpları engellenmiĢtir. Elle çırçırlama iĢlemi 
esnasında döllenmemiĢ veya tam geliĢmemiĢ tohum taslakları elemine edilmiĢtir. Böylece lif 
ve tohum unsurlarına ayrılan kütlüden, denemenin kurulması için gereken melez ve ebeveyn 
tohumları elde edilmiĢtir. Temmuz ayı içerisinde yapılan yoğun çalıĢmalar neticesinde 
hedeflenen melez çiçek sayısı(144 adet) aĢılarak, melez çiçek sayısında en az 252, en fazla 
ise 281‟e ulaĢılmıĢtır. Yine hedef edilen tohum miktarı da aĢılarak en az tohum sayısı 2482 
adet ile Stoneville 468xPrimera kombinasyondan, en yüksek tohum sayısı ise 5371 adet ile 
CarmenxBeliizvor 432 kombinasyonundan elde edilmiĢtir. Elde edilen tohumlar, ekim 
zamanlarına göre 3 eĢit parçaya ayrılmıĢ, kemirgen ve güve zararlılarına karĢı ilaçlanarak 
depolanmıĢtır. 
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a-Materyal ve Metot 
b-Proje Faaliyet Takvimi 
c-Personel 
d-Bütçe 

 
 
 
 
 
Proje adı: GAP  Bölgesi Pamuk Islah ÇalıĢmaları 
Projenin Ġngilizce adı: The  research of Cotton (Gosspium Hirsutum)  Bredding in Gap 
Region 
Yürütücü KuruluĢ:Gap  Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü-ġanlıurfa 
Proje Lideri: Nazife ÖZKAN OGUR 
Proje Yürütücüleri :Eyüp HAREM 
Ömer KÜÇÜK 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Çukurova  Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Nazilli Pamuk araĢtırma Enstitüsü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi:2011-2016 
AraĢtırmanın Amacı ve gerekçesi: GAP bölgesinde halen geniĢ üretim alanlarında 
ekilmekte olan Stoneville – 468, BA119 Deltapine çeĢitlerine  alternatif, yüksek verim 
potansiyeli yanında geliĢen tekstil sanayinin istediği elyaf özelliklerine sahip, bölgenin doğal 
iklimsel özelliği itibarıyla sıcaklık ve susuzluk stresine toleranslı yeni  çeĢitlerin geliĢtirilmesi 
projenin amacıdır. 
Materyal ve Metot: 
Çizelge 1. 2010 yılında yapılan melez ebeveynleri 

SIRA NO ANNE BABA  
1 STV-468 ÇERDO45  



2 CARMEN ÇERDO45  
3 STV-468 CLAUDĠA  
4 STV-468 GÜREL BEY  
5 STV-468 AYDIN-110  
6 STV-468 EGE  
7 STV-468 CLADĠO  
8 STV-468 CANDĠA  
9 STV-468 GLORYA  
10 STV-468 HAMĠD  
11 STV-468 ABDĠN  

 
Çizelge 1‟de yapılan melezler gösterilmiĢ ve f1‟ler bu yıl ekilecektir. 
 

Aynı zamanda Suriye çeşitleride adaptasyona alınıp,  verim ve kalite özellikleri 

incelenip uygun görülenler, bölge standartlarıyla melezlenecektir. F2’den itibaren  melezler 

Halep Pamuk Araştırma  Enstitüsünde ve Enstitümüzde  ekilecek ve seçimler yapılacaktır. 

Uygun gördüğümüz ileri hatlarda Suriye’de ekilecektir. 

 

1.Aleppo18 

2.Aleppo 90 

3.Rakka 5 

4.Deirzor 22 
 
 
 
Çizelge2.  Des  Denemesi  Kütlü Verim, Lif Verimi ve Çırçır Randımanı 
Değerleri,   Koruklu/ġanlıurfa  2010 

Sıra 
No 

ÇeĢitler Kütlü Verimi 
( kg/da ) 

Çırçır 
Rand. 
(%) 

Erkencili
k 
% 

Lif 
Verimi 
Kg/da 

1 DES5-6-18-13 296,4   c-d    
2 DES-BRK08-54 294,1   c-d    
3 DESX 361,9   a-d    
4 BA-119 382,1   a-c    
5 DES-BRK08-4 326,4   b-d    
6 DES-SRR08-01 367,5   a-d    
7 DES08-10-3 291,4   d    
8 DES TĠP DIġI 337,1   b-d    
9 DES-F 365,3   a-d    
10 DES119-08-11 343,0   b-d    
11 CERDO1 337,8   b-d    
12 ÇERDO45 356,2   a-d    
13 J2 378,8   a-d    
14 ELĠF-2 440,8   a    
15 STV-468 401,6   a-b    
16 ÖZKAN 357,6   a-d    
X     
C.V. ( % ) 18    
LSD : 88    

 
Bu Projede, Gap Islah denemesinden gelen, kalan hatlar, F1 melezler, Des F4 hatları 
enstitülerden gelen her aĢamadaki hatlar  bu proje içinde değerlendirilecektir. 
 



 
Çizelge 3. Proje bütçesi 
 YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 

03.1- ÜRETİME YÖNELİK MAL VE 

MALZEME 

ALIMLARI 

3500 3500 3500 3500 3500 

03.2- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 

MALZEME 

ALIMLARI 

5000 5000 5000 5000 5000 

03.3- YOLUKLAR 5000 5000 5000 5000 5000 

03.4- GÖREV GİDERLERİ 2000 2000 2000 2000 2000 

03.5- HİZMET ALIMLARI 1000 1000 1000 1000 1000 

03.6- TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 500 500 500 500 500 

03.7- MENKULMAL, GAYRİMADDİ HAK 

ALIM, 

BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 

500 500 500 500 500 

03.8- GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE 

ONARIM 

GİDERLERİ 

500 500 500 500 500 

03.9- TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ      

TOPLAM 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

 

4. ÇALIŞMA TAKVİMİ: 

ÖNEMLİ  SAFHALAR SORUMLU KİŞİ GERÇEKLEŞTİRME 

TARİHİ 

Ekim öncesi toprak hazırlıkları, tav 

suyu ve ekim 

Nazife OGUR, Eyüp HAREM, 

Ömer KÜÇÜK 

15.04..2011 – 10.05.2011 

Çıkış gözlemi Seyreltme,ilgili 

parsellere 1.el çapası ve damlama 

sulama sisteminin kurulması. 

Nazife OGUR, Eyüp HAREM, 

Ömer KÜÇÜK 

20.05.2011-10.06.2011 

2.el çapası   ve sulamaya 

başlanması 

Nazife OGUR, Eyüp HAREM, 

Ömer KÜÇÜK 

15.06.2011-25.06.2011 

3.el çapası ve üst gübrenin 

verilmesi ve melezleme işlemleri 

Nazife OGUR, Eyüp HAREM, 

Ömer KÜÇÜK 

01.07-2011-10.07.2011 

Vejetasyon süresince sulama 

periyodunun takibi 

Nazife OGUR, Eyüp HAREM, 

Ömer KÜÇÜK 

10.07..2011- 30.08.2011 

Hasat öncesinde  gözlemlerin  ve 

tek bitki seçimlerinin ve sıraların 

seçilmesi yapılması 

Nazife OGUR, Eyüp HAREM, 

Ömer KÜÇÜK 

01.09.2011 – 15.10.2011 

Hasatta kütlü örneklerinin alınması 

ve lif analizlerinin 

yaptırılarak,verim analizinin 

yapılması ve raporun hazırlanması 

Nazife OGUR, Eyüp HAREM, 

Ömer KÜÇÜK 

15.09.2011 – 31.12.2011 
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Proje Yürütücüleri:Nazife ÖZKAN OGUR, Zeki NASIRCI, Ramazan GÜVERCĠN,   Yılmaz 
IġIK 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Çukurova  Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Nazilli Pamuk araĢtırma Enstitüsü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi:2004-2009 
AraĢtırmanın amacı ve gerekçesi: GAP bölgesinde halen geniĢ üretim alanlarında 
ekilmekte olan Stoneville – 453 ile  Diyabakır yöresinde ekilmekte olan Sayar-314 ve  MaraĢ-
92 çeĢitlerine alternatif, yüksek verim potansiyeli yanında geliĢen tekstil sanayinin istediği 
elyaf özelliklerine sahip, bölgenin doğal iklimsel özelliği itibarıyla sıcaklık ve susuzluk stresine 
toleranslı yeni  çeĢitlerin geliĢtirilmesi projenin amacıdır. 

Materyal ve Metot: 
 

1998 yılı üretim sezonunda ABD Teksas A&M Universitesi Pamuk Islah 
Laboratuarında yürütülen  bir geri melezleme çalıĢmasında, söz konusu laboratuarın genetik 
stoklarında bulunan, Meksika ve Orta Amerika'dan toplanıp elde edilmiĢ 79 germplazmdan 
53 tanesiyle (baba), 94-L-25 (ana) çeĢidi ile melez kombinasyonu oluĢturulmuĢ; bu 53 melez 
kombinasyonun F1 tohumları ülkemize intikal ettirilmiĢtir. Bu kombinasyonlar ile 3 melez 
aĢaması programlanmıĢtır. Bunlar; F2, GM1F2 ve GM2F2 aĢamalarıdır.  1999 ve 2000  F1 açık 
üretim, GM1F1melezleme ve açık üretim ile GM2F1 melezleme kademeleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Daha sonra pedigri ıslah metodu kullanılarak seçimler yapılmıĢtır. 
ABD‟den getirilen  29 hattın  ülkemizdeki   performanslarıda tespit edilmiĢtir.Deneme, 2003 
yılından itibaren Pedigree ıslah yöntemine uygun olarak yürütülmüĢtür. 2003 Yılı itibari ile F4 
kademesinde 19, GM1F4 kademesinde ise 23 hat ; 4 tekerrürlü ve 2‟Ģer sıra olmak üzere 12 
m uzunluğunda, sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 20 cm olacak Ģekilde tesadüf blokları deneme 
deseninde Familya blok denemesi olarak ekilmiĢtir. GM2F2 kademesinde yer alan 53 adet 
kombinasyon ise 12 m boyunda ve 2 sıra ekilmiĢtir. Bu kombinasyondan tek bitki seçimi 
yapıldı ve ileri yıllarda da pedigree ıslah  metodu ile  çalıĢıldı. 
Bulgular ve TartıĢma: 
Gap Islah denemesinde, 3 yıl geri melezleme yapıldı, pedigri ıslah metodu kullanılarak 
seçimler yapıldı.  Hatların son verim sonuçları   aĢağıda  verilmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda 
ZN24-3 hattı  tescile sunulmuĢtur. ABD‟den getirilen 29 hattı  ülkemizdeki  performanslarıda 
tespit edilmiĢtir. 
Çizelge. Gap Islah Denemesi,  Kütlü Verim, Lif Verimi ve Randıman              Değerleri   
Koruklu/ġ.URFA – 2009 
 

Sıra 
No 

ÇEġĠTLER Kütlü 
Verimi 
(kg/da ) 

Çırçır 
Randımanı 
(%) 

Lif Verimi 
Kg/da 

Erkencilik 
(%) 

1 NDS02 571,4   b-e 41,6   b 235,8   b-e 73,6   a 
2 NDS97 621,2   a-e 39,3   e-g 247,3   b-e 60,8   b-d 
3 ZN24-3 587,7   a-e 39,3   e-g 226,6   b-e 63,0   b-c 
4 ZN41-1 521,5   e 38,7   g-h 205,6   e 67,2   a-b 
5 ZNGM25-1 558.0   c-e 38,9   h-ı 212,3   d-e 54,2   d-e 
6 ZNGM47-1 613,0   a-e 37,9   ı-j 248,3   b-e 55,1   c-e 
7 ADY 78 594,4   a-e 38,6   g-h 241,0   b-e 74,5   a 
8 B2 663,6   a-b 37,2   j 253,9   b-d 60,4   b-d 
9 J2 684,5   a 37,5   j 267,0   a-b 57,8   c-d 
10 D5 649,5   a-c 39,3   e-g 263,3   a-c 59,8   b-d 
11 R19 648,8   a-c 40,1   d-e 259,3   a-d 60,1   b-d 
12 STV-468 657,7   a-c 40,9   b-c 273,9   a-b 59,1   b-d 
13 BA-119 616,8   a-e 41,1   b-c 250,3   b-e 57,0   c-e 
14 SRR 607,1   a-e 39,9   d-e 248,1   b-e 48,9   e-f 



15 GAPEYAM-1 536,4   d-e 39,5   d-f 212,1   d-e 41,7   f 
16 ÇERDO-1 604,1   a-e 41,4   b 253,3   b-d 59,8   b-d 
17 ÇERDO-45 673,3   a 43,7   a 306,5   a 60,7   b-d 
18 ÇERDO 629,4   a-d 40,2   c-d 259,4   a-d 57,0   c-e 
19 ADY-32 684,5   a 38,9   f-h 258,6   b-d 62,5   b-d 
20 A1 570,6   b-e 39,6   d-f 216,2   c-e 56,6   c-e 
21 ADAY-77 598,9   a-e 38,5   g-ı 219,1   c-e 41,1   f 
     
C.V. ( % ): 12 1 11 10 
LSD: 100* 7,6** 46* 8.2* 

 
Çizelge‟yi  incelediğimiz zaman  en iyi verim  ADY32 (684,5kg/da) ve J2 (684,5kg/da)) 

hattından elde edilmiĢtir.  Randıman değerlerini incelediğimiz zaman yine en yüksek değer 
Çerdo45 hattında  görülmüĢtür (43,7).  Erkencilik  yönünden incelendiğimiz  zaman  en 
erkenci hatlar NDS02  (73,6) ve ADY78 (74,5)‟dir.  Lif verimi yönünden  en yüksek değer 
çerdo45 hattında görülmüĢtür (306,5kg/da). 
ÖZET 
Bu çalıĢma 1990-2000 yılları arasında,  Akçakale  ve son iki yılı  Koruklu‟da 
yürütülmüĢtür. 
1998 yılı üretim sezonunda ABD Teksas A&M Universitesi Pamuk Islah Laboratuarında 
yürütülen  bir geri melezleme çalıĢmasında, söz konusu laboratuarın genetik stoklarında 
bulunan, Meksika ve Orta Amerika'dan toplanıp elde edilmiĢ 79 germplazmdan 53 tanesiyle 
(baba), 94-L-25 (ana) çeĢidi ile melez kombinasyonu oluĢturulmuĢ; bu 53 melez 
kombinasyonun F1 tohumları ülkemize intikal ettirilmiĢtir. Bu kombinasyonlar ile 3 melez 
aĢaması programlanmıĢtır. Bunlar; F2, GM1F2 ve GM2F2 aĢamalarıdır.  1999 ve 2000  F1 açık 
üretim, GM1F1melezleme ve açık üretim ile GM2F1 melezleme kademeleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Daha sonra pedigri ıslah metodu kullanılarak seçimler yapılmıĢ ve   sonucunda ZN24-3 hattı 
tescile  sunulmuĢtur. 
ABD‟den getirilen  29 hattın  ülkemizdeki   performanslarıda tespit edilmiĢtir. 

Çizelge4. Gap Islah Denemesi,  Kütlü Verim, Lif Verimi ve Randıman Değerleri 

Koruklu/ġ.URFA2009 

Sıra 
No 

ÇEġĠTLER Kütlü Verimi 
(kg/da ) 

Çırçır 
Randımanı 
(%) 

Lif Verimi 
Kg/da 

Erkencilik 
(%) 

1 NDS02 571,4   b-e 41,6   b 235,8   b-e 73,6   a 
2 NDS97 621,2   a-e 39,3   e-g 247,3   b-e 60,8   b-d 
3 ZN24-3 587,7   a-e 39,3   e-g 226,6   b-e 63,0   b-c 
4 ZN41-1 521,5   e 38,7   g-h 205,6   e 67,2   a-b 
5 ZNGM25-1 558.0   c-e 38,9   h-ı 212,3   d-e 54,2   d-e 
6 ZNGM47-1 613,0   a-e 37,9   ı-j 248,3   b-e 55,1   c-e 
7 ADY 78 594,4   a-e 38,6   g-h 241,0   b-e 74,5   a 
8 B2 663,6   a-b 37,2   j 253,9   b-d 60,4   b-d 
9 J2 684,5   a 37,5   j 267,0   a-b 57,8   c-d 
10 D5 649,5   a-c 39,3   e-g 263,3   a-c 59,8   b-d 
11 R19 648,8   a-c 40,1   d-e 259,3   a-d 60,1   b-d 
12 STV-468 657,7   a-c 40,9   b-c 273,9   a-b 59,1   b-d 
13 BA-119 616,8   a-e 41,1   b-c 250,3   b-e 57,0   c-e 
14 SRR 607,1   a-e 39,9   d-e 248,1   b-e 48,9   e-f 
15 GAPEYAM-1 536,4   d-e 39,5   d-f 212,1   d-e 41,7   f 
16 ÇERDO-1 604,1   a-e 41,4   b 253,3   b-d 59,8   b-d 



17 ÇERDO-45 673,3   a 43,7   a 306,5   a 60,7   b-d 
18 ÇERDO 629,4   a-d 40,2   c-d 259,4   a-d 57,0   c-e 
19 ADY-32 684,5   a 38,9   f-h 258,6   b-d 62,5   b-d 
20 A1 570,6   b-e 39,6   d-f 216,2   c-e 56,6   c-e 
21 ADAY-77 598,9   a-e 38,5   g-ı 219,1   c-e 41,1   f 
     
C.V. ( % ): 12 1 11 10 
LSD: 100* 7,6** 46* 8.2* 

Çizelge1‟i incelediğimiz zaman  en iyi verim  ADY 32(684,5kg/da) ve J2 (684,5kg/da)) 
hattından elde edilmiĢtir.  Randıman değerlerini incelediğimiz zaman yine en yüksek değer 
Çerdo45 hattında  görülmüĢtür (43,7).  Erkencilik  yönünden incelendiğimiz  zaman  en 
erkenci hatlar NDS02  (73,6) ve ADY78 (74,5)‟dir.  Lif verimi yönünden  en yüksek değer 
çerdo45 hattında görülmüĢtür (306,5kg/da).  ZN24-3 hattı tescile sunulacaktır. 
Özet: 
Bu çalıĢma 1990-2000 yılları arasında,  Akçakale  ve son iki yılı  Koruklu‟da 
yürütülmüĢtür. 
1998 yılı üretim sezonunda ABD Teksas A&M Universitesi Pamuk Islah Laboratuarında 
yürütülen  bir geri melezleme çalıĢmasında, söz konusu laboratuarın genetik stoklarında 
bulunan, Meksika ve Orta Amerika'dan toplanıp elde edilmiĢ 79 germplazmdan 53 tanesiyle 
(baba), 94-L-25 (ana) çeĢidi ile melez kombinasyonu oluĢturulmuĢ; bu 53 melez 
kombinasyonun F1 tohumları ülkemize intikal ettirilmiĢtir. Bu kombinasyonlar ile 3 melez 
aĢaması programlanmıĢtır. Bunlar; F2, GM1F2 ve GM2F2 aĢamalarıdır.  1999 ve 2000  F1 açık 
üretim, GM1F1melezleme ve açık üretim ile GM2F1 melezleme kademeleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Daha sonra pedigri ıslah metodu kullanılarak seçimler yapılmıĢ ve   sonucunda ZN24-3 hattı 
tescile  sunulmuĢtur. 
ABD‟den getirilen  29 hattın  ülkemizdeki   performanslarıda tespit edilmiĢtir. 
 

 
 
1-Proje Adı: Türkiye Pamuklarının Lif Kalite Kriterleri Veri Tabanının OluĢturulması 
The Formation of The Data Base For Cotton Fiber Quality in Turkey 
2- Proje No : TAGEM/TA/ 
3- Yürütücü KuruluĢlar : Nazilli Pamuk AE, Çukurova TAE, KahramanmaraĢ TAE, 
Güneydoğu Anadolu TAE, GAP Toprak Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsünde 
4- Proje Lideri: Nedim ÖZBEK 
5-Proje Yürütücüleri: : Nedim ÖZBEK, Hacer KAYA, Güven BORZAN, Çetin KARADEMĠR, 
Nazife ÖZKAN OĞUR 
6-ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı bölge Müdürlükleri, TARĠġ, 
ÇUKOBĠRLĠK 
7-Projeyi Destekleyen KuruluĢlar: Ġzmir Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Adana 
Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret Borsası 
8- BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01/01/2010- 31/12/2010 

9-Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
a-Materyal: Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde önemli 
oranda ekimi yapılan çeĢitler ve 13 farklı havzadan hasat sezonu boyunca toplanan 650 adet 
elyaf örneği proje materyalini oluĢturmuĢtur. 
b-Metot: ÇalıĢma; çeĢit performans denemeleri ve örnekleme çalıĢmaları Ģeklinde iki baĢlık 
altında toplanmıĢ ve 3 yıllık olarak planlanmıĢtır. 
ÇeĢit performans çalıĢmaları: Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde önemli oranda ekimi yapılan çeĢitler belirlenerek, tesadüf blokları deneme 
deseninde 4‟er tekerrür ekilerek, bölgelerde yoğun olarak ekilen çeĢitlerin kalite değerlerinin 
karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. 



Örnekleme çalıĢmaları: 
Ege Bölgesinde; Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes Havzaları ve SÖKE 
Ovası 
Akdeniz Bölgesinde; Yüreğir, Ceyhan, Amik ve KahramanmaraĢ Ovaları, 
Güney Doğu Anadolu Bölgesinde; Bismil, Diyarbakır, Mardin ve Harran ovaları, önemli 
pamuk üretimi gerçekleĢtiren havzalar olarak belirlenmiĢtir. 
Belirlenen 13 havzadan 25 adet makine ile toplanmıĢ, 25 adet el ile toplanmıĢ, pamuklardan 
olmak üzere 50‟Ģer adet elyaf örneği alınmıĢtır. Hasat sezonu boyunca, çırçır fabrikaları ve 
DTM denetmenleri tarafından standardizasyonu yapılan balyalardan alınan  650 adet örnek 
HVI ve AFĠS cihazlarında analize tabi tutularak kalite değerleri belirlenmiĢ, elde edilen veriler 
JUMP paket programlarında değerlendirilmiĢtir. 

c-Dönem Bulgularının Değerlendirilmesi: 
Elyaf yabancı madde derecesi: Üretim havzası ve hasat yöntemine göre  elyaf yabancı 
madde derecelerinin değiĢtiği, Ege bölgesinden alınan örnekler ile Yüreğir ve Ceyhan 
ovalarından alınan makine ile hasat edilmiĢ örneklerin diğer örneklerden daha düĢük yabancı 
madde içeriği saptanmıĢtır. 

Elyaf yabancı madde içeriği (g/adet): Üretim havzası ve hasat yöntemine göre  değiĢtiği, 
Ege Bölgesinden alınan örnekler ile Yüreğir ve Ceyhan Ovalarından alınan makine ile hasat 
edilmiĢ örneklerin, diğer örneklerden daha düĢük yabancı madde sayısı içerdiği saptanmıĢtır. 

Lif uzunluğu (UHM)mm: Üretim havzalarına göre lif uzunluk değerlerinin değiĢtiği, Ege 
Bölgesi havzalarından alınan örneklerin daha uzun lif değerleri verirken, Bismil ve Mardin 
Ovalarında el ile toplanmıĢ örneklerin en düĢük değerler verdiği saptanmıĢtır. 

Elyaf Uzunluk Uyumu (Uniformite Ġndeksi):Üretim havzası ve hasat yöntemine göre 
değiĢtiği, Ege Bölgesinden alınan örneklerin daha yüksek değerler verirken, Çukurova 
yöresinden alınan örneklere göre daha düĢük değerler verdiği saptanmıĢtır. 

Kısa Elyaf Ġndeksi (%):Üretim havzası ve hasat yöntemine göre değiĢtiği, Ege Bölgesinden 
alınan el ile toplanmıĢ örnekler daha düĢük değerler verirken, Çukurova yöresinden alınan 
örneklerin yüksek değerler verdiği saptanmıĢtır. 

Lif Kopma Dayanıklılığı (g/tex): Üretim havzasına göre değiĢirken, hasat yöntemine göre 
değiĢmediği saptanmıĢtır. Ege Bölgesinden ve KahramanmaraĢ Ovasından alınan örnekler 
yüksek değerler verirken, Bismil ve Mardin Ovalarından alınan örnekler daha düĢük değerler 
vermiĢlerdir. 

Lif Kopma Uzaması (%):Üretim havzasına göre değiĢirken, hasat yöntemine göre 
değiĢmediği saptanmıĢtır. Ege Bölgesinden alınan örnekler daha düĢük değerler verirken, 
Bismil ve Mardin Ovalarından alınan örnekler daha yüksek değerler vermiĢlerdir. 

Lif Ġnceliği  (Micronaire Ġndex): Üretim havzası ve hasat yöntemine göre değiĢtiği, 
Diyarbakır ve Bismil ovalarından alınan örnekler en düĢük değerleri verirken,  Harran 
Ovasından alınmıĢ makine ile toplanan örnekler ile Ceyhan Ovasından alınmıĢ el ile 
toplanmıĢ örnekler kaba değerler vermiĢlerdir. 

Lif Olgunluğu (%):Üretim havzası ve hasat yöntemine göre  değiĢtiği, Diyarbakır ve Bismil 
ovalarından alınan örnekler düĢük olgunluk değerleri verirken,  Harran Ovasından ve 
KahramanmaraĢ Ovasından alınan, makine ile toplanmıĢ örneklerin yüksek olgunluk 
değerleri verdikleri saptanmıĢtır. 

Elyaf Yansıma Değerleri (Rd): Üretim havzaları ve hasat yöntemine göre değiĢtiği,  Ege 
Bölgesinden alınan el ile toplanmıĢ örneklerin yüksek değerler verirken, Harran ve Bismil 
Ovalarından alınmıĢ makine ile toplanan örneklerin daha düĢük değerler verdiği saptanmıĢtır. 

10-Projede önerilen değiĢiklikler: 
a-Materyal ve metod: Proje teklifinde Ege bölgesinde Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve 
Büyük Menderes havzaları olmak üzere 4 havza olarak planlanmıĢtır. Ancak, Ġzmir Ticaret 



Borsası 2010-2011 üretim sezonu  pamuk rekolte çalıĢmaları verilerine göre, Büyük 
Menderes Havzasının bölge üretim alanının yaklaĢık %70‟ini oluĢturması nedeniyle, bu 
havza, Söke ve Yukarı Büyük Menderes Havzaları olarak iki kısma ayrılmıĢtır. 
b-Proje faaliyet takvimi:- 
c-Personel:- 
d-Bütçe:- 
 
 
 
1-Proje Adı : Pamukta Lif ve Tohum Özellikleri Arasındaki ĠliĢkinin Saptanması Üzerine 
Bir AraĢtırma 
Determination of Relationships Between Lint Quality and Seed Characteristics in Cotton 
2- Proje No : TAGEM/TA/09/05/02/001 
3- Yürütücü KuruluĢ : Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü 
4- Proje Lideri: Nedim ÖZBEK 
5-Proje Yürütücüleri: Nedim ÖZBEK 
6- ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : - 
7- BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01/01/2010- 31/12/2010 

8-Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
a-Materyal: Farklı erkencilik değerine sahip Fantom, GSN-12 ve Carmen çeĢitleri proje 
materyali olarak alınmıĢtır. 
b-Metod: Çiçeklenme gününde üç çeĢitte etiketlenen 300‟er koza 8 farklı zamanda (30, 
40,50,60,70,80,90,100) hasat edilerek her çeĢitten 8 farklı olgunluk değerine sahip koza elde 
edilmiĢtir. Bu kozalar Ģiftlenerek, lif kalite özellikleri, tohum kalite özellikleri ve yağ asidi 
komposizasyonları belirlenmiĢtir. Elde edilen veriler JUMP 5.1 paket programında varyans 
analizleri ve korelasyon analizleri yapılmıĢ, önemli bulunan özelliklerin regresyon katsayıları 
ve denklemleri çıkartılmıĢtır. 

c-Dönem Bulgularının Değerlendirilmesi: 
Tek koza kütlü ağılığı: Koza hasat zamanının tek koza kütlü ağırlığı üzerine etkisi önemli 
bulunmuĢtur. 
Koza hasat zamanı ile tek koza kütlü ağırlığı arasında quadritik iliĢki bulunmuĢtur. 
Tek koza kütlü ağırlığı (g) = 4,880 + 0,015 Koza/gün - 0,001 (Koza/gün-65)² 

Çırçır Randımanı: Koza hasat zamanının çırçır randımanı üzerine etkisi önemli 
bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile çırçır randımanı arasındaki quadritik iliĢki bulunmuĢ, 
regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Çırçır randımanı (%) = 40,716+ 0,010 Koza/gün - 0,0005(Koza/gün-65)² 

Lif Ġnceliği (micronaire index): Koza hasat zamanının lif inceliği üzerine etkisi önemli 
bulunmuĢtur. Koza yaĢı ile lif inceliği arasındaki quadritik iliĢki bulunmuĢtur. Regresyon 
denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Lif Ġnceliği (mic.) = 3,421 + 0,017 Koza/gün - 0,001 (Koza/gün-65)² 

Lif Olgunluğu (%): Koza hasat zamanının lif olgunluğu üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur. 
Koza hasat zamanı ile lif olgunluğu arasındaki quadritik iliĢki bulunmuĢ, regresyon denklemi 
aĢağıda verilmiĢtir. 
Lif Olgunluğu (%) = 84,365 + 0,084 Koza/gün - 0,005 (Koza/gün-65)² 

Lif Uzunluğu (UHM)mm: Koza hasat zamanının lif uzunluğu  üzerine etkisi önemli 
bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile lif uzunluğu arasındaki quadritik iliĢki bulunmuĢ, bulunan 
iliĢkiye ait regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Lif Uzunluğu UHM (mm) = 29,7736 - 0,014Koza/gün + 0,0001 (Koza/gün-65)² 

Kısa Elyaf Ġçeriği (%):Koza hasat zamanının kısa elyaf içeriği üzerine etkisi önemli 
bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile kısa elyaf indeksi arasındaki quadritik iliĢki bulunmuĢ, 



varyans analizinde çeĢit x koza/gün interaksiyonunun önemli çıkması nedeniyle çeĢitlerin 
regresyon denklemleri ayrı ayrı verilmiĢtir. 
Geççi çeĢit için (Carmen): 
Kısa elyaf oranı (%)=5,691+ 0,005 Koza/gün + 0,0001 (Koza/gün-65)² 
Orta erkenci çeĢit için (GSN-12): 
Kısa elyaf oranı (%)=  5,649 + 0,013 Koza/gün + 0,0007(Koza/gün-65)² 
Erkenci çeĢit için (Fantom): 
Kısa elyaf oranı (%)=  6,272 - 0,009 Koza/gün + 0,0008 (Koza/gün-65)² 

Lif kopma dayanıklılığı (g/tex): Koza hasat zamanının  lif kopma dayanıklılığı değeri 
üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile lif kopma dayanıklılığı arasında 
quadritik iliĢki bulunmuĢ, regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Lif kopma dayanıklılığı (g/tex) = 31,259 - 0,001 Koza/gün - 0,0015(Koza/gün-65)² 

Elyaf yansıma değeri (Rd): Koza hasat zamanının elyaf yansıma değeri üzerine etkisi 
önemli bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile elyaf yansıma değeri arasında linear bir iliĢki 
bulunmuĢ, iliĢkiye ait regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Elyaf parlaklık değeri (Rd)= 82,856 - 0,105 Koza/gün 

Elyaf sarılık değeri (+b): Koza hasat zamanının elyaf sarılık değeri üzerine etkisi önemli 
bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile elyaf sarılık değeri arasında linear iliĢki bulunmuĢ, 
bulunan iliĢkiye ait regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Elyaf sarılık değeri (+ b) = 10,202- 0,024 Koza/gün 

Elyaf Nep sayısı (g/adet): Koza hasat zamanının elyaf nep içeriği üzerine etkisi önemli 
bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile elyaf nep sayısı arasında quadritik iliĢki bulunmuĢ, 
regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Elyaf nep sayısı (g/adet)= 121,529 - 0,445 Koza/gün + 0,0340 (Koza/gün-65)² 

Tohum kabuğu nepsi (g/adet): Koza hasat zamanının tohum kabuğu nepsi sayısı üzerine 
etkisi önemli bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile tohum kabuğu nepsi sayısı arasında 
quadritik iliĢki bulunmuĢ, regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Elyaf tohum kabuğu  nepsi  sayısı (g/adet)= 26,754 - 0,002 Koza/gün + 0,001 (Koza/gün-65)² 

Ölü Elyaf Ġçeriği (%):Koza hasat zamanının ölü elyaf içeriği üzerine etkisi önemli 
bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile ölü elyaf değeri arasında quadritik iliĢki bulunmuĢ, 
regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
OlgunlaĢmamıĢ lif sayısı ( %) = 5,574 - 0,015 Koza/gün + 0,001 (Koza/gün-65) ² 

Yüz tohum ağırlığı (gr): Koza hasat zamanının yüz tohum ağırlığı üzerine etkisi önemli 
bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile yüz tohum ağırlığı arasında quadritik iliĢki bulunmuĢ, 
regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
100 tohum ağırlığı (g) = 8,001 + 0,031 Koza/gün - 0,001 (Koza/gün-65)² 

Standart çimlenme testi (%): Koza hasat zamanının çimlenme yüzdesi üzerine etkisi 
önemli bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile çimlenme yüzdesi arasında quadritik iliĢki 
bulunmuĢ, regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Standart çimlenme oranı (%) = 79,629 + 0,230 Koza/gün - 0,014 (Koza/gün-65) ² 

Soğuk çimlenme testi (%): Koza hasat zamanının soğukta çimlenme  yüzdesi üzerine etkisi 
önemli bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile soğuk çimlenme yüzdesi arasında quadritik iliĢki 
bulunmuĢ, regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Soğuk Çimlenme oranı (%) = 58,279+ 0,271 Koza/gün - 0,022(Koza/gün-65)² 

Tohum Canlılık Testi (Tetrazolium ): Koza hasat zamanının tohum canlılık oranı üzerine 
etkisi önemli bulunmuĢtur. Koza hasat zamanı ile tohum canlılık oranı arasında quadritik iliĢki 
bulunmuĢ, regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Tohum Canlılık Oranı (%) = 77,224 + 0,206 Koza/gün - 0,016 (Koza/gün-65)² 



Tohumda serbest yağ asidi:  Koza hasat zamanının tohumdaki serbest yağ asidi oranını 
üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur. Koza yaĢı ile serbest yağ asidi oranı arasında quadritik 
iliĢki bulunmuĢ, regresyon denklemi aĢağıda verilmiĢtir. 
Tohum Serbest Yağ Asidi Oranı (%) = 1,289 - 0,008 Koza/gün + 0,001 (Koza/gün-65 ² 

Korelasyon analizleri: Tohum kalite ve lif kalite parametreleri arasındaki iliĢkileri incelenmiĢ, 
Tohum çimlenme değerleri ve canlılık oranı ile baĢta lif olgunluğu, lif inceliği, nep sayısı, 
olmak üzere lif kalite değerleri, yüz tohum ağırlığı arasında önemli iliĢkiler bulunmuĢtur. 

Lif kalite özellikleri ile tohum çimlenme değerleri arasındaki iliĢkiler: Lif uzunluğu, lif 
kopma dayanıklılığı, lif kopma uzaması ve tohum kabuğu nepsi ile soğukta çimlenme oranı, 
lif kopma uzaması ile vigor indeks değerleri arasındaki iliĢkiler önemsiz bulunmuĢtur. Bunun 
yanında;  Uniformite indeksi (%),Elyaf Yansıma Değeri (Rd),  Yabancı Madde sayısı (g/ad) 
ve Kısa Elyaf Ġndeksi değerleri ile tüm tohum kalite özellikleri (Standart çimlenme oranı, 
Soğuk Çimlenme oranı, Vigor index, Tohum  Canlılık Oranı) arasındaki iliĢkiler önemsiz 
bulunmuĢtur. Yüz tohum ağırlığı, Tek koza  ağırlığı, Lif inceliği, Lif olgunluğu ve 
OlgunlaĢmamıĢ elyaf oranı ile tohum kalite özellikleri arasındaki iliĢkilerin önemli 
bulunmuĢtur. 

Yağ asit kompozisyonları ile tohum çimlenme değerleri arasındaki iliĢkiler:  Serbest 
Yağ Asiti,  Linolenik, Palmioleik, Stearik, Heptanolenoik, Heptadekonoik,  AraĢidik,  Ganoleik 
ve Behenik asitler ile tüm tohum kalite özellikleri arasındaki iliĢkiler önemli çıkmıĢtır. 
Özellikle, Serbest Yağ Asiti, Linolenik Asit ve Heptadekonoik Asit ile tohum çimlenme 
oranları arasındaki iliĢkiler önemli bulunmuĢtur. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
a-Materyal ve Metod: 
b-Proje Faaliyet Takvimi: 
c-Personel: 
d-Bütçe: 
 
 
 
 
Proje Adı: Pamukta makinalı hasat hazırlığında kullanılan yaprak döktürücü    
kimyasalların lif kalitesi ve çimlenme üzerine etkisi 
Effects of using some   chemicals  aplication on fiber quality and germination during 
the machine harvest-aid  of cotton 
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Dönem Bulguları ve TartıĢma 

Deneme, Büyük Menderes havzası Nazilli Ovasında sulanabilir koĢullarda,  70 
cm sıra arası mesafede, 16 sıralı ve 30 m uzunluğundaki parsellerde, tesadüf blokları 
deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Kimyasal uygulamalar her 
parselde ortadaki 4 sıraya uygulanıp hasat parselin ortasındaki 4 sırasında baĢ ve son 



taraflarından 5‟er m kenar tesiri bırakılarak traktöre monte edilmiĢ 4 sıralı pamuk hasat 
makinası ile yapılmıĢtır. 

Denemede Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü‟ne ait GSN 12 pamuk çeĢidi 
materyal olarak kullanılmıĢtır. 

Uygulama Konuları: 
A: % 60 koza açımında yaprak döktürücü olarak 60 ml/da Defolyant (thidiazuron 120 
g/L+ diuron 60 g/L) uygulanmıĢtır 
B: % 60 koza açımında yaprak döktürücü olarak 30 ml/da Defolyant (thidiazuron 120 
g/L+ diuron 60 g/L), 250 ml/da koza açtırıcı (ethephon 720 g/L + cyclanılıde) 
uygulanmıĢtır. 
C: % 60 koza açımında yaprak döktürücü olarak 30 ml/da Defolyant (thidiazuron 120 
g/L+ diuron 60 g/L), 250 ml/da koza açtırıcı (ethephon 720 g/L + cyclanılıde) ve 200 
ml/da herbisit (Glyphosate isopropylamin tuzu) uygulanmıĢtır. 
D: % 60 koza açımında yaprak döktürücü olarak 30 ml/da Defolyant (thidiazuron 120 
g/L+ diuron 60 g/L), 250 ml/da koza açtırıcı (ethephon 720 g/L + cyclanılıde) ve 500 
ml/da herbisit (Glyphosate isopropylamin tuzu) uygulanmıĢtır. 
1., 2., 3. ve 4. uygulama parsellerinde hasada hazırlıkta kullanılan kimyasal maddeler 
ortadaki 4 sıraya yüksek çatılı traktörün kuyruk milinden tahrikli tarla pülverizatörüyle 
uygulanmıĢtır. 

1., 2., 3. ve 4. uygulama parsellerinde hasat 4 sıralı, traktör kuyruk milinden 
tahrikli pamuk hasat makinası ile yapılmıĢtır. Koza numuneleri elle hasat edilmiĢtir. 
Elde edilen kütlü pamuklar roller-gin çırçır tezgahlarında çırçırlanıp lif kalite özellikleri 
ile yabancı madde miktarı HVI'da incelenmiĢ, çiğitler ise delintasyon tesisinde iĢlenip 
delintasyon randımanı hesaplanmıĢ ve tohumlar çimlenme testine tabi tutulmuĢtur. 

8.3.1.  Çimlendirme Testi 
Safiyet analizi tamamlanmıĢ örnekten alınan çeĢide ait saf tohumlar üzerinde 

uygulanan testtir. Belli sayıdaki tohumlardan çimlenebilenlerin yüzdesini vermektedir 
(Alayunt, 2000). 

50‟Ģerli gruplar halinde 3 tekrarlı olarak çimlenme testi yapılmıĢtır.  Çimlenme 
analizi, sterilize edilmiĢ, % 95 nem ve 28 °C‟ye ayarlanmıĢ kabinlerde çiğitler saf suya 
emdirilmiĢ çimlendirme kağıtlarına sarılarak 4. ve 8. günde kaç adedinin çimlendiğine 
bakılmak suretiyle yapılmıĢtır. 

8.3.2. Baskı Testi (Serin çimlendirme testi) 
Bu test tohumların sabit 18 °C sıcaklıkta ve ortamın kurumasını önleyecek kadar 
yeterli nemde çimlendirilmesiyle yapılır. Asitle ĢiflenmiĢ pamuk tohumları için 6. gün, 
makine ile ĢiflenmiĢ pamuk tohumları için ise 7. gün yapılan sayımlar yeterlidir 
(ġehirali, 2002). 

100‟erli gruplar halinde 3 tekrarlı olarak baskı testi yapılmıĢtır. Baskı testi 18 
°C‟ye ayarlanmıĢ kabinlerde 7 gün bekletilerek kaç adedinin çimlendiğine bakılmak 
suretiyle yapılmıĢ, altlık olarak etüvde sterilize edilmiĢ kum kullanılmıĢtır. 

Kum 121 °C otoklavda 30 dakika süre ile sterilize edilmiĢtir. 
8.3.3. 100 tohum ağırlığı 
100 adet tohumun gram olarak ağırlığıdır. 100‟erli 4 adet tohum örneğinin 

tartılıp 4‟e bölünmesiyle bulunmaktadır (Çağırgan ve Barut, 2000). 
Denemede, her bir uygulama için rastgele seçilen 100‟erli 10 adet tohum örneği 

1/100 g hassasiyetli dijital terazide tartılarak tohum indeksi verileri elde edilmiĢtir. 
8.3.4. Çırçır Randımanı (%) 
Hasattan sonra her parselden alınan kütlü pamuklar roller-gin çırçır 

tezgahlarında iĢlenerek lif ve çiğit olmak üzere ikiye ayrılarak tartılmıĢ ve aĢağıdaki 
formül yardımıyla çırçır randımanı hesaplanmıĢtır. 



Çırçır Randımanı = ((Lif Ağırlığı (g)/( Lif Ağırlığı +Çiğit Ağırlığı (g))x100 
8.3.5.Lif Kalite Değerleri 
Hasattan sonra parsellerden elde edilen kütlü pamuklar roller-gin çırçır 

tezgahlarında iĢlenmiĢ, her parselden alınan lif örneklerinin lif uzunluğu (mm),  Lif 
Ġnceliği (micronaire), Lif Kopma Dayanıklılığı (g/text),  Eğrilebilirlik (SCI), Üniformite 
(%),Kısa Lif Ġçeriği (%), Esneklik (%), Nem(%), Parlaklık(%), Sarılık(%),Yabancı 
Madde Sayısı (adet), Yabancı Madde Alanı (%),Renk Sınıfı değerleri HVI spectrum 
aleti ile ölçülmüĢtür. 

8.3.6. Nep 
Hasattan sonra parsellerden elde edilen kütlü pamuk roller-gin çırçır 

tezgahlarında iĢlenmiĢ, her parselden alınan lif örneklerinin nep değeri nep tester 
aleti ile ölçülmüĢtür. 

8.3.7. Kütlü verimi (Kg/da) 
Hasat her parselin ortadaki 4 sırasında baĢ ve son taraflarından 1‟er m kenar 

tesiri bırakılarak yapılmıĢtır. 
8.3.8 Yaprak Sayımı (Adet/bitki) 
Her parselde toplam 3 m‟de ki bitkilerde kimyasal madde uygulamadan önce 

ve hasat öncesinde yaprak sayımı yapılmıĢtır. 
8.3.9. Delintasyon Randımanı (%) 
Çırçırlamadan sonra  her bir uygulamadan elde edilen çiğitler delintasyon 

iĢlemine tabi tutulmuĢ, elde edilen tohum miktarı üzerinden aĢağıdaki formüle göre 
delintasyon randımanı hesaplanmıĢtır. 

Delintasyon Randımanı (%)=(Tohum Ağırlığı (Kg)/Çiğit Ağırlığı (Kg))x100 
8.3.10. Koza Örneklerinin Alınması 
Her parselde hasat öncesinde 50 bitkiden pamuk hasat makinesının 

toplayabileceği en üst kozadan baĢlamak üzere meyve dallarının 1. pozisyonlarındaki 
kozalar ve her parselde en üstde bulunan 60 koza toplanıp roller-gin çırçır 
tezgahlarında iĢlenmiĢ, elde edilen lifler HVI ve AFIS‟de değerlendirilmiĢtir. Ayrıca 
bunlardan elde edilen çiğitlerle baskı testi ve çimlendirme testi yapılmıĢtır. 

Kısa lif içeriği (adet ve gr( Short fiber content)), ölü elyaf içeriği(IFC = immature 
fiber content), iç çeper kalınlığı (miliTex( Finenes ) özellikleri yönünden 
değerlendirilecektir. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a- Materyal ve Metod 
b- Proje Faaliyet Takvimi 
c- Personel : 2010 yılı Mart ayında Hakan DEMĠRTAġ‟ın tayinen 

Enstitümüzden ayrılması sebebiyle projeden çıkarılması uygun olacaktır. 
d- Bütçe 

 
 
 
 
Proje Adı:  Diyarbakır Ġli KoĢullarında Farklı Toprak ĠĢleme Yöntemleri Kullanılarak 

YeĢil Gübrelemenin Ana Ürün Pamuk ve Mısırda Verim, Verim Unsurları 
ile Toprak Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi 
(Determination of Effect of Green Manure under Different Tillage Systems 
on Cotton and Maize yield, Yield Component and Soil Properties) 
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Dönem Bulguları ve TartıĢma: ÇalıĢma,   2009–2012 yılları arasında Güneydoğu Anadolu 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünün deneme alanlarında yürütülecek Ģekilde 
planlanmıĢtır. Deneme alanlarının toprak yapısı killi-tınlı olup, pH‟sı 7.90‟dır. Organik madde 
kapsamı % 0.35,  fosfor kapsamı ise 1.43 kg/da dır. Denemenin yürütüldüğü Diyarbakır 
ilinde, yazları sıcak ve kurak, kıĢları ise ılık ve yağıĢlı bir iklim hakimdir. Yıllık ortalama yağıĢ 
491 mm olup, bunun genellikle büyük bir kısmı kıĢ aylarında ve erken ilkbaharda 
yağmaktadır. Denemenin yürütüldüğü sezondaki iklim verileri, uzun yıllardan oldukça farklı 
seyretmiĢ, Nisan ve Mayıs aylarındaki yağıĢ miktarı uzun yılların ortalamasından önemli 
ölçüde daha düĢük, mak.,ve ort sıcaklık değerleri ise uzun yıllarınkinden  yüksek olmuĢtur. 
Ġklim verilerindeki bu değiĢim, denemeyi olumsuz yönde etkilemiĢ, bölgede de olduğu gibi 
deneme alanında da yüksek sıcaklıktan dolayı verim düĢüklüğü yaĢanmıĢtır. Ayrıca,   
bölgede olduğu gibi deneme alanında da yoğun dikenli ve yeĢil kurt zararı görülmüĢtür. 
AraĢtırmada, ADA-523 mısır, ADN-P01 pamuk ve Özkaynak Yem Bezelyesi çeĢitleri 
kullanılmıĢtır. ÇalıĢma, pamuk-yeĢil gübre-mısır ürün deseninde tesadüf bloklarında Ģerit 
parseller deneme desenine göre çakılı olarak yürütülmektir. Denemede yıl kaybını önlemek 
için deneme aynı materyal ve yönteme göre iki deneme Ģeklinde kurulmuĢtur. 

Denemede yatay parselleri kimyasal gübre uygulaması (A. Kimyasal gübre 
uygulanmıĢ, B. Kimyasal gübre uygulanmamıĢ), düĢey parselleri ise baklagil yem bitkisinin 
yeĢil gübre olarak uygulanması esnasında kullanılacak iĢlemler oluĢturmuĢtur. 
DüĢey parsellere uygulanacak deneme konuları 

 Mısır (pamuk) saplarını parçalanma+mevcut sırtlara iki sıra halinde toprak iĢlemesiz 
baklagil yem bitkisi ekimi ekimi + baklagil yem bitkisinin yeĢil gübre amacıyla 
parçalanması+toprak iĢlemesiz mısır (pamuk) ekimi (SDE) 

 Mısır (pamuk) saplarını parçalanma+mevcut sırtlara iki sıra halinde toprak iĢlemesiz 
baklagil yem bitkisi ekimi+baklagil yem bitkisinin yeĢil gübre amacıyla parçalanması+ 
kulaklı pulluk+kültivatör +tapan+ekim, (YGE) 

 Mısır (pamuk) saplarının parçalanması sonrası kulaklı pulluk ve kültüvatör ile tohum 
yatağı hazırlığından sonra üniversel ekim makinası baklagil yem bitkisi ekimi + 
baklagil yem bitkisinin yeĢil gübre amacıyla parçalanması+toprak iĢlemesiz mısır 
(pamuk) ekimi, (DE) 

 Mısır (pamuk) saplarının parçalanması sonrası kulaklı pulluk ve kültüvatör ile tohum 
yatağı hazırlığından sonra üniversel ekim makinası baklagil yem bitkisi ekimi+baklagil 
yem bitkisinin yeĢil gübre amacıyla rotorvatör ile parçalanması+mısırın (pamuk) 
ekimi, (RE) 

 Kontrol (Mısır (pamuk) saplarının parçalanması+sonbaharda kulaklı 
pulluk+ilkbaharda kültivatör ve tapan+ekim). (GE) 

Deneme konularında belirtilen uygulamalara göre hazırlanan her bir alt parselin boyutu 
20 X 2.8 m olacak seçilmiĢtir. Yem bezelyesi ekim iĢlemleri, 22 Kasım 2009 tarihinde düze 
ekimde m2‟ye 110, sırta ekimde ise 60 adet  tohum düĢecek Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Denemede baklagil yem bitkisi, 05 Nisan 2010 (%10 çiçeklenme) tarihinde sap parçalama 
makinesi ve rotorvatör ile parçalanarak toprağa kazandırılmıĢtır. Parçalama esnasındaki 
metrekaredeki yeĢil ot miktarı; Sırta Ekim:2100 g/m2 Geleneksel Ekim: 1822 g/m2 olarak 
belirlenmiĢtir. Yem bitkisinin parçalaması sonrasında kulaklı pulluğun kullanılacağı parseller 
pullukla iĢlenmiĢtir. Nisan ayındaki yağıĢ miktarının uzun yılların altında olması nedeniyle, 22 
Nisan 2010 tarihinde yağmurlama sulama yapılmıĢtır. 

10 Mayıs 2010 tarihinde ekim makinası ile ekim yapıldı Denemede pamuk ve mısır 
bitkisinde sıra arası 70 cm, sıra üzeri ise 25 cm olacak Ģekilde seyreltme yapılmıĢtır. 
Kimyasal gübre uygulanan parsellerde, ekim ile birlikte pamukta 6 kg N, mısırda ise 8 kg N 
20.20.0 formunda ve her iki bitkide de ilk sulama öncesi 10 kg azot %33‟lük amonyum nitrat 
Ģeklinde uygulanmıĢtır. Toprak tavında olmadığı için ekim sonrası 13 Mayıs 2010 tarihinde 



yağmurlama sulama yapılmıĢtır. Diğer sulamalar karık usulü yapılmıĢtır. Deneme 
parsellerine bir defa el çapası, 2 defa makine çapası ve 1 defa boğaz doldurma iĢlemi 
uygulanmıĢtır. Hasat iĢlemleri, Ekim 2010 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Toprak iĢlemesiz 
doğrudan ekim yöntemlerinin uygulandığı parsellerde karabit familyasında olan zararlı 
türünün pamuk alanında bitkilerin % 90, mısır alanındaki bitkilerin ise % 30‟dan fazlasına 
zarar verdikleri tespit edilmiĢtir. Diyarbakır Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü tarafından 
zararlı türü kontrol edilerek, Gamasiharotina ile deneme alanı ilaçlanmıĢtır. Buna rağmen 
deneme alanındaki zarar oranı önlenememiĢtir. Pamuk deneme alanında yoğun dikenli kurt 
ve yeĢil kurt zararlılarına rastlanmıĢtır ve dolayısıyla parsellerdeki verim oranı azalmıĢtır. 
Mısırda en yüksek çıkıĢ oranı, bitki boyu, koçanda tane sayısı ve ağırlığı, koçan kalınlığı ve 
tane verimi yeĢil gübrelemede pulluğun kullanıldığı YGE yönteminde elde edilmiĢtir. Pamukta 
ise en çıkıĢ oranı ve verim RE yönteminde elde edilmiĢtir. Kimyasal gübrenin kullanıldığı 
parsellerdeki verim daha yüksek olmuĢtur. Toprağın hacim ağırlığı ve penetrasyon direnci 
geleneksel yöntemde en yüksek olurken, nem içeriği doğrudan ekim yönteminde daha 
yüksek olmuĢtur. 

Son yıllarda toprağın sürdürülebilirliği açısından korumalı toprak iĢleme ve doğrudan 
ekim yöntemlerinin yaygınlaĢtırılması yönünde yoğun çalıĢmalar yapılmaktadır. Yürütülen bu 
çalıĢmada doğrudan ekim yöntemlerindeki zararlı yoğunluğundan dolayı herhangi bir 
randıman alınamamıĢtır. 

 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler 

a- Materyal ve Metot: Projede doğrudan ekim yöntemlerinde (SDE ve DE yöntemleri) 
pamuk ve mısırın ekiminden önce total herbisitin kullanılması önerilmektedir. 

b- Proje Faaliyet Takvimi:- 
c- Bütçe:- 
 

 
 
 
Proje Adı: Fiğ (Vicia sativa L.) anızına ana ürün pamuk (Gossypium  hirsitum L ) 
ekim olanaklarının araĢtırılması 
 Research the possibilities of cotton plantation after the  On the vetch stubble  
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AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi:  

Hızla artan dünya nüfusunun daha nitelik ve nicelikli üretim ihtiyacı ve tarımsal 
nüfusun endüstriye kayması, tarımsal üretimde mekanizasyon uygulamalarını 
zorunlu hale getirmiĢtir. Tarımsal üretimde bu güne kadar ana hedef verim ve üretim 
artıĢı iken, günümüzde ürün kalitesinin iyileĢtirilmesi, üretim girdilerin azaltılması, 
doğal kaynakların korunması ve çevre sağlığı bilincinin önem kazanmasıyla 
ekonomik üretim ve sürdürülebilir tarım kavramları ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. 
Bitki desenine göre değiĢmekle beraber harcanan toplam enerjinin büyük oranda 
birincil ve ikincil toprak iĢlemede kullanılması,  toprak iĢlemede yeni arayıĢları 
gündeme getirmiĢtir. 

Tarımında en önemli konulardan biri olan tohum yatağı hazırlama konusunda 
uygulanabilecek alternatif yöntemler düĢünüldüğünde, pullukla sürümden doğrudan 
ekime doğru değiĢen, azalan iĢleme yoğunlukları gündeme gelmektedir. Elde edilen 
çok yıllık verilere göre; Bu yöntemler arasında zaman gereksinimi bakımından % 
750, yakıt tüketimi bakımından % 240, güç gereksinimi bakımından  % 560 
dolaylarında farklar bulunduğunu bildirmektedir (Ulussoy1997). 

Fiğ (Vicia) cinsinin dünyada yetiĢen, yaklaĢık 150 türü bulunmaktadır. Tarımı 
en yaygın olarak yapılan tür adi fiğdir (Vicia sativa L.). Adi fiğden genellikle 
münavebe bitkisi, yeĢil ot, kuru ot, silo yemi ve yeĢil gübre olarak yararlanılır. Fiğ 
ekimi Ekim- Kasım aylarında yapılır. Tohumları büyük olduğu, için çok duyarlı bir 
tohum yatağı isteği yoktur. Ekimde kullanılan tohum miktarı, 20 cm sıra aralığın da 15 
kg/da, serpme ekimde 18 kg/da‟dır. Biçim yeĢil ot üretiminde % 25 çiçeklenme 
döneminden bitkinin alt kısımlarda baklalar oluĢuncaya kadar ki zaman içinde, kuru 
ot veya silajlık üretiminde ilk baklaların tam dane doldurma döneminde yapılır. Ġyi 
bakım koĢullarında 3-3,5 ton/da yeĢil ot ya da 500-700 kg/da kuru ot elde edilir. Fiğ, 
ot veya silaj üretimi amacı ile % 25-40 arasında değiĢen oranlarda yulaf, arpa ve 
tritikale gibi hububatlar ile karıĢım halinde de yetiĢtirebilmektedir (Anonim,2011a). 
 Fiğin tarımda kullanılmasını gerektiren birçok avantajları bulunmaktadır. Bu 
avantajlar; yetiĢtiriciliğinin kolay, tohumlarının ucuz, yeĢil ot olarak iyi bir hayvan 
yemi, ana ve ara ürün tarımına uygun, muhafazasının kolay, karıĢım Ģeklinde diğer 
bitkilerle birlikte yetiĢtirilebilmesi, iyi bir ekim nöbeti bitkisi, gübre girdisini azaltması, 
toprak ıslahına yardımcı, hayvanlar için kaba ve yoğun yem ihtiyacının önemli bir 
kaynağı olmasıdır. Ülkemizde yem bitkileri, tarla üretim sistemleri ve bitkisel üretim 
içerisinde yaklaĢık % 3 oranında yer almaktadır(Anonim, 2011)  

Fiğ ara ürün tarımı, ılıman iklime sahip bölgelerde pamuk-pamuk tarımı 
yapılan yerlerde iki pamuk dönemi arasında boĢ kalan yaklaĢık 5-6 aylık sürede 
yapılan yetiĢtiriciliği kapsamaktadır.(Anonim, 2011) 

Bu projede; Fiğ anızına toprak iĢlemeli ve iĢlemesiz pamuk ekimi yapılarak 
uygulanan ekim yöntemlerinin verim ve üretim maliyetlerine olan etkileri araĢtırılarak 
en karlı uygulama konusu belirlenecek, ayrıca yabancı ot yoğunluğuna etkisi 
incelenecektir.  
 
Materyal ve Metot:   
  Deneme, Büyük Menderes Havzası Nazilli Ovasında yer alan Nazilli Pamuk 
AraĢtırma Enstitüsünde, sulanabilir arazi koĢullarda, 3 yıl çakılı deneme olarak 
kurulacaktır. AraĢtırmada materyal olarak adi fiğ+arpa karıĢımı, Nazilli Pamuk 
AraĢtırma Enstitüsü çeĢitlerinden GSN-12 pamuk çeĢidi ve kimyasal gübreler 
kullanılacaktır. 



GSN-12: Pamuk çeĢidi uzun boylu ve konik formlu gossypollü, yaprakları 
büyük ve tüylü olup verimli ve orta geççi bir çeĢittir. 

Adi fiğ (Viciva sativa L.)  15kg/da ekim normunda arpa (Hordeum vulgare L) 
5kg/da ekim normunda karıĢık ekilecektir. Fiğ+arpa ekimle birlikte 3 kg/da saf azot, 8 
kg/da fosfor uygulaması yapılacaktır. 

Pamuk ekimi ise 2,5 kg/da ekim normunda 70 cm sıra aralığında 
gerçekleĢtirilecektir. Azotlu gübrelemede yeĢil gübre uygulamasının olmadığı 
parsellerde 14kg saf azot, fiğ biçilerek ot olarak değerlendirileceği parsellere ise 
parsellerden elde edilecek kuru ot verimine göre gübre miktarı hesaplanacaktır. 
Fosforlu gübre olarak tüm parseller 6kg/da saf fosfor uygulaması yapılacaktır.  

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü ve çakılı olarak 
kurulacaktır. Her deneme parseli 12 sıra ve 150m uzunluğunda toplam 1260 m² olacaktır. 
Pamuk hasadı her parselin ortasındaki den 4 sırada 150 m uzunluğunda olmak üzere 
(4x0,7x150=420m²) makine ile gerçekleĢtirilecektir.  

 
Uygulama Konuları: 

A-Sonbaharda: Ekim-kasım aylarında fiğ ekimi, 
    Ġlkbaharda: Nisan ayında fiğlerin biçilerek ot olarak  
    değerlendirilmesi + fiğ anızına direk pamuk ekimi+sulama 
B- Sonbaharda: Ekim-kasım aylarında fiğ ekimi,  
     Ġlkbaharda: Nisan ayında fiğlerin biçilerek ot olarak                              
     değerlendirilmesi  + goble diskaro + tırmık + sürgü merdane + tav  
     suyu +tırmık+sürgü merdane + ekim + sürgü 
C- Sonbaharda: Ekim-kasım aylarında fiğ ekimi 
     Ġlkbaharda: Nisan ayında goble diskaro +tırmık + sürgü merdane +     
     tav suyu  +tırmık +sürgü merdane+ ekim + Sürgü  
D- Sonbaharda: Ekim-Kasım aylarında pullukla derin sürüm 

Ġlkbaharda: Nisan ayında (goble diskaro veya çizel) + diskaro + tırmık + Sürgü 
merdane + tav suyu + diskaro+ tırmık  + sürgü merdane+ Ekim + Sürgü  
 

Tarla Filiz ÇıkıĢı (%)  
AraĢtırmada yer alan farklı toprak iĢleme yöntemlerinin uygulanması ile tohum 

yataklarında meydana gelen pamuk tohumlarının çıkıĢ yüzdelerini belirlemek 
amacıyla ölçümler yapılacaktır. Bu iĢlem her bir parselde 2 ayrı noktadan 5m 
uzunluğunda iki sıradaki bitki sayıları 3 gün ara ile bitki çıkıĢ sayısındaki değiĢiklik 
sıfırlanıncaya kadar tespit edilecektir. Bu sayıların ekim sırasındaki ekim makinasının 
bıraktığı tohum sayısına oranlanması ile yüzde (%) tarla filiz çıkıĢ derecesi bulunarak 
yapılacaktır.  
 
Parsellerdeki yabancı ot türleri ve yoğunluklarının belirlenmesi 

Pamuk çıkıĢından sonra ara çapa, 1.sulama sonrası ve hasat döneminde 
olmak üzere 3 farklı dönemde her bir parsele 1 m2 (1 m x1 m)‟lik çerçeve rastgele 4 
defa atılarak, çerçeve içine giren bitkilerin yabancı ot türlerine göre ayırımı ve sayımı 
yapılacak ve m2‟deki yabancı ot yoğunluğu tespit edilecektir (Odum, 1971). 
 
Kütlü Pamuk Verimi (kg/da) 

Farklı toprak iĢleme uygulamalarının verim üzerindeki etkilerini belirlemek 
amacıyla her parselin 4 sırası parsel bpyunca makine ile hasat edilecektir. 
 
Toprak analizi  



Her parselden ekim öncesi ve hasat sonrası olmak üzere 4 adet örneği toprak 
0-20 ve 20-40cm derinliğinden alarak analiz edilerek 4 analiz sonucunun aritmetik 
ortalaması alınarak parseldeki analiz sonuçları belirlenecektir.  
 
Beklenen yararlar/ Uygulamaya aktarma/ekonomiye katkı: 

Bu araĢtırmada pamuk tarımındaki değiĢik tohum yatağı hazırlama yöntemleri 
karĢılaĢtırılacak, ekonomik analizleri yapılacak ve uygulanabilir yeni yöntemler 
belirlenecektir. Bölgemiz çiftçilerine en pamuk üretiminin daha ekonomik yapılabileceği 
konusunda ıĢık tutarak pamuk tarımının sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır. Yapılacak 
çalıĢmada pamuk tarımı için farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin maliyetlere ve 
verime olan etkilerinin ekonomik analizleri incelenecektir. Ayrıca, verimde herhangi bir 
azalıĢa neden olmadan en az girdi ile tohum yatağı hazırlama yöntemleri araĢtırılacaktır. 
AraĢtırma ile pamuk tarımında birincil ve ikincil toprak iĢleme sayısını azaltarak veya ortadan 

kaldırarak tohum yatağı hazırlama maliyetinin  % 17 „lerden (Ulussoy1997) daha alt 
seviyelere düĢürülebilecektir.  
 
Talep edilen Bütçe:   
MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 3       2012 2013 2014 
TÜKETĠME YÖN.MAL VE MALZEME 
AL. 3 2           
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alım  3 2 1         
Kırtasiye Alımları 3 2 1 1 500     
Büro Malzemesi Alımları 3 2 1 2 2000     
Baskı ve Cilt Giderleri 3 2 1 5     3000 
Enerji Alımları 3 2 3         
Akaryakıt ve Yağ  Alımları 3 2 3 2 1000 1500 2000 
Özel Malzeme Alımları 3 2 6         
Lab. Mal. ile Kimyevi ve Temrinlik Mal Al. 3 2 6 1       
Zirai Malzeme ve Ġlaç Alımları 3 2 6 3       
HĠZMET ALIMLARI 3 5     5000 6000 7000 
Diğer Hizmet Alımları 3 5 9         
Diğer Hizmet Alımları 3 5 9 90 3000 3300   
MAMUL MAL ALIM BAKIM ONARIM 3 7           
Bakım ve Onarım Giderleri 3 7 3         
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım 
Giderleri 3 7 3 2 3000     
TaĢıt Bakım ve Onarım Giderleri 3 7 3 3 1000 1000 1000 
ĠĢ Makinası Onarım Giderleri 3 7 3 4 1000 250   
Toplam         16500 12050 13000 
SERMAYE GĠDERLERĠ 6             
MAMUL MAL ALIMLARI 6 1           
Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alım 6 1 2         
ĠĢyeri Makine Techizat Alımları 6 1 2 5       
Avadanlık Alımları 6 1 3         
Tamir Bakım Aleti Alımları 6 1 3 1 1000 1000 1000 
Laboratuar Gereçleri Alımları 6 1 3 4 1000 5000 5000 



Zirai Gereç Alımları 6 1 3 5 25000     
Diğer Avadanlık Alımları 6 1 3 90 1000 1000 1000 
MENKÜL SERMAYE ÜRETĠM 
GĠDERLERĠ 6 2           
Kim. Mad.Ġle Kauçuk ve PlastikÜr.  Al. 6 2 7         
Kim. Mad. Ġle Kauçuk ve Plas.Ürün Al. 6 2 7 1 2000 2200 3000 
MENKUL MALLARIN B. ONAR. GĠD. 6 6           
Malzeme Giderleri  6 6 2         
Malzeme Giderleri 6 6 2 1 3000 6000   
Enerji Giderleri  6 6 4         
Akaryakıt ve Yağ  Alımları 6 6 4 2 5000 6000 7000 
Elektrik Alımları 6 6 4 3 1000 1250 2000 
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 6 7 5 2 300 350 5000 
DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 6 9           
Yolluk Giderleri 6 9 2         
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 6 9 2 1 500 500 500 
Toplam         39800 23300 24500 
Yıllar Genel toplam         56300 35350 37500 
Toplam Proje Bütçesi      129150 
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Proje Adı: Makinalı Hasada Uygun Bazı Pamuk ÇeĢitlerinde, Pamuk Yaprak Biti 
(Aphis gossypii Glov) ve Pamuk Yaprak Pireleri (Asymmetrasca  decendens &  
Empoasca decipiens Paoli)‟nin  Popülasyon DeğiĢiminin Belirlenmesi 
The determination of population changes of Aphis  gossypii Glov. (Homoptera: 
Aphididae) and  Asymmetrasca decendens & Empoasca decipiens Paoli 
(Homoptera: Cicadellidae) in some cotton varieties  Gossypium  hirsitum L. that  
suitable for harvest machine 
Proje No: TAGEM/TA/BS/00 
Yürütücü KuruluĢ: Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri: Halil DÜNDAR 
Proje Yürütücüleri: Halil DÜNDAR-Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü 

Doç. Dr. Ġbrahim Gençsoylu- ADÜ Ziraat Fakültesi 
Habibe KÜÇÜK-Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü 

ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ:  ADÜ Zir. Fak. Bitki Koruma Bölümü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi:   01.01.2008 – 31.12.2009 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Pamuk, ülkemizde tarımı yapılan en önemli 
endüstri bitkilerindendir. Türkiye‟de yaklaĢık 600,000 ha alanda pamuk tarımı 
yapılmakta ve bu alanın yaklaĢık 151,000 ha‟ı Ege Bölgesinde bulunmaktadır. Ege 
Bölgesi içinde de üretimin yoğun olarak yapıldığı yer ise Aydın ilidir. 
Bölgede yapılan çalıĢmalar sonunda pamukta ekonomik olarak kayba neden olan 
zararlı türler olarak, Aphis gossypii Glov. (Homoptera: Aphididae),  Asymmetrasca 
decendens Paoli ve Empoasca decipiens Paoli (Homoptera: Cicadellidae) tüm üretim 
sezonu boyunca görülmekte ve zararlı olmaktadırlar. Pamuk alanlarında zarara 
neden olan bu türler, baĢta bitki geliĢimini engellemek olmak üzere, tarak, çiçek ve 
koza dökümleri ile verim kayıplarına ve fumajin oluĢturarak lif 
kalitesi üzerinde etkili olabilmektedir. 
Zararlıların meydana getirdiği ürün kayıplarını azaltmak amacıyla, üreticilerin 
çoğunlukla Ekonomik Zarar EĢiği değerlerini dikkate almadan ilaçlama yaptıkları, bu 
da hem maliyetleri artırmakta hem de önemli çevre kirliliğine ve insan sağlığı 
üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu tür etkileri ortadan kaldırmak amacıyla 
üreticilere Entegre Mücadele programlarının benimsetilmesi gerekmektedir. Entegre 
Mücadele içinde ise zararlılar ile mücadelede dayanıklı veya tolerant bitki çeĢitlerinin 
rolü oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

Son yıllarda ülkemizde pamuk ekim alanları önemli derecede azalmıĢtır. 
Bunların nedenleri arasında pamuk toplama maliyetlerinin artması da önemli bir 
etken olmuĢtur. Bunun sonucu olarak da bölgemizde makineli hasadın artıĢına bağlı 
olarak, makineli hasada uygun pamuk çeĢitlerinin ekiminin de arttığı görülmektedir.                 
Bu çalıĢmanın amacı da makineli hasada uygun  bazı pamuk çeĢitlerinde, bölgede 
ekonomik olarak zarara neden olabilen pamuk yaprak biti (A. Gossypii) ve pamuk 
yaprak pireleri (A. decendens, E. decipiens)’nin popülasyon değiĢiminin belirlenmesi 
amacıyla yapılmıĢtır. 
Materyal ve Metot: ÇalıĢmada materyal olarak makineli hasada uygun olan gerek 
ticari olarak satılan gerekse de Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü tarafından tescil 
edilip üretimi yapılan, Nazilli 84-S, Lider, Nazilli 954, ST 468, Carmen, Flora, GSN- 
12, Ayhan 107 ve NAPA 122 pamuk çeĢitleri kullanılmıĢtır. 
Denemeler 2008 ve 2009 yılı üretim sezonunda Nazilli Pamuk AraĢtırma 
Enstitüsü‟nün pamuk alanlarında yürütülmüĢtür. Deneme, tesadüf blokları deneme 



deseninde ve 4 tekerrürlü olarak, parsel büyüklüğü 16 sıra x 0,70 cm x 20 m olarak 
toplam 224 m² olacak Ģekilde kurulmuĢtur. Bloklar arasında ise kenar tesiri için 3 m 
mesafe bırakılmıĢtır. Tarla denemeleri 2008 yılında 03.05.2008 tarihinde, 2009 
yılında ise 22.05.2009 tarihinde çeĢitlerin deneme tarlasına ekimi ile baĢlamıĢ, tüm 
kültürel iĢlemler makineli hasada göre zamanında ve tekniğine uygun olarak 
yapılmıĢtır. 

Pamuk bitkileri iki gerçek yapraklı döneme ulaĢtıklarında örneklemelere 
baĢlanmıĢtır.  2008 yılında Ġlk 5 sayım, 2009 yılında ise ilk 4 sayım her parselin 
ortadaki sıralarından tesadüfî olarak alınan 10 pamuk fidesinin tümünde, yaprak biti 
ve yaprak pireleri ergin ve nimfleri sayılması Ģeklinde diğer sayımlar ise her 
parselden 10 bitkinin alt, orta ve üst kısmından birer yaprak olmak üzere alınan 
toplam 30 yaprakta sayımlar yapılmıĢ ve sayımlara kozaların % 50 açılmasına kadar 
devam edilmiĢtir. 

Sayımlarda yaprakbiti ve yaprak pireleri gözle kontrol edilip, nimf ve erginler 
kaydedilmiĢtir. ÇalıĢma süresince zararlılara karĢı herhangi bir kimyasal mücadele 
uygulanmamıĢtır.  Denemede yer alan çeĢitlerin agronomik ve lif teknolojik değerleri 
,(verim,  tüylülük Ģekli ve yoğunluğu, bitki boyu, tek bitki koza sayısı, tek koza kütlü 
pamuk ağırlığı, çırçır randımanı, lif inceliği, lif uzunluğu, lif mukavemeti ve renk 
değerleri)‟de incelenmiĢtir. Ayrıca pamuk vejetasyon periyodu boyunca meteorolojik 
veriler alınarak değerlendirilmiĢtir. Denemeden elde edilen veriler JMP in bilgisayar 
programı ile analiz edilmiĢ ve tüm sonuçlar % 95 güven seviyesinde 
değerlendirilmiĢtir. 
Bulgular ve tartıĢma: Denemenin yürütüldüğü her iki yılda da pamuk yaprakbiti 
popülasyonu çok düĢük seviyede görüldüğünden değerlendirme yapılmamıĢtır. Bu 
durum 2008 ve 2009 pamuk üretim sezonunda sıcaklıkların yüksek, nem değerlerinin 
düĢük olmasından kaynaklanmıĢ olabileceği düĢünülmektedir ve çalıĢmada Pamuk 
yaprakpireleri (Asymmetrasca decendens,  Empoasca decipiens Paoli.)‟nin 
popülasyon değiĢimleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

2008 yılında denemeye alınan tüm çeĢitlerdeki zararlı yoğunluğu mücadele 
eĢiğinin altında olmasına rağmen en düĢük pamuk yaprak piresi popülasyonu Lider 
pamuk çeĢidinde görülürken bunu ST–468 ve GSN–12 çeĢidinin takip ettiği 
saptanmıĢtır. En yüksek zararlı popülasyonu ise Nazilli 954 ve NAPA 122 çeĢitlerine 
görülmüĢtür. Vegetasyon periyodunun sonuna doğru Flora ve Carmen çeĢitlerinde 
zararlı popülasyonu diğer çeĢitlerden daha yüksek seviyelere çıkmıĢtır. Denemeye 
alınan diğer çeĢitlerdeki zararlı yoğunlukları birbirlerine yakın değerler vermiĢtir 

2009 yılında ise denemeye alınan çeĢitlerdeki Empoasca spp. popülasyon 
yoğunluğu, tüm sayımlarda mücadele eĢiğinin altında ve düĢük seviyede 
görülmüĢtür. Ġlk 6 sayımda  (17.06.2009 – 23.07.2009) Empoasca spp. yoğunluğu 
bakımından çeĢitler arasında istatiksel olarak farklılık bulunmazken 7. - 15. 
Sayımlarda fark bulunmuĢ ve gruplar oluĢmuĢtur. 7.-15. sayım sonuçlarına 
bakıldığında, en düĢük zararlı populasyonu Lider pamuk çeĢidinde görülürken, bunu 
ST 468 takip etmiĢtir. En yüksek zararlı popülasyonu ise Napa 122, Nazilli 954, 
Carmen ve Flora pamuk çeĢitlerinde görülmüĢtür.  En yüksek zararlı popülasyonu 8. 
Sayım tarihi olan 06.08.2009 tarihinde saptanmıĢtır.  Pamuk üretim sezonu sonuna 
doğru, koza açım döneminde Carmen, Flora ve NAPA 122 çeĢitlerinde zararlı 
popülasyonunun diğer çeĢitlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir 

ÇalıĢmanın yürütüldüğü her iki yılda da yaprakpiresi popülasyonu ekonomik 
zarar eĢiğinin altında (10 yaprakpiresi/yaprak, Anonymous, 2010) seyretmiĢtir. 
Bitkilerin fide döneminde çeĢitler arasında yaprakpiresi yönünden belirgin bir farlılık 
görülmemiĢ olmasına rağmen Temmuz ayından baĢlayarak çeĢitler arasında 



farklılıklar görülmeye baĢlamıĢtır. En yüksek zararlı popülasyonu Ağustos ayında 
görülmüĢtür. ÇeĢitler arasında en belirgin farklılık tüylü, tüysüz veya az tüylü çeĢitler 
arasında görülmüĢtür. Ortalama yaprakpiresi sayıları, örnekleme tarihlerinin 
çoğunda, tüysüz veya az tüylü Carmen, Flora, Ayhan 107, NAPA 122 ve Nazilli 84 S 
çeĢitlerinde, Tüylü Lider, GSN 12 ve ST-468 çeĢitlerine göre daha yüksek 
bulunmuĢtur.  Çukurova‟da yapılan iki yıllık bir çalıĢmada çeĢitler arasında 
yaprakpiresi sayıları yönünden farklılık oluĢmamıĢ, haziran ayı ortaları veya 
sonlarından baĢlayarak tüm örnekleme boyunca önemli farklılıklar saptanmıĢtır. 
Ayrıca Yaprakpireleri, oldukça hassas çeĢitlerde, 2002 yılında 2 hafta, 2003 yılında 
4-5 hafta süreyle ekonomik zarar eĢiğinin (10 yaprakpiresi/yaprak, Anonymous, 
2010) üzerinde popülasyon geliĢmesi göstermiĢ, bu çeĢitlerde bitki generatif organ 
geliĢmesinin dirençli veya orta düzeyde dirençli çeĢitlere göre oldukça geri kaldığı ve 
Empoasca türlerine dirençli olan pamuk çeĢitlerinin beyazsinek (Bemicia tabaci 
Genn.) (Hom: Aleyrodidae) ve Tütün tripsi (Thrips tabaci Lind.) (Thysanoptera; 
Thripidae)‟ne karĢı oldukça hassas oldukları gözlenmiĢtir (Özgür et al., 1988).  
Hindistand‟da yapılan bir çalıĢmada: tüylü pamuk çeĢitleri kullanıldığında, 
yaprakpiresi Amrasca devastans (Dist.) zararı % 25‟den % 12‟ye azalmıĢtır(Bhat et 
al., 1984). 

Denemede yer alan pamuk çeĢitlerinin yaprak tüylülüğü incelendiğinde, en 
yüksek tüy sayısının Lider çeĢidinde olduğu, bunu Nazilli 954 ve ST–468 çeĢitlerinin 
takip ettiği, en düĢük yaprak tüylülüğü ise Carmen,  Flora ve Ayhan 107 çeĢitlerinde 
görülmüĢtür. Carmen ve Flora çeĢitlerinde Yaprak sapı ve damarlar tüylü, yaprak 
üzerinde çok az tüy olduğu belirlenmiĢtir. Ayhan 107 çeĢidinde ise yaprakta tüy 
bulunmamakla birlikte, tüylerin damarlar üzerinde bulunduğu saptanmıĢtır. 
ÇeĢitlerdeki yaprak tüylülüğü Ģekli incelendiğinde tüy Ģeklinin tüm çeĢitlerde tekli, ikili, 
dörtlü hatta altılıya kadar olabilen kamçı (flament) Ģeklinde olduğu gözlenmiĢtir. 
Denemeye alınan çeĢitlerin, iki yıllık kütlü pamuk verimleri incelendiğinde en yüksek 
verimin, Lider pamuk çeĢidinden elde edildiği bunu ST–468,  Nazilli 954 ve GSN-12 
ile Nazilli 84 S çeĢitlerinin izlediği görülmektedir. En düĢük verimler ise AYHAN 107,  
Carmen, Flora ve NAPA 122 çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. ÇeĢitlerin bitki boyları 
incelendiğinde en uzun boylu çeĢitler sırasıyla Nazilli 954, GSN 12 ve Nazilli 84 S 
olarak belirlenmiĢtir. En kısa boylu çeĢitler ise Flora,  ST–468, Lider ve Carmen 
olarak belirlenmiĢtir. ÇeĢitlerin tek bitki koza sayılarının, 9 adet/bitki ile 16 adet/bitki 
arasında, tek koza kütlü ağırlıklarının ise 4,2 g Ġle 6,8 g arasında değiĢtiği 
belirlenmiĢtir. Ayrıca denemede kullanılan pamuk çeĢitlerinin 100 tohum ağırlıkları 
incelenmiĢ ve 8,2 g/100 tohum ile 11,1 g/ 100 tohum arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. 

Denemede yer alan çeĢitlerin çırçır randıman değerleri incelendiğinde 2008 
yılında en yüksek randıman  % 44,2 ile GSN- 12 çeĢidinden elde edilirken bunu % 
43,9 ile AYHAN 107 ve % 43,8 ile ST-468 çeĢitleri takip etmiĢtir. En düĢük randıman 
değeri ise % 41,4 ile Flora çeĢidinden elde edilmiĢtir. 2009 yılında en yüksek 
randıman değeri  % 43,9 ile ST-468 çeĢidinden elde edilmiĢ bunu % 43,8 ile AYHAN 
107 ve Nazilli 84 S çeĢitleri takip etmiĢ, en düĢük randıman değeri ise % 42,0 ile 
GSN 12 çeĢidinden elde edilmiĢtir.                   ÇeĢitlerin lif inceliği değerleri 2008 
yılında 3,9 mic-4,8 mic. arasında, 2009 yılında ise 4,8 mic.-5,2 arasında değiĢiklik 
göstermiĢtir. ÇeĢitlerin lif uzunluklarına bakıldığında 2008 yılında çeĢitler arasında 
fark önemsiz çıkmıĢtır. 2009 değerlerine baktığımızda en uzun lif değerleri Carmen 
(31,6 mm) ve GSN-12 (30,8 mm) çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. En kısa lif değerleri ise 
Lider (29,5 mm) ve ST-468 (29,4 mm) çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. ÇeĢitlerden elde 
edilen lif mukavemet değerlerine  baktığımızda her iki yılda da en mukavim liflerin 
Flora ve Carmen çeĢitlerinden, en düĢük mukavemet değerinin ise Nazilli 954 



çeĢidinden elde edildiği görülmüĢtür. ÇeĢitler parlaklık (Rd)  değeri yönünden 
incelendiğinde çeĢitlerin parlaklık değerlerinin 75,0-79,9 değerleri arasında değiĢtiği 
görülmüĢtür. ÇeĢitlerin sarılık (+b) değeri dikkate alındığında değerlerin 7,4-9,9 
değeri arasında değiĢtiği görülmektedir. Parlaklık (Rd) değerinin yüksek, sarılık (+b) 
değerinin düĢük olması, istenen bir özelliktir. ÇeĢitlerin renk dereceleri (C-Grade) ise 
11,1-31,2 arasında değiĢmiĢtir 

Özet: Bu çalıĢmada Yaprakpireleri (Asymmetrasca decendens,  Empoasca decipiens 
Paoli.) (Homoptera: Cicadel‟nin lidae)‟nin Ege bölgesinde üretimi yapılan, makineli hasada 
uygun bazı pamuk çeĢitleri üzerinde popülasyon değiĢimleri 2008 ve 2009 yıllarında 
incelenmiĢtir. Yaprakpireleri, her iki yılda da ekonomik zarar seviyesine ulaĢmamasına 
rağmen ağustos ayında bitkilerin koza oluĢturma döneminde en yüksek popülasyon 
geliĢmesi göstermiĢ ve daha sonra popülasyon seviyeleri azalmıĢtır. 

Yaprakpiresi popülasyon geliĢmesi farklı pamuk çeĢitlerinde fide döneminde farklılık 
göstermemiĢtir. ÇeĢitler koza dönemine ulaĢtığında yaprakpiresi popülasyon geliĢmesi 
yönünden en belirgin farklılıklar, tüylü ve tüysüz çeĢitler arasında görülmüĢtür. Ortalama 
yaprakpiresi sayısı, her iki yılda örnekleme tarihlerinin çoğunda, yaprakları tüysüz veya az 
tüylü (Carmen, Flora, NAPA 122, Nazilli 84 S) çeĢitlerde, tüylü (Lider, ST-468, Nazilli 954) 
çeĢitlere göre daha yüksek bulunmuĢtur. Pamuk hasat döneminde yaprakpiresi 
popülasyon yoğunluğu Carmen ve Flora çeĢitlerinde daha yüksek olarak devam etmiĢtir. 

Denemede yer alan çeĢitlerin yaprakta cm²‟deki tüy sayısı, dekara kütlü pamuk 
verimleri, bitki boyu ölçümleri, bitki koza sayıları, tek koza kütlü ağırlıkları ve çeĢitlerin 100 
tohum ağırlıkları, incelendiğinde yaprak tüylülüğü yönünden en yüksek tüy sayısının Lider 
çeĢidinde olduğu, bunu Nazilli 954 ve ST–468 çeĢitlerinin takip ettiği görülmektedir. 

Kütlü pamuk verimi (kg/da) yönünden incelendiğinde en yüksek verimin Lider 
çeĢidinden(466 kg/da) elde edildiği, en boylu çeĢidin Nazilli 954 çeĢidi (120,7 cm.) olduğu 
belirlenmiĢtir. 

ÇeĢitlerin tek bitki koza sayıları 9 adet/bitki-16 adet/bitki arasında değiĢtiği, tek koza 
kütlü ağırlıkları 4,2g-6,8 g arasında değiĢtiği, 100 tohum ağırlıklarının ise 8,2g-11,1 g 
arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. 

Sonuç olarak bölgede makinalı hasada uygun çeĢitlerde yaprakpiresi popülasyon 
değiĢimi incelenmiĢtir. Tüylü çeĢitlerde diğer çeĢitlere göre zararlı popülasyonunun daha 
düĢük olduğu görülmekle beraber Ege Bölgesinde zararlı popülasyonunun ekonomik zarar 
eĢiğinin altında olması nedeniyle,  verim değerleri yüksek ve lif kalitesi iyi olan çeĢitlerin 
ekilmesinin daha ekonomik olacağı kanaatine varılmıĢtır. 
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SERİN İKLİM TAHILLARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI 

(14 -19 Mart 2011) 

Saatler  
Proje Lideri/ 

Sunan  

 
Proje /Sunum Adı Kurum Projenin 

Durumu 

  
 

 
14 Mart 2011 Pazartesi 

1. Gün 
  

09
.0

0 

09
.3

0  KAYIT   

09
.3

0 

10
.3

0  

 
I.OTURUM   

  

 

 
AÇILIŞ KONUŞMALARI   

09
.3

0 

10
.0

0  
Dr. Vehbi ESER 
Daire Başkanı   

10
.0

0 

10
.3

0  
Dr. Muzaffer KIZILTAN 
Genel Müdür Yardımcısı   

11
.0

0 

11
.3

0  
Türkiye Tohum Gen Bankasının Tanıtımı 

Dr. İsa ÖZKAN 
Müdür-TARM 

  

11
.3

0 

12
.0

0  
Kuraklık Test Merkezinin Tanıtımı 

Yüksel KAYA 
Müdür-BDUTAE 

  

12
.0

0 

12
.3

0  

Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi 
LaboratuvarınınTanıtımı 

Dr. Suat YILMAZ  
Müdür-BATEM 

  

12
.3

0 

14
.0

0  
 

YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0  

 
III. OTURUM   

  

 

Başkanlık Divanının Oluşturulması ve Gündem 
Hakkında Görüşmeler   

  

 

PROGRAM HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞME 
DURUMU 

  (Ülkesel Koordinatör ve Alt Koordinatörler) 
  

10
.3

0 

11
.0

0  

 
Ara   



 3 

14
.0

0 

14
.3

0  

“NIR Analiz Sisteminin Çalışma Sistemi ve 
Güvenirliliği”  

Sunan : Doç Dr. Selim Aytaç 
  

14
.3

0 

15
.0

0  

TİGEM 
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne ait 

Çeşitlerin Performansları 
Sunan: Ali KOÇ 

  

15
.0

0 

15
.3

0 

 

İLCİ TARIM 
“Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin Sulu 

Koşullarında Azaltılmış ve Sıfır İşlemeli Tarım 
Araştırmaları” 

Sunan: Ebru BATI  
 

  

15
.3

0 

16
.0

0  

 
Ara   

16
.0

0 

17
.3

0  

 
IV. OTURUM   

  
 

 
ÜLKESEL SERİN İKLİM TAHILLARI  

EÜY ARAŞTIRMALARI 
 

  

  
 

 
ÜLKESEL YAZLIK DİLİM EKMEKLİK BUĞDAY 

ISLAH ARAŞTIRMALARI 
 

  

16
.0

0 

16
.2

0 

Rıza 
ÜNSAL 

 
Ege Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları 

 
Ege  
TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

16
.2

0 

16
.4

0 

Dr. M. Nazım 
DİNÇER 

 
Çukurova Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları 

 
Çukurova 

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

16
.4

0 

17
.0

0 

Cemal 
ŞERMET 

 
Karadeniz Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah 

Araştırmaları 
 

Karadeniz 
TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

17
.0

0 

17
.2

0 

Ali  
İLKHAN 

 
GAP Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları 

 

GAP  
TSK VE TAE 

Devam 
Eden 
10-15 

  

 
 

15 Mart 2011 Salı 
2. Gün 

  

09
.0

0 

10
.3

0 

 
 

 I. OTURUM    

09
.0

0 

09
.3

0 

M. Erkan 
BAYRAM 

Moleküler Markırlar Kullanarak Bazı Ekmeklik Buğday 
Çeşit ve Hatlarında Kalitenin Tanımlanması  

(Doktora Tezi) 
 

Sakarya 
TAE 

Yeni  
Teklif 

 

09
.3

0 

09
.5

0 M. Erkan 
BAYRAM 

Güney Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah 
Araştırmaları 

Sakarya 
TAE 

Devam 
Eden 
09-13 
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09
.5

0 

10
.1

0 
Hasan 

GEZGİNÇ 
 

 
Güneydoğu Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah 

Araştırmaları K.Maraş 
TAE 

Devam 
Eden 
07-11 

Yeni Teklif  
12-16 

10
.1

0 

10
.3

0 

Hasan 
GEZGİNÇ  

 
Bazı Buğday Genotiplerinde Farklı Zamanda Erken 
Hasat Uygulamasının Dane Kalitesi ve Dane Verimi 

Üzerine Etkisi 
 

K.Maraş 
TAE 

Devam 
Eden 
09-11 

10
.3

0 

11
.0

0 

 
 

ARA   

11
.0

0 

12
.3

0 

 
 

 II. OTURUM   

11
.0

0 

11
.2

0 

Dr. Rukiye 
KARA 

Kahramanmaraş Tarhanası Yapımına Uygun Beyaz 
Daneli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi 

Üzerine Bir Araştırma 
K.Maraş 

TAE 

Devam 
Eden 
09-11 

11
.2

0 

11
.4

0 

Enver 
 KENDAL 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah 
Araştırmaları Güneydoğu 

Anadolu 
TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

11
.4

0 

12
.0

0 Alaettin 
KEÇELİ 

Ülkesel Serin İklim Tahılları Kışlık Dilim Ekmeklik 
Buğday Kalite Araştırmaları 

 
Ülkesel Serin İklim Tahılları Yazlık Dilim Ekmeklik 

Buğday Kalite Araştırmaları 
 

Tarla  
Bitkileri  
MAE 

Devam 
Eden 

12
.3

0 

14
.0

0 

 
 

YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0 

 
 

 III. OTURUM   

  

 
 

ÜLKESEL KIŞLIK DİLİM EKMEKLİK BUĞDAY 
ISLAH ARAŞTIRMALARI 

  

14
.0

0 

14
.3

0 

İrfan  
ÖZTÜRK 

 
Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Kurağa 

Dayanıklılığın Karakterizasyonu ve Kalite ile İlişkileri 
(Doktora) 

Trakya  
TAE 

Devam 
Eden 
08-10 

14
.3

0 

15
.0

0 

Savaş BELEN 

 
Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) 

çeşitlerinin kurağa toleranslarının belirlenmesi  
(Doktora projesi) 

Anadolu 
TAE 

Yeni  
Teklif 

15
.0

0 

15
.3

0 

Seyfi  
TANER 

 
Kışlık Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinin Kurağa 

Tolerans Bakımından Karakterizasyonu 
 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Yeni  
Teklif 

15
.3

0 

16
.0

0 

 
 

ARA   

16
.0

0 

17
.3

0 

 
 

  IV. OTURUM   
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16
.0

0 

16
.3

0 
Özcan 

YORGANCILA
R 

 
 Raf Ömrü Uzun Katkısız Ekmek Üretimi İçin Mumsu 

Double Haploid Buğday Hatların Geliştirilmesi 
(TÜBİTAK  1001) 

 

Anadolu 
TAE 

Yeni  
Teklif 

16
.3

0 

17
.0

0 

Ali KOÇ 

 
Batı Akdeniz  Bölgesi Serin İklim Tahılları  Islah 

Çalışmaları BATEM Yeni  
Teklif 

17
.0

0 

17
.3

0 

Seydi 
AYDOĞAN 

 
Ekmeklik Buğday Melez Bahçesindeki Ebeveynlerin 

Kurak Şartlarda Kalite Özelliklerin in Belirlenmesi 
Bahri 

Dağdaş 
UTAE 

Yeni  
Teklif 

 
 

  

 
 

16 Mart 2011 Çarşamba 
3. Gün 

  

09
.0

0 

10
.3

0 

 
 

I. OTURUM   

09
.0

0 

09
.2

0 

Yaşar 
KARADUMAN 

 
 Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Hatlarında 

Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması (Doktora) 
Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
10-11 

09
.2

0 

09
.4

0 

Asuman 
 EVLİCE 

Bulgurun Fonksiyonel Özellikleri Ve Teknolojik 
Kalitesine Buğday Çeşidi Ve Üretim Yönteminin Etkisi 

(Doktora) 
Tarla  

Bitkileri  
MAE 

Devam 
Eden 
11-13 

09
.4

0 

10
.0

0 

Dr. Ayten  
SALANTUR 

 
Orta Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah 

Araştırmaları 
Tarla  

Bitkileri 
MAE 

Devam 
Eden 
08-12 

10
.0

0 

10
.2

0 

İrfan  
ÖZTÜRK 

 
Trakya-Marmara Bölgesi Buğday Islah Araştırmaları Trakya  

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

10
.3

0 

11
.0

0 

 
 

ARA   

11
.0

0 

12
.3

0 

 
 
 

II. OTURUM 
  

11
.0

0 

11
.2

0 

Dr. Turhan  
KAHRAMAN 

Trakya – Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Kalite 
Araştırmaları 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ekmeklik 
Buğday Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

Trakya  
TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

11
.2

0 

11
.4

0 

Dr. Necmettin  
BOLAT 

 
Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
06-10 
YENİ 

TEKLİF 

11
.4

0 

12
.0

0 

Yaşar 
KARADUMAN 

Geçit Bölgesi Ekmelik Buğday Kalite Araştırmaları 
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Ekmeklik 

Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
06-10 
YENİ 

TEKLİF 
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12
.0

0 

12
.3

0 
Ümran 

KÜÇÜKÖZDE
MİR 

 
Doğu Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah 

Araştırmaları 
 

Doğu 
Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
07-11 

Yeni Teklif 
12-16 

12
.3

0 

14
.0

0 

 
 

YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0 

 
 

III. OTURUM   

14
.0

0 

14
.3

0 

Seyfi TANER 

 
Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları Bahri 

Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
08-12 

14
.3

0 

14
.5

0 Dr. Aysun 
GÖÇMEN 

Konya Yöresi Ekmeklik Buğday Kalite 
Araştırmaları 

Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite 
Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Devam 
Eden 
11-15 

  

 
ÜLKESEL KIŞLIK DİLİM MAKARNALIK 

BUĞDAY ISLAH ARAŞTIRMALARI   

14
.5

0 

15
.1

0 

Dr. Ayten 
SALANTUR 

 
Orta Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday Islah 
Araştırmaları   

 

Tarla  
Bitkileri  
MAE 

 

Devam 
Eden 
08-12 

15
.1

0 

15
.3

0 Dr. Necmettin 
BOLAT 

 
Geçit Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları   Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

15
.3

0 

16
.0

0 

 
 

ARA   

16
.0

0 

17
.3

0 

 
 

  IV. OTURUM   

16
.0

0 

16
.2

0 

Yaşar 
KARADUMAN 

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık 
Makarnalık Buğday Islah Materyalinin 

KaliteÖzelliklerinin Belirlenmesi 

Anadolu 
TAE 

Devam 
Eden 
06-10 
Yeni  

Teklif 

16
.2

0 

16
.4

0 Musa 
TÜRKÖZ 

 
Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
08-12 

16
.4

0 

17
.0

0 Dr. Aysun 
GÖÇMEN 
AKÇACIK 

Konya Yöresi Makarnalık Buğday Kalite 
Araştırmaları 

Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite 
Özelliklerinin Belirlenmesi 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
11-15 

  

 
 

17 Mart 2011 Perşembe 
4. Gün 

  

09
.0

0 

10
.3

0 

 
 

I. OTURUM   

  

 

 
Ülkesel Yazlık Dilim Makarnalık Buğday Islah 

Araştırmaları 
 

  

09
.0

0 

09
.2

0 Rıza  
ÜNSAL 

 
Ege Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları 

 
Ege  
TAE 

Devam 
Eden 
08-12 
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09
.2

0 

09
.4

0 Dr. Şadiye 
YAKTUBAY 

 
Çukurova Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları Çukurova 

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

09
.4

0 

10
.0

0 

Enver 
KENDAL 

 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday Islah 

Araştırmaları 
 

Güneydoğu 
Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

10
.0

0 

10
.3

0 

Enver 
KENDAL  

Bazı Durum Buğday Çeşitlerinde Genotip, Çevre ve 
Genotip X Çevre İnteraksiyonun Kalite ve Verim 

Özellikleri Üzerine Etkisi (Doktora Tezi) 
 

Güneydoğu 
Anadolu 

TAE 
Yeni Teklif 

10
.3

0 

11
.0

0 

 
 

ARA   

11
.0

0 

12
.3

0 

 
 

II. OTURUM   

11
.0

0 

11
.2

0 

Ali  
İLKHAN 

 
GAP Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Çalışmaları 

 

GAP  
TSK VE TAE 

Devam 
Eden 
11-15 

11
.2

0 

11
.4

0 Asuman 
KAPLAN 
EVLİCE 

Ülkesel Serin İklim Tahılları Kışlık Dilim Makarnalık 
Buğday Kalite Araştırmaları 

Ülkesel Serin İklim Tahılları Yazlık Dilim Makarnalık 
Buğday Kalite Araştırmaları 

Tarla  
Bitkileri  
MAE 

Devam 
Eden 
08-12 

  

 
ÜLKESEL YETİŞTİRME TEKNİĞİ 

ARAŞTIRMALARI   

11
.4

0 

12
.1

0 

Oğuz ÖNDER 
 

Değişik Dozlarda Uygulanan Azotun Bazı Ekmeklik 
Buğday Çeşitlerinin Karbonhidrat Translokasyonuna 

Etkisinin Belirlenmesi  
(Doktora projesi) 

 

Anadolu 
TAE 

Yeni  
Teklif 

12
.1

0 

12
.4

0 Dr. Erdinç 
Savaşlı 

 

Eskişehir Koşullarında  Buğdayda Mevsim İçi Azotlu 
Gübre Yönetiminde Kalibrasyon Denklemlerinin 

Geliştirilmesi 

Anadolu 
TAE 

Yeni  
Teklif 

12
.4

0 

14
.0

0 

 
 

YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0 

 
 

III. OTURUM   

14
.0

0 

14
.3

0 

Rıfat Zafer 
ARISOY 

 

Kuru Tarım Alanlarında Buğdayın Farklı Ekim 
Zamanları İçin Azotlu Gübre Formları ve Gübreleme 

Dönemlerinin Belirlenmesi 

 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Yeni 
Teklif 

14
.3

0 

15
.0

0 

Rıfat Zafer 
ARISOY 

 

Bazı İklim Elemanlarının, Farklı Ekim Zamanları ve 
Değişik Tohum Sıklıklarında Yetiştirilen Buğdayın 

Gelişim Evreleri ve Verimine Etkileri 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Yeni 
Teklif 

15
.0

0 

15
.3

0 

Rıfat Zafer 
ARISOY 

 

Küresel Isınmaya Bağlı Olarak Değişen İklim 
Şartlarında, Nadas- Buğday Tarım Sisteminde Anız 
Bozma ve Ekim Yöntemlerinin Konya koşullarında 

Yeniden Gözden Geçirilmesi 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Yeni 
Teklif 

15
.3

0 

16
.0

0 

 
 

ARA   
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16
.0

0 

17
.3

0 
 

 
IV. OTURUM   

16
.0

0 

16
.2

0 Dr.  
Abdulkadir 

AVÇİN 
 

Çukurova Şartlarında Buğday Genotiplerinin Sıcaklık 
Stresine Toleranslarının Araştırılması 

Çukurova 
TAE 

Devam 
Eden 
10-12 

16
.2

0 

16
.4

0 Dr. 
Cemal 
ÇEKİÇ 

Ekmeklik Buğday Islahında Kullanılabilecek Fizyolojik 
Parametrelerin Belirlenmesi 

Anadolu 
TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

16
.4

0 

17
.0

0 Dr. 
Cemal 
ÇEKİÇ 

Eskişehir Koşullarında Mevsim İçi Azotlu Gübre 
Yönetim Sistemlerinin Ekmeklik Buğdayın Verim ve 

Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması 
 

Anadolu 
TAE TÜBİTAK 

17
.0

0 

17
.3

0 

Çetin  
ÇAĞLAR Orta Anadolu Ekim Nöbeti Araştırmaları 

Tarla 
Bitkileri 
MAE 

Devam 
Eden 
10-13 

  

 18 Mart 2011Cuma 
5. Gün 

  

09
.0

0 

10
.3

0 

 

 
I. OTURUM   

09
.0

0 

09
.2

0 

Fevzi 
PARTİGÖÇ 

Konya İlinde Kuru Koşullarda Geleneksel ve 
Doğrudan Ekim Yöntemlerinde Farklı Münavebe 

Sistemlerinin Karşılaştırılması. 
 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
11-16 

09
.2

0 

09
.4

0 

Hasan 
GEZGİNÇ 

Bazı Buğday Genotiplerinde Farklı Zamanda Erken 
Hasat Uygulamasının Dane Kalitesi ve Dane Verimi 

Üzerine Etkisi 
K.Maraş 

TAE 

Devam 
Eden 
10-11 

 

09
.4

0 

10
.1

0 

Murat 
KÜÇÜKCONGAR 

Orta Anadolu ve Batı Geçit Bölgesinde Buğday 
Çeşitlerinin Yaygınlığının İzlenmesi 

 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
10-12 

  

 
ÜLKESEL SERİN İKLİM TAHILLARI HASTALIK 

VE ZARARLI ARAŞTIRMALARI 
 

  

10
.1

0 

10
.4

0 

Fatih 
ÖZDEMİR 

Ekmeklik Buğday Islahı Melez Bahçesindeki 
Ebeveynlerin Kurak Şartlarda Hastalıklar 

Yönünden Karakterizasyonu 
 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Yeni 
Teklif 

10
.4

0 

11
.0

0 

 
 

ARA   

  

 
 

II. OTURUM   

11
.0

0 

11
.3

0 

Dr. Hasan AY 
Çukurova Koşullarında Buğdayda Ekim Zamanının 

Pas Hastalıklarının Değerlendirilmesinde Kullanımının 
Araştırılması 

Çukurova 
TAE Yeni Teklif 

11
.3

0 

11
.5

0 

Dr. Necmettin 
BOLAT 

Buğday Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığı ile 
Buğday Kist ve Lezyon Nematodlarına Dayanıklılık 

Kaynaklarının Geliştirilmesi 

Anadolu 
TAE 

Devam 
Eden 
11-15 
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11
.5

0 

12
.1

0 
Zafer  
MERT 

Ülkesel Serin İklim Tahılları Hastalık Araştırmaları 
Projesi 

Tarla Bitkileri 
MAE 

Devam 
Eden 
09-13 

12
.1

0 

12
.3

0 

İLKER  
TOPAL 

Buğday ve Arpada İleri Çıkmış Hatların Hastalıklara 
(Pas, Sürme, Rastık ve Arpa Yaprak Hastalıkları) 

Karşı Test Edilmesi 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
09-13 

12
.3

0 

14
.0

0 

 
 

YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0 

 
 

III. OTURUM   

  

 
 

Ülkesel Kışlık Dilim Arpa Islah Araştırmaları 
 

  

14
.0

0 

14
.2

0  
Doç. Dr.  
Taner  
AKAR 

 
Maltlık Arpa Geliştirme Projesi 

 
Tarla  

Bitkileri  
MAE 

 
TÜBİTAK 

14
.2

0 

14
.4

0 

Namuk 
ERGÜN 

 
Orta Anadolu Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları 

Maltlık Arpa Islah Çalışmaları 

Tarla  
Bitkileri  
MAE 

Devam 
Eden 
08-12 

14
.4

0 

15
.0

0 

Namuk 
ERGÜN 

 
Orta Anadolu Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları 

Maltlık Arpa Islah Çalışmaları 

Tarla  
Bitkileri  
MAE 

Devam 
Eden 
08-12 

15
.0

0 

15
.2

0 

Namuk 
ERGÜN 

 
Ülkesel Kışlık Dilim Yemlik ve Maltlık arpa Islah 

Çalışmaları 

Tarla  
Bitkileri  
MAE 

Devam 
Eden 
08-12 

15
.2

0 

15
.4

0 

Soner 
YÜKSEL 

 
Geçit Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

 

15
.4

0 

16
.0

0 

 
 

ARA   

16
.0

0 

17
.3

0 

 
 

IV. OTURUM   

16
.0

0 

16
.2

0 

İrfan  
ÖZTÜRK 

 
Trakya-Marmara Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları Trakya  

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

16
.2

0 

16
.4

0 Dr. 
Turhan 

KAHRAMAN 

Trakya-Marmara Bölgesi Arpa Kalite Araştırmaları 
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arpa Islah 

Materyalinin Kalite Özellikleri Belirlenmesi 
Trakya  
TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

16
.4

0 

17
.0

0 

 
Ümran 

KÜÇÜKÖZDEMİR  

 
Doğu Anadolu Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları Doğu 

Anadolu 
TAE 

Devam 
Eden 
07-11 

Yeni Teklif 
12-16 

17
.0

0 

17
.2

0 Ramazan 
AYRANCI 

 
Arpa Islah Araştırmaları 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
08-12 
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17
.2

0 

17
.4

0 Seydi  
AYDOĞAN 

Konya Yöresi Arpa Kalite Araştırmaları 
Arpa Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
07-10 

    
19 Mart 2011Cumartesi 

6. Gün 

  

09
.0

0 

10
.3

0 

 
 

I. OTURUM 
  

  

 ÜLKESEL YAZLIK DİLİM ARPA ISLAH 
ARAŞTIRMALARI   

09
.0

0 

09
.3

0 

Dr. Hasan AY 
 

Çukurova Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları Çukurova 
TAE Yeni Teklif 

09
.3

0 

09
.5

0 

Aydın 
İMAMOĞLU 

 
Ege Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları 

 
Ege 
TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

09
.5

0 

10
.1

0 

Enver 
KENDAL 

 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları 

Güneydoğu 
Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

10
.1

0 

10
.3

0 

Ali  
İLKHAN 

 
GAP Bölgesi Arpa Islah Çalışmaları 

 

GAP  
TSK VE TAE 

Devam 
Eden 
11-15 

10
.3

0 

11
.0

0 

 
 

ARA   

11
.0

0 

12
.3

0 

 
 

II. OTURUM   

11
.0

0 

11
.2

0 

Safure  
GÜLER 

 
Ülkesel Serin İklim Tahılları Kışlık Arpa Kalite 

Araştırmaları 
Ülkesel Serin İklim Tahılları Yazlık Arpa Kalite 

Araştırmaları 

Tarla 
Bitkileri 
MAE 

Devam 
Eden 
08-12 

  

 ÜLKESEL YULAF ISLAH ARAŞTIRMALARI 
 

 
 

11
.2

0 

12
.0

0 

Sait  
ÇERİ 

 
Ülkesel Yulaf Islah Araştırmaları Bahri 

Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
08-12 

12
.0

0 

12
.2

0 

Nurgül 
SARI 

 
Ege Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları Ege  

TAE 

Devam 
Eden 
09-13 

12
.2

0 

12
.4

0 Dr. 
Turhan 

KAHRAMAN 

 
Trakya-Marmara Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları Trakya  

TAE 

Devam 
Eden 
10-14 

12
.4

0 

14
.0

0 

 
 

YEMEK   
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14
.0

0 

15
.3

0 
 

 
III. OTURUM   

  

 

 
ÜLKESEL TRİTİKALE ISLAH 

ARAŞTIRMALARI 
 

  

14
.0

0 

14
.3

0 

Dr. 
Emel 
ÖZER 

 
Ülkesel Tritikale Islah Araştırmaları Bahri 

Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
07-11 

Yeni Teklif 
12-16  

 

14
.3

0 

14
.5

 0
 

Dr. Aysun 
GÖÇMEN 
AKÇACIK 

Konya Yöresi Kışlık Dilim Tritikale Kalite 
Araştırmaları 

Tritikale Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin 
Belirlenmesi 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
07-10 

14
.5

 0
 

15
.1

0  
Ümran 

KÜÇÜKÖZDEMİR 

 
Doğu Anadolu Bölgesi Tritikale Islah Araştırmaları 

Doğu 
Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
07-11 

Yeni Teklif 
12-16 

15
.1

0 

15
.3

0 

Türkan 
AYDEMİR 

Serin İklim tahılları Tescil Denemelerinin 
Sunulması TTSMM 

 

15
.3

0 

16
.0

0 

 
 

ARA   

16
.0

0 

17
.3

0 

 
 

IV. OTURUM   

16
.0

0 

16
.3

0 

 Yeni Araştırma Konuları ve Proje Fikirlerinin 
Belirlenmesi   

16
.3

0 

17
.0

0 

 Ödül  Töreni, Genel Değerlendirme, Dilek-Temenniler, 
Kapanış   
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ÜLKESEL SERİN İKLİM TAHILLARI  

EÜY ARAŞTIRMALARI 
 
 

ÜLKESEL YAZLIK DİLİM EKMEKLİK BUĞDAY ISLAH ARAŞTIRMALARI 
 

 
 
Proje Adı   : Ege Bölgesi Ekmeklik Buğday Islahı Araştırmaları. 
                                        (The Research of Bread Wheat Breeding for The Aegean Region). 
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/01/004 
Yürütücü Kuruluş             : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Uzm. Rıza Ünsal 
Proje Yürütücüleri               : Uzm. Rıza Ünsal,  Dr. Hatice Geren, İsmail Sevim 

İşbirliği Yapılan Kuruluş     :Tarla Bitkileri MAE, Çukurova TAE, Sakarya TAE, Karadeniz TAE, 
Güneydoğu Anadolu TAE, CIMMYT-ICARDA 

Başlama ve Bitiş tarihi  :01/01/2008 - 31/12/2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
Ekmeklik buğday ıslahında kullanılan materyal, işbirliği yapılan enstitülerin ıslah programlarında 
kullanılan hat, çeşit, yerel köy populasyonları, Ulusal buğday genetik kaynakları materyali ve 
Uluslararası Araştırma Merkezleri ile yurtdışı kaynaklardan temin edilen materyalden oluşmaktadır. 
Bu materyallerden seçilen hatlar adaptasyon denemelerinde denendiği gibi anaç olarak melezleme 
bahçelerinde de değerlendirilmektedir. Ortaya konan varyasyon içerisinden bölgeye uyum 
sağlayabilen hatlar, modifiye bulk yöntemiyle seçilerek, durulmuş hatlar ön verim, verim ve bölge 
verim denemelerinde denenerek ve çeşit adayları belirlenmektedir. Bütün bu faaliyetler esnasında 
gerekli bütün gözlemler yapılarak, bitkilerin bölgenin önemli hastalıklarına karşı reaksiyonları 
Enstitü arazisinde suni bulaştırılmış şartlar altında, diğer lokasyonlarda ise doğal bulaşma 
şartlarında incelenmektedir. İleri hat ve çeşitler bölgede değişik lokasyonlarda denendiği gibi, sahil 
kuşağında yer alan diğer araştırma kuruluşları ile işbirliği yapılarak bu lokasyonlarda da gözlem 
bahçeleri ve verim denemelerine alınmaktadır. Materyalin kalite analizleri Enstitüde (hektolitre 
ağırlığı, bin tane ağırlığı,SDS, yaş gluten, gluten index, protein) ve tam analizler ise Tarla Bitkileri 
Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuarında yapılmaktadır. 
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2009–2010 üretim sezonunda Ege Bölgesi’ni oluşturan illerde buğday ekilişlerinin çoğunluğu 
Kasım ayının sonunda gerçekleşmiştir. Kasım ayında yapılan buğday ve arpa ekilişlerinde çıkışlar 
gelen yağmurlar sonrasında Aralık ayında gerçekleşmiştir. Aralık ayının ortasından itibaren bölge 
sürekli yağış aldığı için bir kısım çiftçi ekimlerini gerçekleştirememiştir. Ocak ayında da ekimler 
devam etmiştir. Menemen’de uzun yıllara ait yağış ortalaması 544 mm, 2007-2008’e ait yağış 
ortalaması 375,3 mm, 2008-2009 su yılında 640,2 mm iken 2009-2010 su yılında ise 767,2 mm 
gerçekleşmiştir. Bahar ayları (Mart-Nisan-Mayıs) yağışlarına baktığımızda çok yıllık yağış 
ortalaması toplamı 134,6 mm iken, 2009 yılında aynı dönemde alınan yağış toplamı 188 mm ve 
2010 yılında ise bahar yağışları toplamı 100,6 mm olarak gerçekleşmiştir.Çok yıllık yağış 
ortalamalarına göre bahar yağışlarında %33, geçtiğimiz yıla göre ise %87’lik azalma 
gerçekleşmiştir. Bölgede bu yıl sarı ve kahverengi pas hastalıkları gözlenmiştir. Sarı pas epidemisi 
sıcaklıkların yükselmesi ile durmuş fakat kahverengi pas gelişimi ise artmıştır. 
Bu yıl melezleme programında 288 adet kombinasyon yapılmıştır. Yapılan melez kombinasyonları 
ekmeklik kalitesinin iyileştirilmesine ve hastalığa dayanıklılık konuları üzerinde durulmuştur. Açılan 
materyalde 678 hat değerlendirilmiş, bunlardan toplam 506 hat ve tek başak seçilerek bir ileri 
kademeye aktarılmıştır.Verim denemeleri Menemen (İzmir) lokasyonunda yürütülmüştür. Verim 
denemeleri Tesadüf Blokları deneme deseninde kurulmuştur.  
Menemen’de kurulan EBVD-1 denemesinde verimler 297-561 kg/da arasında değişim göstermiştir. 
En yüksek verimi 17 nolu hat vermiştir. 6 hat, en yüksek verim veren standarttan daha fazla verim 
vermiştir. BTA bakımından 47,6 g ile 25’nolu hat en yüksek değeri verirken, 75,2 kg/hl HL değeri ile 
17’nolu hat ilk sırada yer almıştır. 9,0-13,2 aralığında değişen protein değerlerinden en yüksek 
protein değerine sahip hat 14 nolu hat olarak göze çarpmaktadır. Denemedeki Yaş Gluten % si 
28,1-36,1 arasında değişim göstermektedir. Gluten İndeksi % 84,2 ile 23 numaralı hat en yüksek 
değeri göstermiş olup diğer hat ve çeşitler %0,8-84,2 aralığında değişim göstermiştir.12 numaralı 
hattın ileri çıktığı Kuru Gluten % sinde değişim aralığı 9,2-12,3 olmuştur. Yaş Gluten Su Tutma 
Kapasite değerleride 1,55-2,69 arasında seyretmektedir. Bu denemeden 18 hat bir sonraki yıl 
kurulacak olan bölge verim denemesine aktarılmıştır. 
18 hat ve 7 standarttan oluşan EBVD-2 denemesi de Menemen lokasyonunda kurulmuştur. 
Denemede yer alan hatlar verim, HL ve BTA bakımından istatistiki olarak farklılık göstermişlerdir. 
Denemeden 253-560 kg/da arasında değişen verimler alınmıştır. BTA bakımından 43 (46,1g)  nolu 
hatlar ilk sırada yer almıştır. Hatların HL ağırlıkları yaklaşık 66,4-76,0 kg/hl arasında değişim 
göstermiştir. Protein değeri açısından 33 nolu hat %13,2 degeri ile öne çıkmış olup Yaş Gluten % 
si 29,3-38,5 arasında değişmiştir. 11,3-95,0 arasında değişim gösteren Gluen İndeksi% nde en 
yüksek veri 48 nolu hattan alınmışır. Kuru Gluten % 9,2-13,1 aralığında olduğu görülen denemenin 
Yaş Glutenin Su tutma Kapasitesi 2,31 değeri ile 37 numaralı hatta saptanmıştır.   
EBVD-1 ve 2’de yer alan hatlar doğal epidemi altında pas hastalıkları yönünden değerlendirilmiştir. 
Hatlarda TMS(iz miktarda) kara pas epidemisi, ortalama 10S/Ms (orta hassas)sarı pas ve yogun 
şekilde kahverengi pas gözlenmiştir. 
EVD 2.1 denemesinde en düşük verimi 243 kg/da ile Kaşifbey 95 standart çeşidi verirken, en 
yüksek verimi ise 565 kg/da ile 2016 nolu hat vermiştir. BTA 29,2-43,7 g arasında değişmiştir. HL 
değerleri ise 65,3-74,8 kg/hl arasında seyretmiştir. Protein değerleri %9,8-%12,1 arasında 
seyreden denemenin Yaş Gluten % si bakımından en yüksek değeri 2024 nolu hat %36,3 olarak 
vermiştir. Kaşifbey 95 çeşidinin %83,6 değeriyle en yüksek Gluten İndeksi % sinin verdiği 
denemede diğer hat ve çeşitler %30,1-83,6 arasında farklı değerler göstermiştir.Kuru Gluten % si 
9,3-15,1 aralığında değişim göstermiş olup Yaş Glutenin Su tutma Kapasitesi en yüksek 2,2 ile 
Basribey 95 çeşidimiz olmuştur.Bu denemeden en iyi performansı gösteren dokuz tane hat bölge 
verim denemesinde değerlendirilmek üzere seçilmiştir  
EVD 2.1 de yer alan hatlar pas hastalıkları yönünden değerlendirildiğinde, 0-20 S/MS şiddetinde 
sarı pas ve 0-90S arasında kahverengi pas epidemisi gözlenmiştir.   
EVD 2.2 denemesinde verimleri 315-646 kg/da arasında değişen gösteren hat ve çeşitlerin BTA 
30,2-47,1 aralığında oldugu görülmüştür. Denemede 2049 numaralı hat 75,7 kg/hl degeriyle ön 
plana çıkmıştır. %9,8-%12,7 aralığında değişen protein değerlerinden en yüksek protein değerine 
sahip hat 2038 nolu hat olarak göze çarpmaktadır. Denemedeki Yaş Gluten % si 29,9-38,1 
arasında değişim göstermektedir. Gluten İndeksi % 87,9 ile 2037 numaralı hat en yüksek değeri 
göstermiş olup diğer hat ve çeşitler %25,2-87,9 aralığında değişim göstermiştir.2038 numaralı 
hattın ileri çıktığı Kuru Gluten % sinde değişim aralığı 1,5-12,3 olmuştur.Yaş Gluten Su Tutma 
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Kapasite değerleri de 2,01-2,21 arasında seyretmektedir. Bu denemeden en iyi performansı 
gösteren dokuz tane hat bölge verim denemesinde değerlendirilmek üzere seçilmiştir.  

 
EVD 2.2 de yer alan hatlar pas hastalıkları yönünden değerlendirildiğinde, sarı pas ile kara pas 
yönünden deneme genelinde TMS (iz miktarda) şiddetinde epidemi oluşmuş, 0-80S oranında 
kahverengi pas epidemisi gözlenmiştir. 
EVD 2.3 denemesinde 310-588 kg/da arasında değişen verimler alınmıştır. BTA bakımından 2069 
(46,5g)  nolu hatlar ilk sırada yer almıştır. Hatların HL ağırlıkları yaklaşık 68,1-75,5 kg/hl arasında 
değişim göstermiştir. Protein değeri açısından 2064 nolu hat %13,1 değeri ile öne çıkmış olup Yaş 
Gluten % si 28,7-38,5 arasında değişmiştir. 21,5-86,6 arasında değişim gösteren Gluen İndeksi% 
nde en yüksek veri 2072 no’lu hattan alınmışır. Kuru Gluten % 9,3-30,3 aralığında olduğu görülen 
denemenin Yaş Glutenin Su tutma Kapasitesi 2,18 değeri ile Basribey95 çeşidinde saptanmıştır. 
EVD-2.3’de yer alan hatlarından 10 tanesi 2010-11 de kurulacak olan bölge verim denemesine 
aktarılmıştır.  
EVD 2.3 de yer alan hatlar pas hastalıkları yönünden değerlendirildiğinde, kara pas yönünden 
deneme genelinde TMS (iz miktarda), sarı pas 10S/MS (orta hassas) şiddetinde epidemi oluşmuş, 
0-50S/MS oranında kahverengi pas epidemisi gözlenmiştir. 

EVD-1.1 denemesinde verimler 234-530 kg/da arasında değişmiştir. Denemede en yüksek verimi 
125 nolu hat vermiştir. Denemede 124 nolu hat 32,9 g ile en küçük BTA’na, 108 nolu hat ise 43,4 g 
ile en büyük BTA’na sahip hat olmuştur. Bu denemede yer alan hatların HL değerleri 65,2-74,4 
kg/hl arasında değişim göstermiştir. Protein değerleri %8,6-%12,1 arasında seyreden denemenin 
Yaş Gluten % si bakımından en yüksek değeri 116 nolu hat %36,7 olarak vermiştir. Gönen98 
çeşidinin %66,1 değeriyle en yüksek Gluten İndeksi % sinin verdiği denemede diğer hat ve çeşitler 
%24,8-66,1 arasında farklı değerler göstermiştir. Kuru Gluten % si 8,4-12,1 aralığında değişim 
göstermiş olup Yaş Glutenin Su tutma Kapasitesi en yüksek 2,17 ile 117 nolu hat olmuştur.  
 EVD-1.2’de 142 nolu hat en yüksek verim (569 kg/da) değerine ulaşmıştır. BTA ise 32,6-45,1 g 
arasında değişim göstermiştir. HL açısından 75,0 kg/hl ile 137 nolu hat en yüksek değere 
ulaşırken, en düşük değeri 68,2 kg/hl 150 nolu hat vermiştir.  
EVD-1.3 denemesinden 303-531 kg/da arasında değişen verimler elde edilmiştir. En yüksek BTA 
değerini 55,0 g ile 163 nolu hat verirken, HL bakımından 172 nolu hat 75,9 kg/hl ile ilk sırada yer 
almıştır.  

EVD-1.4 denemesinde verimler 295-525 kg/da arasında değişmiştir. Denemede en yüksek verimi 
198 nolu hat vermiştir. Denemede Gönen98 çeşidi 30,7 g ile en küçük BTA’na, 183 nolu hat ise 
43,8 g ile en büyük BTA’na sahip hat olmuştur. Bu denemede yer alan hatların HL değerleri 67,4-
74,3 kg/hl arasında değişim göstermiştir. Protein değerleri %8,7-%13,6 arasında seyreden 
denemenin Yaş Gluten % si bakımından en yüksek değeri 188 nolu hat %42,6 olarak vermiştir. 
198 nolu hattın %93,6 değeriyle en yüksek Gluten İndeksi % sinin verdiği denemede diğer hat ve 
çeşitler %18,7-93,6 arasında farklı değerler göstermiştir. Kuru Gluten % si 7-13,3 aralığında 
değişim göstermiş olup Yaş Glutenin Su tutma Kapasitesi en yüksek 2,20 ile 188 nolu hat 
olmuştur. 

EÖVD denemesinden 153-456 kg/da arasında değişen verimler elde edilmiştir. BTA bakımından 
44,4 g ile 527 nolu hat en yüksek değeri verirken,  HL değerleri açısından 525 (77,5 kg/hl) nolu hat 
ilk sırada yer almıştır.  Protein değerleri %9,1-%13,0 arasında seyreden denemenin Yaş Gluten % 
si bakımından en yüksek değeri 550 nolu hat %40,4 olarak vermiştir. 540 nolu hat %93,4 değeriyle 
en yüksek Gluten İndeksi % sinin verdiği denemede diğer hat ve çeşitler %3,9-93,4 arasında farklı 
değerler göstermiştir. Kuru Gluten % si 7,5-13,2 aralığında değişim göstermiş olup Yaş Glutenin 
Su tutma Kapasitesi en yüksek 2,19 ile Meta2002 çeşidi olmuştur. 
Bu yıl YDEBVD’nin 7 lokasyonda (Menemen, Dalaman, Adana, Samsun, Sakarya, Pamukova, 
Diyarbakır) yürütülen denemelerinin sonuçları koordinasyon kuruluş olan Ege Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nce değerlendirilmiştir. YDEBVD’de yer alan hatlarda sarı ve kara pas epidemisi çok az 
gözlenmiştir. Bu hatların söz konusu hastalıklara tolerant oldukları söylenebilir.  
Menemen Lokasyonu: Verim sonuçları incelendiğinde, ilk sırada 593 kg/da verim ile ETAE’nin 15 
nolu hattı yer alırken, ikinci sırayı 575 kg/da’lık verimle STAE’nin bir hattı (YDEBVD-11), 
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Standartlardan en yüksek verimi 575 kg/da ile ETAE’nin Alibey çeşidi vermiştir. Denemede yer 
alan hatlar HL değerleri açısından değerlendirildiğinde ETAE’nin 15 no’lu hattı (73,6 kg/hl), BTA 
bakımından ise yine ÇTAE’nün 5 nolu hattı (46,1 g) ilk sırada yer almıştır.  
Hatay Lokasyonu: YDEBVD ÇTAE tarafından Hatay lokasyonunda yürütülmüştür. verimler 229-
464 kg/da arasında değişim göstermiştir. 
Doğankent Lokasyonu: Bu lokasyonda ÇTAE tarafından yürütülmüştür. Hatay lokasyonuna göre 
daha yüksek verim elde edilmiştir. En yüksek verimi ÇTAE’nün  5 nolu hattı (587 kg/da) alırken, en 
düşük verim ise ÇTAE’nin 6 no’lu (414 kg/da) hattından alınmıştır.  
Samsun Lokasyonu: Bu lokasyonda verimler 347-714 kg/da arasında değişim göstermiş olup, en 
yüksek performansı ETAE’nün 15 nolu hattı vermiştir.  
Sakarya Lokasyonu: Sakarya lokasyonunda verimler 517-805 kg/da arasında değişim 
göstermiştir. En düşük verimi STAE’nin bir hattı olan 12 nolu hat verirken, en yüksek verim 
STAE’nin Tahirova 2000 çeşidinden elde edilmiştir. 
Pamukova Lokasyonu: Bu lokasyonda verimler 598-711 kg/da arasında değişmiştir. En düşük 
verim değeri ETAE’nün Alibey (598 kg/da) çeşidinden alınırken, en yüksek verim değerine ise 
ÇTAE’nün Adana99 çeşidi (711 kg/da) ulaşmıştır.  
Diyarbakır Lokasyonu: Verimler 427-584 kg/da arasında değişim göstermiştir. ETAE’nün 15 no’lu 
hattı 584 kg/da ile bu lokasyonda en yüksek verim değerine ulaşırken, 427 kg/da ile ÇTAE’nün 6 
no’lu hattı ise en düşük verim değerini alan hat olmuştur.  
Bölgemizdeki pas ırklarının izlenmesi amacıyla kurulan sarı (70), kahverengi(70) ve kara pas(60) 
kapan nörserilerinde gözlemler alınarak sonuçlar koordinatör enstitü olan TARM’a gönderilmiştir. 
Ayrıca TARM’dan gönderilen tescilli çeşitler (219), ortak bölge verim denemesi (60), kalite hastalık 
bahçesi (31), kara pas dayanıklılık kaynakları materyali pas hastalıkları yönünden test edilerek 
sonuçlar koordinatör enstitüye gönderilmiştir.  
Sarı pas dayanıklılık genlerinin durumu Çizelge 6’da verilmiştir. Kurulan kapan nörserisinde ırk 
populasyonunun Yr2, Yr6, Yr7, Yr9, Yr10, Yr18, Yr28, Yr31 ve Yr27+28 genlerine karşı virülent 
olduğu görülmüştür. 
Bölgemizde mevcut bulunan kahverengi pas ırklarının izlenmesi amacıyla, kurulan kapan 
nörserisinden gözlemler alınmıştır (Çizelge 7). Çalışma sonucu bölgedeki ırk populasyonunun 
Lr2a, Lr29, Lr30, Lr 34, Lr36 genleri dışında kalan kahverengi pas genlerine karşı virulent olduğu 
belirlenmiştir. Kahverengi pas bölgede ekili bazı buğday çeşitlerinde önemli verim kayıplarına 
neden olmuştur.  
Kara pas kapan nörserisinde yer alan dayanıklılık genlerinden Sr24, Sr25, SR27 ve SrWld 
dışındaki genler kara pas ırkları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Virülens paterni geçtiğimiz 
yıllarla paralellik göstermektedir. 1999 yılında ilk defa Uganda’da görülen yeni kara pas ırkına karşı 
Ülkemizin tescilli buğday çeşitlerinin dayanıklılık durumunu belirlemek için, kara pas epidemisinin 
yoğun olarak görüldüğü bu lokasyonlarda  test edilmiştir. Enstitümüz çeşitlerinden Basribey 95, 
Alibey, Menemen, GAP, Turabi, Gediz 75 ve Ege 88 UG99 kara pas ırkına dayanıklı olarak 
görülmektedir  

Üretim programında yer alan 5 ekmeklik buğday çeşidinden  (Cumhuriyet 75, Basribey 95, 
Kaşifbey 95, Gönen 98 ve Meta 2002 ) toplam 22.900 kg tohumluk üretilmiştir. 
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Dönem Bulguları ve Tartışma: Çukurova Bölgesinde buğday yetişme dönemi Kasım ile Haziran 
ayları arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu ayları kapsayan 2009-2010 döneminde Adana’ya 
düşen toplam yağış miktarı 410.3 mm iken, bu miktar uzun yıllar ortalamalarında 641.5 mm’dir. Bu 
yılki toplam yağış miktarı uzun yıllar ortalamalarına göre üçte bir oranında daha düşük olmuştur. 
Kasım ve Ocak aylarındaki yağışlar uzun yıllar ortalamalarının üstünde gerçekleşirken,  buğdayın 
suya en fazla ihtiyaç duyduğu Mart ve Mayıs aylarında hiç yağış olmamıştır. Bu yılki yağışların 
yetersiz ve yağış dağılımlarının da düzensiz olması buğday veriminde düşüşlere yol açmıştır. 
Ortalama nispi nem uzun yıllar seviyesinde olurken, yetişme dönemindeki sıcaklık değerleri ise tüm 
aylarda uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşmiştir.  
            Bölgemizde uzun yıllardan beri görülmeyen veya çok az görülen sarı pas, kahverengi pas 
ve kara pas hastalıkları da yoğun olarak görülmüştür. 
            Bu yıl yağışın yetersiz ve düdensiz olmasının yanında, hastalıkların da yoğun olarak 
gelişmesi sonucunda buğday verimlerinde yaklaşık olarak %20 oranında verim kaybı 
gerçekleşmiştir. 

Açılan Materyal: 2010 yılında 254 adet melez yapılmıştır. F1 kademesinde ekilen 276 adet 
populasyondan 269 adet bulk, F2 kademesinde ekilen 368 adet populasyondan 368 adet bulk 
pupulasyunu seçilmiştir. Bu populasyonların tamamı yazlık dilimde çalışan Ege, Sakarya, 
Karadeniz, Güneydoğu, GAPEYAM ve Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitülerine 
gönderilmiştir. Çukurova TAE’nün 270, Ege TAE’nün 142 ve Sakarya TAE’nün 425 hattından 
oluşan toplam 837 adet F3 populasyondan 1380 adet tek başak seçilerek F4 kademesi olarak 
ekilmiştir. F4 kademesinde ekilen 1306 adet tek başak sırasından bulk edilen 261 adet populasyon 
F5 kademesine aktarılmıştır. F5 kademesinde ekilen 264 adet populasyondan 461 başak seçilerek 
F6 döl sıraları oluşturulmuştur. 437 adet F6 kademesindeki tek başak sıralarından seçilen ve tip 
dışı ayıklanan 130 adet durulmuş hat seçilerek Ön Verim Denemelerine aktarılmıştır. 

Gözlem Bahçeleri ve Ön Verim Denemesi: CIMMYT’ten gelen 415 hattan oluşan gözlem 
bahçesinden seçilen hat sayısı 74 adettir. Yine CIMMYT’ten değişik isimlerle temin edilen 150 
hattan oluşan verim denemelerinden seçilen hat sayısı 49’dur. 2010 yılında F6 kademesinde 
seçilen 130 adet dururmuş hat ve CIMMYT’ten seçilen 123 hattan oluşan toplam 253 hat, her biri 
25 çeşitten olmak üzere 11 adet Ön Verim Denemesi iki tekerrür olarak kurulmuştur.  

Her biri 25 çeşitten oluşan Ceyhan 99, Karatopak, Yüreğir 89 veya Pandas çeşitlerinden en 
az ikisinin standart olarak kullanıldığı iki tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre kurulan 
10 adet Ön Verim Denemesi Enstitümüzün bulunduğu Doğankent’te  ekilmiştir. Toplam 250 hat ve 
çeşitten oluşan Ön Verim denemelerindeki verimler 335-685 kg/da arasında değişmiştir. Standart 
çeşitlerin verim değerleri ise 407-685 kg/da arasında olmuştur. Standart çeşitleri geçen hatların 
verim değerleri ise 492-685 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Kalite test sonuçları ve tarla gözlemleri 
de değerlendirilerek 60 hat verim denemesine alınmıştır.  

Verim Denemeleri: Ekmeklik Verim Denemesi 5’i standart çeşit olmak üzere150 adet hat 
veya çeşit ile üç tekerrürlü tesadüf blokları deneme deseninde Doğankent/Adana’da kurulmuştur. 
Denemede standart olarak kullanılan çeşitler Ceyhan 99, Karatopak, Yüreğir 89, Osmaniyem veya 
Pandas’dır. Denemeye giren hatların verim değerleri 276-697 kg/da, standartların verimi ise 435-
638 kg/da bulunurken, seçilen hatların verimleri ise 500-697kg/da arasında değişmiştir. Denemede 
kalite değeri olarak danenin genel görünüşü, sedimentasyon, protein oranı ve gluten, sertlik, 
haktolitre, renk değerleri de belirlenmiş ve verimin yanında gözlem notları, kalite değerleri ve 
hastalık okumaları da dikkate alınarak seleksiyon yapılmıştır. Yapılan seleksiyon neticesinde 52 
hat bir sonraki kademe olan ikinci yıl Verim Denemelerine veya Bölge Verim Denemesine 
alınmıştır.  

Bölge Verim Denemeleri:  
Ekmeklik Bölge Verim Denemesi bir önceki yılın Bölge Verim denemelerinden veya Verim 

Denemelerinden seçilerek oluşturulmuş ve Doğankent, Ceyhan ve Hatay’da olmak üzere toplam 3 
lokasyonda kurulmuştur. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak kurulmuş, 
parsel boyutları hasatta 8 sıra x 5 m olmuştur. Denemede 21 hat ve 4 standart çeşit yer almıştır. 
Standart çeşitler Ceyhan 99, Karatopak, Yüreğir 89 ve  Osmaniyem’dir. Doğankent’teki deneme 
verimleri 464-611 kg/da arasında değişirken, Standat çeşitlerden Yüreğir 89’un verimi 464 kg/da ile 
en düşük, Karatopak çeşidinin verimi ise 564 kg/da ile en yüksek olmuştur. Ceyhan 
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lokasyonundaki deneme verimleri 343-602 kg/da aralığında olmuştur. Standart çeşitlerden Yüreğir 
89 çeşidi 243 kg/da verim ile en düşük, 480 kg/da verim ile Osmaniyem çeşidi en yüksek verimi 
vermiştir. Hatay lokasyonundan sağlıklı verim alınamamıştır. Hastalıklara dayanıklılık ve kalite 
değerlerinin yanı sıra verimlerde selekşiyonda kullanılmıştır. Birleştirilen üç bölge verim 
denemelerindeki seleksiyon; verim, hastalıklara dayanıklılık, kalite ve diğer kriterlere göre 
yapılmıştır. AEBVD’den  13,19,22 ve 24 nolu hatlar tescil denemelerine verilmek üzere seçilmiş 
olup bu yıl tesçil denemelerine alınarak 4 lokasyonda kurulmuştur. Ayrıca ABVD’lerinden 11 hat 
seçilerek bu yılki Bölge Verim denemelerine aktarılmıştır.  

Yazlık Dilim Ekmeklik Bölge Verim Denemeleri (YDEBVD): Yazlık dilimde çalışan 
enstitülerin hatları ile oluşturulan 15 hat ve çeşitten oluşan deneme Doğankent ve Hatay 
lokasyonlarında kurulmuştur.  

Yeni Çeşit Tescili: Dört hat tescil denemesine aktarılmıştır. 
Hastalık Çalışmaları: Bu yıl bölgemizde sarı pas, kahverengi pas, kara pas, septorya ve 

külleme gibi yaprak hastalıkları çok yoğun olarak görülmüş olup materyalin tamamında hastalık 
okumaları yapılmıştır. Hastalık değerleri seleksiyon için önemli bir kriter olmuştur.  

Kalite Çalışmaları: Tüm Ön verim, Verim ve Bölge verim denemelerindeki hatlarda kalite 
analizleri TOROS Tohumculuğun laboratuarındaki NIR aleti   ile nem, protein, sedim, gluten, sertlik 
ve hektolitre değerleri ölçülmüştür. Bu değerler seleksiyonda kullanılmıştır. 
           Elit Tohumluk Üretimi: Adana 99 (315 kg), Ceyhan 99 (230 kg), Pandas (247 kg), 
Karatopak (157 kg), Osmaniyem (162 kg) ve Yüreğir 89 (100 kg) ekmeklik buğday çeşitlerinde 
toplam 1211 kg elit tohumluk üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Demonstrasyon Çalışmaları:. Müessese arazisinde 13 ekmeklik çeşitten demonstrasyon 
çalışması yapılmıştır. Denemede 340 kg/da ile Doğankent 1 çeşidi en düşük, 539 kg/da ile Adana 
99 ve Seyhan 95 çeşitleri en yüksek verimleri vermiştir. 

 
 
 
 
Projenin adı             : Karadeniz Bölgesi Serin İklim Tahılları Islah Çalışmaları 

Proje Numarası            : TAGEM/TA/08/07/01/006 

Proje Yürütücüsü Kuruluş        : Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü  

Raporun İlgili Olduğu Dönem   : 01.10.2009 ile 10.10.2010 arası 

2009-2010 yetiştirme sezonunda Serin iklim tahılları ıslah projesinde açılan materyal ve 
gözlem bahçelerini Samsun ve Karaköy/Samsun lokasyonlarında, verim denemeleri Samsun, 
Samsun/Bafra, Samsun/Karaköy, Tokat ve Amasya lokasyonlarında yürütülmüştür. Pas 
epidemisinin gerçekleşmesi ile ekim ve hasat dönemlerinde düşen aşırı yağışlar gerçekleşen 
önemli gelişmeler olmuştur.  

Yetiştirme sezonunun ekim döneminde düşen yağışlar bazı alanlarda göllenmelere neden 
olmuştur. Bitki çıkışı ve gelişimini olumsuz yönde etkilenmiş, bazı alanlarda ise hiç çıkış 
olmamıştır. Ayrıca, hasat döneminde gerçekleşen yağışlar Samsun lokasyonunda deneme 
parsellerinde yatmaya neden olmuş, hasadın gecikmesine sebep olarak ürünün verim ve kalitesi 
üzerine olumsuz etkide bulunmuştur. Amasya da meydana gelen don olayları ve dane dolum 
dönemindeki şiddetli yağışlar, bölgede artık yaygın hale gelen Arpa Sarı CücelikVirüsü 
hastalığından zayıflamış olan bitkilerde önemli zararlara yol açmıştır. Karaköy ve Bafra 
lokasyonlarında hasat dönemi yağışlarının olumsuz etkileri daha az olmuştur. 

Bu gelişme sezonunda özellikle sarı pas yoğun bir epidemi oluşturmuştur. Ülke genelinde 
önemli ürün kayıpları yaşanmıştır. Dayanıklı olarak bilinen bazı ekmeklik buğday çeşitleri de 
hassas bir reaksiyon sergilemiştir. Buğday yetiştiriciliğinde mantari hastalıklara karşı  koruyucu 
ilaçlamanın gerekliliğine üreticiler önem vermeye başlamıştır. 
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Melezleme çalışmaları sonucu 81 melez kombinasyonu oluşturulmuştur. Açılan materyalin 
geliştirilmesinde modifiye bulk veya pedigri seleksiyon yöntemleri kullanılmaktadır. Erken 
generasyonda genellikle negatif seleksiyon yapılmaktadır ve F4 popülâsyonlarından seçilen tek 
başaklar ile F5 tek başak sıraları, bu sıralardan seçilen tek başaklarla da F6 tek başak sıraları 
oluşturulmaktadır. Yapılan ileri kademe seleksiyonlarında kırmızı daneye esasalınmıştır. 

F1 kademesinden 25 kombinasyon F2’ye, F2 kademesinden 53  kombinasyon F3’e, F3 
kademesindeki 1499 kombinasyondan 29 adedi F4 olarak ilerletilmiş. F4 kademesindeki 55 
kombinasyondan dane seleksiyonu sonucu seçilen 399 adet bitki ile  F5 tek başak sıraları 
oluşturulmuş, F5 kademesinde 851 tek başak sıralarından seçilen  2037 bitki ile F6 tek başak 
sıraları oluşturulmuştur.   

22 Gözlem bahçesinde bulunan toplam 2230 genotiple çalışılmıştır. Bunlardan 13 adedi 
hastalık gözlem bahçesi olup, çıkışı gerçekleşen nörseri ve hatlarda yapılan okuma sonuçları 
Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Patoloji Bölümüne ve ilgili diğer birimlere 
gönderilmiştir. 

Buğday Müşahade Nörserisinden seçilen 20 hat ön verim denemesine alınmıştır. Aynı 
gözlem bahçesinden performanslarının tekrar incelenmesi amacıyla seçilen 34 hat  ile diğer 
gözlem bahçelerinden seçilen 11 hat Buğday gözlem bahçesine (BMN) alınmıştır. 

İki adet ön verim denemesi Samsun lokasyonunda yürütülmüştür. Önverim 1 denemesinde 
ortalama verim dekara 440.6 kg dır. En yüksek tane verimi 543.3 kg/da ile 13 no ‘lu hattan elde 
edilmiştir. Önverim denemesi 2’de ortalama tane verimi 388.4 kg/da’dır. En yüksek tane verimi 
489.1 kg/da ile Beşköprü çeşidinden elde edilmiştir. 

Verim denemesi olarak 1 adet ekmeklik buğday verim denemesi, 3 adet CIMMYT orijinli 
buğday verim denemesi (HRWYT, SAWYT ve YT-IRR,)  yürütülmüştür. Verim denemesi (VD) 
Samsun ve Bafra/Samsun lokasyonlarında, HRWYT, SAWYT Samsun, YT-IRR denemesi ise 
Karaköy/Samsun lokasyonunda yürütülmüştür. CIMMYT için yürütülen denemelerin sonuçları 
kuruluşun Türkiye ofisine gönderilmiştir.  

            Verim denemesinin (VD) Samsun ve Bafra lokasyonlarının ortalama tane verimleri 
sırasıyla 511 kg/da ve 593.6 kg/da olarak saptanmıştır. Samsun lokasyonunda tane verimi 349.6 
kg/da ile 636.3 kg/da arasında değişirken, Bafra lokasyonunda bu değerler 332.5 kg/da ile 739.4 
kg/da arasında değişmiştir. Tane verimlerine göre lokasyonlar incelendiğinde 6, 14 ve 19 nolu 
hatlar dikkat çekmektedir. Ayrıca bu hatlara ait tarla gözlem notları da oldukça iyidir. Ancak her üçü 
de beyaz danelidir. 

 Hat seçiminde, hatların 2009 yılı performansları da göz önüne alınmıştır. Seçilen 
hatların tane verimi yanında hastalık durumları, SDS değerleri ve dane renkleri dikkate alınmıştır. 
Bunların sonucunda 6, 12, 14, 16, 17, 19, 21 ve 22 no ‘lu hatlar Bölge Verim Denemesine 
alınmıştır. 

Bölge verim denemesi 2009-2010 yetiştirme sezonunda Karaköy, Bafra, Amasya ve Tokat 
lokasyonlarında yürütülmüştür.  Denemede kontrol olarak 8 çeşit ve 17 hat yer almıştır. Bütün 
lokasyonlarda denemede kullanılan genotipler arasında tane verimi bakımından önemli farklılıklar 
saptanmıştır.  

Lokasyonlar ortalamasına göre ortalama tane verimi 406.7 kg/da’dır. En yüksek tane verimi 
ortalaması 592.1 kg/da ile Bafra lokasyonundan, en düşük tane verimi 239.7 kg/da ile Amasya 
lokasyonunda gerçekleşmiştir. Lokasyonlar içerisinde en yüksek tane verimi Bafra lokasyonunda 
756.5 kg/da ile 3 no ‘lu hattan elde edilmiştir. Aynı zamanda bu hat Amasya hariç diğer 3 
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lokasyonda da en yüksek verime sahiptir. Lokasyonlar itibariyle en düşük verim ise 154.5 kg/da ile 
Amasya lokasyonunda 1 no ‘lu hattan elde edilmiştir. Verim durumu göz önüne alındığında tüm 
lokasyonlara göre sırasıyla 3 ve 6 no ‘lu hatlar, Tahirova 2000 ve Osmaniyem çeşitleri ön plana 
çıkmaktadır. 2008-09 sezonunda Amasya lokasyonunda 550 kg/da verime sahip olan 9 no ‘lu hat 
bu sezon yoğun sarı pas epidemisi nedeniyle 211.9 kg/da seviyesinde kalmıştır.  

Bölge verim denemesinde ortalama bin tane ağırlığı 31.2 g, hektolitre ağırlığı 71.4 kg, SDS 
değeri 35.5 ml, bitki boyu 92.7 cm ve başaklanma gün sayısı 115.5 gün olarak saptanmıştır. 
Ortalama değerlere göre en yüksek SDS değeri 43.8 ml ile 16 no ‘lu hattan elde edilmiştir.  

Bölge verim denemesinde yer alan 4, 6 ve 21 no ‘lu hatlar için tohumluk tescil ve 
sertifikasyon müdürlüğüne çeşit başvurusunda bulunulmuştur. 

Ortak verim denemeleri kapsamında 3 adet verim denemesi yürütülmüştür. Bu 
denemelerden YDBVD denemesi Karaköy/Samsun; OBVD-KE denemesi Amasya; OBVD-SE 
denemesi Karaköy/Samsun lokasyonunda kurulmuştur. Deneme sonuçları koordinatör enstitülere 
gönderilmiştir.  

2009-10 sezonunda 4 adet ekmeklik buğday tescil denemesi yürütülmüştür. Denemeler 
Samsun, Bafra, Amasya ve Tokat lokasyonlarında kurulmuştur. Elde edilen veriler ilgili kuruma 
gönderilmiştir.  

 

 

 

Proje Adı     : Gap Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları 
                         Bread Wheat Breeding Studies in the GAP Region 

Proje No     :TAGEM/TA/11/07/01/006 
Yürütücü Kuruluş   : GAPTSKTAEM 

Proje Lideri    : Ali İLKHAN (Ziraat Y. Müh.) 

Proje Yürütücüleri : Ali İLKHAN, İ.Halil CÖMERT 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  : TARM, ETAE,ÇTAE, GATAE, STAE,  CIMMYT, İCARDA 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 2010-2015 
Dönem Bulguları ve Tartışma             : 

Dünya’da 212 milyon hektar ekim alanı, 635.3 milyon ton üretimi ve Türkiye’de de 8.5 
milyon hektar ekim alanı ve 18.2 milyon ton üretimiyle bitkisel üretimde en önemli kültür bitkisi 
durumunda olan buğday, Dünya’da toplam tahıl ekilişinin % 32’sini, üretiminin de % 35’ini, 
Türkiye’de toplam tahıl ekilişinin % 67’sini ve üretiminin de % 62’sini tek başına sağlamaktadır 
(FAO, 1999). 

Türkiye’de buğday ekim alanının %12 si, arpa ekim alanının %17si, Buğday üretiminin 
%10'u, arpa üretiminin %15'i GAP illerinde gerçekleşmektedir. GAP illeri toplam tarla bitkileri 
tarımında; ekim alanı olarak buğday %47, arpa %24, Üretim olarak buğday %49; arpa %27 pay 
almaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde işlemeye elverişli arazi varlığının %38 gibi büyük 
bölümü Şanlıurfa ilinde bulunmaktadır (DİE, 1986 ). 

 Mevcut istatistiklere göre Şanlıurfa’da en fazla ekim alanı bulan ürün buğdaydır. Şanlıurfa 
ili 429.765 hektarlık buğday ekim alanı ve 632.471 tonluk yıllık üretimiyle bölgenin en büyük 
buğday üreticisidir. 1980’ den bu yana ekim alanlarında büyük değişim olmamasına karşın 
üretimde 1995’den sonra düzenli bir artış görülmektedir (DİE,1999).  
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Üretimdeki bu artış; sulama imkanlarının artması, daha iyi yetiştirme tekniği yöntemlerinin 
uygulanması yanında yeni geliştirilen üstün verim ve kaliteli çeşitlerin üretime alınmasına 
bağlanabilir.  
 GAP projesi tamamlandıktan sonra bölgede 1.633.000 hektar tarım alanı sulamaya 
açılacaktır. Ayrıca GAP bölgesinde bir çok yerde DSİ ve şahıslara ait yeraltı pompaj sulamaları ile 
sulu tarım yapılmakta ve bu alanların tamamında pamuk üretimi yapılmaktadır. Ancak üst üste aynı 
ürün ekilmesinin zararları zamanla çiftçiler tarafından da benimsenmekte ve pamuktan sonra 
münavebe bitkisi olarak buğday veya arpa ekimi yapılmaktadır. Sulanan alanlarda vazgeçilmez bir 
münavebe bitkisi olan buğday ve arpanın ekim nöbetine sokulması ve sınırlı destek sulamaya en 
yüksek olumlu tepki gösteren genotiplerin seçilmesi amaçlanmaktadır. 

Projenin Gelişme Durumu : 

Bu yıla kadar yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular : 
Uzun yıllar lokasyon  verimleri ve elde edilen kalite analiz sonuçları dikkate alınarak yapılan 

değerlendirme sonucunda, 2009 yılında 1adet hat için üretim izni alınmış ve tescil için başvuru 
yapılmıştır. Ayrıca kurağa ve yüksek sıcaklığa dayanıklı hatların sayısı arttırılmıştır. 

Bu yıl çalışmaları :  
2009-2010 Ekiliş sezonunda  5 adet verim denemesi, 1 adet ÖVD, 2 adet GB ve 3 adet 

BVD ( 2 lokasyon) kurulmuştur.Yapılan analizler sonunda verim, agronomik  ve kalite özellikleri 
öne çıkan hatlar seçilerek 2011 denemelerine alınmışlardır.  

 
Tablo 1. 2009-2010 EKİLİŞ SEZONU İŞ PROGRAMI 

Denemeler Ekilen Materyal Sayısı Seçilen Materyal Sayısı 
Açılan Materyal 326 98 
Gözlem Bahçeleri 250 59 
Ön Verim Denemeleri 414 180 
Verim Denemeleri 93 93 
Bölge Verim Den. 45 45 
Tohumluk Üretimi 15000 12000 
 
Tablo.2. Ekmeklik Bölge Verim Denemesi-A 

 
Sıra No. 

Çeşit-Melez-Pedigri 
 

Verim 
(kg/da) Gruplar 

1 ABUŞBEY  595.3 A 
2 PASTOR/KAUZ                                                                                                                       574.7 A   
3 INQALAB 91   571.4 AB   
4 CEYHAN 99 565.4 ABC   
5 UP 2338  -0IND 562.3 A-D   
6 SERI/RAYON   545.0 A-D   
7 CROC_1/AE.SQUARROSA (205)//KAUZ/3/ATTILA                                                529.7 A-E 
8 BL 1724   524.9 A-E 
9 WEAVER/4/NAC/TH.AC//3*PVN/3/MIRLO/BUC                                                             520.8 A-E 
10 CHEN/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)//BCN/3/KAUZ                                                                    514.1 A-E 
11 OTUS                                  512.4 A-E 
12 ADANA 99 502.3 A-E 
13 KAŞİFBEY                                                                                            476.1   B-E 
14 RAYON F 89  CM90315-A-2B-2Y-1B-0Y-0MEX 468.8     CDE 
15 META  465.7       DE 

D.K.  GOLİA 444.0         E 
  13.2  

A.Ö.F   98.2   
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Tablo.6. Ekmeklik Bölge Verim Denemesi-B 
 

Sıra No. 
Çeşit-Melez-Pedigri 

Verim 
(kg/da) Gruplar 

1 SKAUZ*2/FCT   544.1 A 
2 RAYON F 89    522.8 AB 
3 ABUŞBEY 502.9 ABC 
4 PBW343   480.5 ABCD 
5 PASTOR/3/VORONA/CNO79//KAUZ   476.7 ABCD   
6 META 464.3   BCDE   
7 MINO   446.4     CDEF   
8 CROC_1/AE.SQUARROSA 

(224)//OPATA/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ/4/NL 683   431.2      CDEFG   
9 KAŞİFBEY 428.1       DEFG   

10 CEYHAN 415.8       DEFGH 
11 SERI/RAYON   413.0       DEFGH 
12 OTUS  412.4       DEFGH 
13 GOLİA 396.4         EFGH 
14 MINO    388.6           FGH 
15 XINCHUN 6   371.3             GH 

D.K.   11.2 
 A.Ö.F 74.7 

 
Verim Denemelerinde Öne Çıkan Hatlar 
 
1 PASTOR//HXL7573/2*BAU/3/WBLL1 
2 SOKOLL/3/PASTOR//HXL7573/2*BAU 
3 CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//OPATA/3/SOKOLL 
4 PASTOR//HXL7573/2*BAU/3/CMH82.575/CMH82.801 
5 SERI/RAYON//BERKUT 
6 BABAX/LR42//BABAX/3/ER2000 
7 ATTILA*2/PBW65//BERKUT 
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PROJE ADI    : Moleküler Markırlar Kullanarak Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit 

ve Hatlarında Kalitenin Tanımlanması (Doktora Tezi) 

Quality Identification of Some Bread Wheat Cultivars and Lines Using Molecular Markers  

YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ  :  Sakarya TAE 
PROJE LİDERİ    : M. Erkan BAYRAM  
PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ  : M. Erkan BAYRAM - Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT 
İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞ : Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bit. Bölümü 
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ   : 01/01/2012-31/12/2013 
ARAŞTIRMANIN AMACI VE GEREKÇESİ: 

Dünyada buğday çoğunlukla ekmek şeklinde tüketildiğinden, araştırmaların özellikle buğday 
ununun ekmeklik kalitesine etkili olan bölümleri üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. 
Türkiye’de de insanların başlıca yiyeceği durumunda olan buğdayın ekmek, makarna ve bulgur gibi 
önemli besin maddelerinin hammaddesi olması nedeniyle buğday ununun kalite parametrelerinin 
önemi son yıllarda tüketici taleplerine dayalı olarak artmış ve sonuç olarak ilgili sanayinin kaliteli 
una sahip buğday ürünü talebi giderek artmıştır.  

Sakarya TAE Doğu ve Güney Marmara Bölgelerinin ekmeklik buğday alanlarına yönelik 
olarak ıslah çalışmaları yürütmektedir. Bölgenin buğday tarımı için yeterli yağışı alması ve verimli 
toprak yapısı sayesinde yüksek saman ve tane verimi hemen her yıl elde edilebilmekte ancak, 
bölgenin ılıman ve rutubetli yapısı, tane kalitesinin bozulmasına, yaygın buğday hastalıkları 
nedeniyle ekmek yapımında rol oynayan (hamur) kalite parametrelerinin düşmesine yol 
açabilmektedir. İşte bu şartlar altında ekmeklik kalitesi yüksek genotiplerin ıslah programı 
içerisinde belirlenmesi önem kazanmaktadır. Ekmeklik kalitesi yüksek ebeveyn çeşit ve hatların 
belirlenmesi yapılacak melezlemelere ışık tutacağı gibi gerek erken generasyonda ve gerekse ileri 
seviyede hatların ekmeklik kalitesinin moleküler seviyede belirlenmesi gereksiz işlemlerin ve 
zaman kaybının azaltılmasında etkili olacaktır. 

Buğday ıslahçıları yüksek ekmeklik kalitesine sahip hatları seçerken SDS ve Zeleny 
sedimentasyon testleri, miksografik değerlendirme, pişirme testleri ve diğer metodları 
kullanmaktadır. Ancak bu uygulamalar yüksek miktarda tane kullanımını gerektirdiğinden erken 
generasyonda sınırlı kalmaktadır. SDS-PAGE yöntemi ile çok az miktarda tane numunesi ile 
protein bantları belirlenebilmektedir. Ayrıca daha bitkilerde taneler oluşmadan fide döneminde 
alınacak yaprak parçalarından elde edilecek DNA’lar ile literatürde mevcut Polimeraz Zincir 
Reaksiyonuna (PCR) dayalı DNA markırlar kullanılarak yüksek ekmeklik kalitesini tanımlayan 
genleri taşıyan genotipler belirlenebilmektedir (D’Ovidio ve ark.1990; Gianibelli ve ark. 2001).  

Yüksek moleküler ağırlıklı (YMA) (High Molecular Weight =HMW) glutenin unitesi genleri 
1A, 1B ve 1D homolog kromozomlarının uzun kolunda yerleşmiş bulunmaktadır (Glu-A1, Glu-B1, 
ve Glu-D1). Her bir Glu-1 lokusunda iki sıkı bağlı gen bulunmakta olup birisi (‘x’ tipi) daha yüksek 
moleküler ağırlığı diğeri (‘y’ tipi) daha düşük moleküler ağırlığı kodlamaktadır. Glu-A1 lokusundaki 
Ax1 and Ax2* , Glu-B1 deki Bx17+By18, Bx7+By8 yada By9 ve Glu-1D lokusundaki Dx5+Dy10 
glutenin allellleri kuvvetli hamur ve daha iyi pişirme özellikleri ile ilişkili bulunmuştur. Diğer yandan 
AxNull, Bx6+By8 ve Dx2+Dy12 zayıf pişirme kalitesi ile ilişkili bulunmuştur. 

Bu tezin amacı gerek SDS-PAGE elektroforez yöntemi ile gerekse PCR esaslı DNA 
markırların kullanımı yöntemiyle ıslah programı içerisinde ekmeklik kalitesi yüksek genotiplerin 
özellikle erken generasyonlarda belirlenip belirlenemeyeceğini, bu yöntemlerden hangisinin 
ekonomik ve uygulamasının daha kolay olduğunu ortaya koymaktır. Bu kapsamda melezlemelerde 
ebeveyn olarak kullanılabilecek Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tescilli çeşitleri ve ileri 
hatların son ürün ekmeklik kalitelerinde belirleyici olan gluten kalitesini ölçen sedimentasyon değeri 
ile alveograf gibi bazı reolojik değerleri belirlenecek ve YMA glutenin ünitelerini kodlayan allellerin 
kalite değerleriyle ilişkisi saptanacaktır. 
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Böylece glutenin ünitelerini belirleyen genleri tanımlayan markırların kullanımı yoluyla 
ekmeklik kalitesinin ne derecede önceden anlaşılabileceği açıklık kazanacaktır. 

Materyal ve Metot: 
Materyal 
Bu araştırmada materyal olarak melezleme çalışmalarına esas teşkil edebilecek Sakarya 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü tescilli çeşitleri ile Ekmeklik Buğday Islah Programı içerisinde yer 
alan ileri hatlar kullanılacaktır. Ayrıca aynı programda açılan materyalde yer alan F1 kademesinden 
seçilerek F2 ve F3 kademesine gelen kalite değeri yüksek ve düşük materyal değerlendirilecektir. 

Aşağıdaki tabloda araştırmaya konu olacak materyal sayısı verilmiştir. 
MATERYAL ADI  SAYISI 
Sakarya TAE Tescilli Çeşitleri 25 
İleri Hatlar 25 
F2 Materyali 20 
F3 Materyali 20 
Toplam 90 

 
Metot 
Tarla Çalışmaları  
İleri hatlar ve Tescilli çeşitler için denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 4 

tekerrürlü düzenlenecektir (Steel et al 1997). Tane örnekleri tekerrürlü olarak alınacaktır.  
 
F1 den alınan tohumların 1/3’ü sonraki yılın F2’si için rezerv edilecek ve 2/3’ü F2 eldesi için 

1m 6 sıra ekilecektir. 
F2’deki 6 sıranın üçünden 10 ana-başak seçilip bulk edilecek ve içinden rastgele 50 tane 

tohum öğütülerek analiz için gerekli materyal oluşturulacaktır. 
F2’deki diğer üç sıradaki bitki tohumları topluca hasat edilip bulk edilecektir. Bunlar F3’ü 

oluşturacaktır. 
F1 den ve F2 den gelen aynı kombinsayona ait bulklar 3 sıra halinde birlikte ekilecektir. Her 

kombinasyondan 10 ana-başak alınacak ve bulk edilecektir. Bulk tohumlar içinden rastgele 50 tane 
tohum öğütülerek analiz için gerekli materyal oluşturulacaktır. 

 
Böylece aynı yılda elde edilen F2 ve F3 materyali birlikte değerlendirilebilecektir. 
Enstitü çeşitleri ile ileri hatlara ait sıralardan bitkiler 3-4 yapraklı dönemde iken taze yaprak 

örnekleri buz ortamında alınacak ve DNA izolasyonu için – 85 derecede saklanacaktır.  
Yaprak örnekleri alınan bitkilerden hasat döneminde ana-başaklardan tohumlar alınarak 

SDS-PAGE analizi için uygun ortamda saklanacaktır. 
 Yaprak ve tane örnekleri alınan parsellerden Zeleny sedimentasyon ve Alveograf (W) 

değeri ile diğer kalite parametrelerinin belirlenmesi için kalite analizleri amacıyla 2kg lık buğday 
numuneleri alınacaktır. 

 
Laboratuvar Çalışmaları  
SDS-PAGE ve DNA analizleri Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Kalite ve Biyoteknoloji Laboratuvarlarında yapılacaktır. 
Protein Elde Edilmesi 
Buğday örneklerinde protein miktarı tayini ICC Standart No: 105’te verilen Kjeldahl 

yöntemine göre yapılarak (Anonim, 1980) toplam azot değeri 5.7 faktörü ile çarpılarak protein oranı 
% kuru madde üzerinden hesaplanacaktır. 

SDS-PAGE Elektroforez 
Her genotipten alınan tohumlar ezilerek ve 10 mg tartılarak 1.5ml’lik mikrotüplere 

aktarılacaktır. Her tübe 400 μl protein ekstraksiyon tampon çözeltisi (Tris -HCL 0.05 M, pH 8), % 
0.02 SDS, % 30.3 üre, % 1 2-merkaptoetanol) eklenerek, bir gece 40oC’de bekletilecek ve 13000 
rpm’de 10 dakika santrifüj edilecektir. Tüplerin içinde çözünmüş proteinlerin bulunduğu üst faz 
alınarak 4oC’de korumaya alınacaktır. Üst jel (% 5) ve alt jel (% 10) olarak hazırlanan jellere 15 μl 
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örnek ve ladder yüklenecek 80 V 15 dakika ve daha sonra 100 V 2 saat yürütülecek ve jeller 
commasi mavisi ile boyanacaktır (Bushuk ve Zillman, 1978).  

 
Taze ve Dondurulmuş Bitki Yapraklarından DNA İzolasyonu  
(1 gr buğday yaprağı için) 
İlk önce örnek sayısının 2 katı kadar tüp hazırlanır. Bunların üzerine örnek no’larını 

silinmeyecek şekilde yazılır. 
(-20)’den çıkardığımız havan takımının kabına bir miktar sıvı nitrojen eklenir ve bunun 

üzerine -70 OC çıkardığımız örneği koyup,bir miktar daha sıvı nitrojen ekledikten sonra iyice ezilir. 
50 ml tüplere 7,5 ml ekstraksiyon buffer konur. İçine de ezilen materyal konur. Üzerine 7,5 

ml nukleisis buffer ayrıca da 3 ml %5 sarkosyl eklenir ve iyice tüplerin kapağı kapatılıp çalkalanır. 
Buz kabına konup,30 dakika bekletilir. 

Önceden hazırlanılan 65 OC’deki su banyosuna yerleştirilir.30-60 dakika (45) bekletilir. 
Buradan örnekler alınarak (5 dk. bekletilir) çeker ocağa getirilir. 24:1’lik chloroform:isomylalchol’den 
18 ml eklenip 15 dk.2200 rpm’de santrifüjlenir. 
 Santrifüjden çıkan tüplerde üç katman oluşur. Alta kalan koyu renkli yeşil sıvıyı ve ortadaki 
bitki artıklarını almadan, üstteki sıvıyı diğer kullanılmış steril tüplere aktarılır. Sonra yeni tüplere 
aktarılan sıvının içine (24:1) chloroform:isomil-alkolden 15 ml ekleyip,10 dk. 2200 rpm’de 
santrifüjlenir. 
 Santrifüjden çıkan tüplerde iki katman oluşur. Üstteki koyu renkli sıvıyı (alttaki sıvıyı 
almadan)steril kullanılmamış tüplere koyup, üstüne de %95’lik etanolden,tüpteki sıvının iki katı 
ekleyip hafifçe çalkalanır. DNA’lar gözükünce bu işlemi sona erdirilir. 
 Bu tüpler 3 dk. 2200 rpm’de santrifüjlenir. DNA’lar tüplerin dibinde topak şeklinde birikir. 
DNA’ları düşürmeden etanol dökülür. 
 Tüpte bulunan DNA’ların üstüne %75’lik etanolden(ETOH) yeteri kadar  ekleyip 20-30 
dk.bekletilir.Sonra bu sıvı da dökülür. DNA’lar kurumaya bırakılır. 
 Bir (1)gün  bu şekilde bekleyen DNA’ların üstüne 500 µl 1XTE (ph 8.00 olan) ekleyip 1 gün 
daha bekletilir. Sonra her 100 µl 1XTE için 1 µl 2-RNASE eklenir (yani 500 µl için 5 µl 2-rnase). 
 Daha sonra DNA’ları 1,5 ml tüplere aktarıp -20 dolabına konur. 

DNA’ların kalite kontrolü-Elektroforez 
 Kalite jelinde DNA’lara bakmak için % 1’lik kalite jeli hazırlanır. 
  10 µl 1XTBE’den 
  5 µl hazırladığımız DNA’dan 
  5 µl blue juise boya maddesi koyup pipetlenir ve jele yüklenir. En baştaki kuyucuk 
boş bırakılır. Buraya 10 µl λ(lamda) markör konulur. 
 Daha sonra bunlara ultraviyole altında bakılır ve DNA yoğunluğuna göre sulandırma yapılır. 
PCR için 1 Örneklik Reaksiyon Hazırlama 

 H2O                                                   36  µl 
     10X Buffer(TAQ buffer)                     2   µl 
     (1 mM) 10XNukes(nucleotides)         4   µl 
     (25 mM) MgCl2                                 1,2 µl 
     (45 µM)  Primer 1                               2    µl 
     (45 µM)  Primer 2                               2    µl 
      Taq                                                    0,2 µl 
                                            TOPLAM 15  µl + 5 µl DNA eklenir 

15 µl’lik reaksiyonun üzerine 5 µl DNA eklenir, gerekirse (soğutma sistemi yoksa) mineral 
oil (yağ) eklenir ve PCR’a konur. PCR’dan çıkan örneklere 5 µl blue juise eklenir. Jele yükleme 
yapılır. Markör olarak 10 µl 100 bp DNA Ladder kullanılır. 
 Her iki yöntemde de elektroforezden alınan jeller etidium bromide de 5-10 dakika 
bekletilirler ve saf suyun içine alınır. Buradan da 1-2 saat sonra ultraviole ışık altında bakılır. 

 
Bu çalışmada Glu-D1 geni için literatürde belirtilen DNA markırları kullanılacaktır. İlgili gen 

bölgesini tarayabilecek sayıda markır kullanılacaktır (Tahmini primer sayısı 200). 
 
  Markırın elde edildiği literatür esas alınarak belirtilen protokoller uygulanacaktır.  
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DNA Analizinde Kullanılacak Başlangıç Primerleri  
Glu1deki 
Genler  

Tip İleri ve TersPrimerler (5’ → 3’) 
 

Anne
aling 
temp.  
(°C) 

References 
 

Dx2,Dx5 dominant GCC TAG CAA CCT TCA CAA TC 
GAA ACC TGC TGC GGA CAA G 

63 Anderson and 
Green (1989) 
450bp=Dx5 
D’Ovidio and 
Anderson 
(1994) 

Dy10 or 
Dy 12 
 

codominant 
 

GTT GGC CGG TCG GCT GCC 
ATG 
TGG AGA AGT TGG ATA GTA CC 

63 
 

Smith et al. 
(1994) 
576bp=Dy10 
612bp=Dy12 

Javier ve ark. (2004) tarafından Dx2,Dx5 için ve Dy10, Dy12 için kullanılan Primerler Tabloda 
belirtilmiştir. Sözkonusu primerler için uygulanan PCR zamanları ve döngüsü aşağıda verilmiştir. 
50ng DNA için; herbir dNTP (Promega, USA) için 300 m M, 3 mM MgCl2 (Sigma, USA); 25ml 
hacime her primerden 10 pmol, ve  0,6 U Taq DNA polymerase (Promega, USA) konmuştur. PCR 
programı : A 9700 thermocycler (Perkin Elmer, USA) içinde; 

30 Döngü= 94ºC  de 1 dakika; 63ºC de 45 saniye ve  72ºC de  30 saniye ve 
çıkışta 72ºC de 5 dakika uygulanmıştır. 
PCR ürünü %1,5 lik agaroz jelde 100 Voltta 1x TAE buffer de elektroforez 
edilmiştir. 

Diğer Kalite Analizleri 
Birçok literatürde ekmeğin hamur özelliklerini belirlemede HMW glutenin genleriyle yüksek 

ilişkili bulunan kalite parametreleri Sedimentasyon ve Alveograf olarak bildirilmektedir. Bu nedenle 
bu çalışmada bu değerlerin belirlenmesi yerinde olacaktır. 

Sedimentasyon 
 SDS ve Zeleny Sedimentasyon değerleri elde edilmesi Marmara Un Sanayii-Tekirdağ 

Laboratuvarında yapılacaktır. 
Alveograf (W) 
Alveograf hamurun enerji (W) değerinin belirlenmesi Marmara Un Sanayii-Tekirdağ 

Laboratuvarında yapılacaktır. 
Verilerin Analizi 
Veri analizlerinde MSTAT-C versiyon 3.00/EM paket istatistik programından 

yararlanılacaktır (Anonim, 1982). 

SDS-PAGE sonucu elde edilen elektroforegmanlar 9x13 cm boyutlarında basılan fotoğraflar 
üzerinde bilgisayar programı UvıPhotoMW kullanılarak değerlendirilecektir (Kosmolak ve ark. 
1980). 

Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
Ülkemiz insanlarının beslenmesinde buğdayın ekmek, yufka, makarna ve bulgur gibi önemli 

besin maddelerinin hammaddesi olması nedeniyle son derecede önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu 
nedenle buğday ununun kalite parametrelerinin önemi son yıllarda artan tüketici talepleri 
doğrultusunda giderek çoğalmış ve sonuç olarak ilgili sanayinin kaliteli una sahip buğday ürünü 
talebi giderek artmıştır. İlgili sanayinin yoğun talepleri sonucunda Ülkemizde yürütülen ekmeklik ve 
makarnalık ıslah programları içinde ıslahçılar kendi ıslah materyalinin kalite içeriğini bilmek ve 
seleksiyon sırasında kalitesiz genotipleri eleme ve kaliteli materyali seçme yollarını aramaya 
başlamışlardır. 

Sakarya TAE Ekmeklik Buğday Islah Programı içinde ekmeklik kalitesi yüksek genotiplerin 
belirlenmesi ve kaliteli çeşitlerin tescil ettirilerek ekonomiye kazandırılması sanayinin ihtiyaçlarının 
karşılanması bakımından oldukça önem taşımaktadır.  

Melezleme yoluyla yapılacak çeşit geliştirme çalışmalarına temel olmak üzere ekmeklik 
kalitesi yüksek ebeveyn çeşit ve hatlarının belirlenmesi kaliteli çeşitlerin geliştirilmesi bakımından 
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son derecede önem arz etmektedir. Gerek erken generasyonda ve gerekse ileri seviyede hatların 
ekmeklik kalitesinin moleküler seviyede belirlenmesi kalitesiz hatların gereksiz yere ileri 
kademelere taşınmasını önleyeceği gibi kalitesi yüksek hatlarını belirlenerek bu hatların ileri 
kademelere taşınmasını sağlayacaktır. Böylece gereksiz işlemlerin ve zaman kaybının 
azaltılmasında katkı sağlanacaktır.  

Çeşit geliştirme sırasında henüz kaliteli çeşitler geliştirilmeden maliyetlerde bir azalma 
olabilecektir. Ayrıca yüksek kaliteli çeşitler geliştirildiğinde Ülkemiz çiftçisi, sanayicisi ve son 
kullanıcıya yapılacak katkı oldukça yüksek olacaktır. Sonuç olarak Ülkemizin ekonomisine kayda 
değer bir katma değer sağlanmış olacaktır.  

Çalışma ayrıca biyoteknolojik yöntemlerin ıslah çalışmalarına bütünleştirilmesi kapsamında 
yürütüldüğünden gerekli yöntemlerin öğrenilerek uygulamaya aktarılması bakımından da yararlı 
olacaktır. 
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Projenin Amacı 

İklim ve toprak özelliklerinin sağladığı yüksek verim potansiyeli nedeniyle Marmara 
Bölgesinin ülkemiz buğday üretimindeki yeri oldukça önemlidir. Buğday hastalıklarının yoğun 
olarak görüldüğü bölgemizde, hastalıkların öne çıktığı yıllarda bile bölgenin Türkiye buğday 
üretimine olan katkısı, dayanıklı çeşitler sayesinde devam etmektedir. Başta bölgemizin Güney ve 
Doğu Marmara kesimi ile Batı Karadeniz Bölgesi olmak üzere, temelde tüm ülke geneline uygun 
yüksek kalite ve verim, hastalıklara ve yatmaya dayanıklılık, yetiştirme tekniği karakterleri 
yönünden daha üstün yeni çeşitler ve teknolojik paketler geliştirmek, bölge ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunmak, projenin temel hedefleridir. Bu amaçla Ülkesel Proje doğrultusunda yapılan 
yazlıkxkışlık melezleri ile bölge ıslah amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilen özel melezler, açılan 
materyal kademesinde, belirtilen hedefler doğrultusunda değerlendirilmektedir.  

Materyal 
Ülkesel Serin İklim Tahılları Yazlık Dilim Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi, Islah 

çalışması yürüten Enstitüler arasındaki koordinasyon ve işbirliği esasına dayanmaktadır. 
Seleksiyon ve melezleme gibi değişik ıslah yöntemleri kullanılarak yapılan çeşit geliştirme 
çalışmalarında yararlanılacak olan kaynak materyalin rolü çok büyüktür. Melezlemelerde temel 
olarak kalite ve verim durumları belli olan yazlık dilim melezleme bahçesi ile kışlık dilimden temin 
edilen çeşitli melezleme bahçeleri esas alınmaktadır. Bunlara ek olarak Enstitümüzün 
kuruluşundan bu yana geliştirdiği buğday çeşitleri ve bazı iyi özelliklere sahip olan hatlardan 
oluşturulan değişik ıslah amaçlarına yönelik dayanıklılık kaynakları ve diğer materyallerden 
yararlanılmıştır. 

Metot 
İntrodüksiyon 
IWWIP, CIMMYT ve ICARDA kaynaklarından elde edilen materyaller bir çok özellik bakımından 
incelenerek proje amaçlarına uygun özellikler taşıyan hatlar verim denemelerinde değerlendirilmek 
üzere seçilmiştir. Ayrıca bu hatlardan belirli özellikler açısından öne çıkanları, farklı melezleme 
kaynaklarına (kalite, hastalıklara dayanıklılık vb.) aktarılmıştır. 

Melezleme 
Ülkesel proje kapsamında planlanan; yazlıkxkışlık melezleri tek, üçlü, çift ve geriye melez olarak 
uygulanmıştır. Açılan materyalin seçiminde kendine döllenen bitkilerde uygulanan modifiye-bulk 
yöntemi kullanılmıştır.  

Denemeler 
İleri çıkan hatlar Ön Verim, Verim ve Bölge Verim denemelerine alınmıştır. Ön verim ve verim 
denemeleri Sakarya, Bölge Verim Denemeleri ise Sakarya, Pamukova, Karacabey ve Bandırma 
lokasyonlarında kurulmuştur. Deneme metotları olarak materyal sayısı, tarlanın homojenliği gibi 
faktörler dikkate alınarak ön verim denemelerinde Augmented deneme deseni, verim ve bölge 
verim denemelerinde ise Tesadüf Blokları Deneme Desenleri kullanılmıştır. İntrodüksiyon 
materyalleri, durulmuş hatlar ve verim denemelerinde bulunan çeşit ve hatlarda bir seçim 
göstergesi olarak alınacak gözlemler ve ayrıntıları değişik kaynaklar dikkate alınarak belirlenmiştir.  

Bulgular ve Tartışma 
Bölgemizde ekmeklik buğdayın için en uygun ekim dönemi yazlık karakterli çeşitler için 1 

Kasım -15 Aralık, kışlık ve alternatif karakterli çeşitler için ise 15 Ekim-15 Kasım arasıdır. 
Bölgemizde ekim tarihini kısıtlayan en önemli iki faktör ön bitkinin hasat zamanı ve erken alınan 
yüksek yağışlardır. 2009-2010 üretim yılında mısırın erken olgunlaşması ve tarlayı erken terk 
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etmesi; tüm lokasyonlarımızda ekimi zamanında yaparak uygun çıkışların  sağlanmasına imkan 
tanımıştır. 

Sağlanan çıkışlarla Aralık ve Ocak ayında normal gelişme devam etmiştir. Erken ekimden 
dolayı Ocak ayında sapa kalkan bazı hatlar düşük sıcaklık ve 22-28 Ocak tarihlerinde yağan 
kardan dolayı kısmen kuruyarak zarar görmüştür. Özellikle buğday-buğday ve mısır-buğday 
ekilişlerinin yapıldığı üretim alanlarında kardeşlenme öncesi ve kardeşlenme sırasında kısmen de 
olsa, bir tel kurdu zararı görülmüştür.  

Aralık, Ocak ve Şubat ayında Sakarya’da alınan 366 mm lik yüksek yağış tesviyenin iyi 
olmadığı deneme ve üretim alanlarında su birikmesine sebep olmuştur. Mart ayının başlarında 
alınan yüksek yağış nedeniyle (91 mm) üretim ve deneme alanlarında ilaçlama ve gübrelemeye 
mart ayının ortasından itibaren başlanmıştır. İlaçlama özellikle denemelerde tekrarlanmıştır. Mart 
ve Nisan aylarında sıcaklığın nispeten artmasıyla gelişmede hızlanarak deneme alanlarında 18 
Nisan 2010 tarihinden itibaren başaklanma başlamıştır. Nisan ayında düşük seyreden sıcaklıklar 
başaklanmada dengesizliğe sebep olarak, çiçeklenme ve döllenmeye de etki etmiştir.  

Nisan ve Mayıs aylarında düşük seyreden sıcaklıklar Ülkemiz genelinde olduğu gibi 
bölgemizde de sarı pasın erken gelmesine ve hassas çeşit ve hatlarda etkili olmasına sebep 
olmuştur. Sarı pas şiddeti hassas hatlarda 100 S seviyesine kadar çıkmıştır. Bu da sarı pasa 
dayanıklılık açısından iyi bir seleksiyon imkanı sağlamıştır. Haziran ayında yükselen sıcaklıklarla 
birlikte kahverengi pasta geçte olsa, özellikle haziran ayının 2. haftasından itibaren etkili olmuştur.   
Bölgemizde alınan yüksek yağışlar hassas çeşit ve hatlarda kök ve kök boğazı hastalıklarının 
görülmelerine sebep olmuştur. Külleme erken dönemde başlayarak dane doldurma aşamasına 
kadar kendini hissettirmiştir. Bazı çeşit ve hatlarda kül bitkinin başağına kadar çıkmasına rağmen 
diğer aksamlarda o kadar etkili olmamıştır.  

Nisan ayından itibaren; son yıllarda bölgemizde populasyon yoğunluğunun arttığı gözlenen 
Tahıl Yaprak Böceğinin (Oulema melanopa) larvaları zarar vermeye başlamış ancak önceki 
yıllardaki kadar etkili olmamıştır.  

Yine bölgemiz iklim özelliklerine bağlı olarak görülen tanede kara benek, fusarium, sürme, 
rastık vb. mantari hastalıklar bu yılda azda olsa etkili olmuştur.  Sürmenin biraz daha öne çıkması 
hassas hatların belirlenmesi ve dayanıklı hatların seçilmesi açısından önemli olmuştur.  

Haziran sonu Temmuz başı olan hasat döneminde, azda olsa alınan yağışlar  başakta 
çimlenmeye sebep olmuştur. Özellikle hassas ve beyaz daneli çeşitlerde büyük oranda başakta 
çimlenme görülmüştür. Bölgemizde genellikle hasat döneminde alınan yağışlar başakta 
çimlenmeye dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi konusunda zorunluluğu ortaya koyması açısından 
önem arz etmektedir.   

2009-2010 sezonunda melezleme bahçelerinde 2663, uluslar arası ve dış kaynaklı gözlem 
bahçelerinde ise 5855 adet çeşit ve hat yer almıştır. Enstitümüz ıslahçılarınca 2009-2010 
sezonunda kışlık ve yazlık dilim için uygun olabilecek kombinasyonlar dikkate alınarak, yazlık x 
kışlık olmak üzere 421 adet melez gerçekleştirilmiş olup, bunlardan 364 tek, 7 çift ve 50 üçlü 
melezdir.  Ayrıca tek melezlerden 120’si Ug99 Kara Pas Irkına dayanıklı hat veya çeşit 
geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır  

Çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında farklı generasyonlardaki 12394 bitki, bulk ve başak 
sırası değişik kriterlere göre (bitki boyu, sap sağlamlığı, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, dane 
dökme, erkencilik, dolgun ve iri dane vb.) incelenip, 16916 adet bitki, bulk ve başak sırası seçilerek 
bir üst kademeye ve 206 hat ise ön verim denemelerine aktarılmıştır.   
 Ülkesel yazlık x kışlık melezleme programından gelen 494 adet hat F3 kademesinde 
çoğaltılarak, yazlık ve kışlık dilimde faaliyet gösteren 10 enstitüye birer set olarak 
gönderilmiştir. 

2009-2010 ürün sezonunda dört lokasyonda toplam 43 verim denemesi kurulmuş olup, bu 
denemelerde standartlarla birlikte toplam 993 çeşit ve hat yer almıştır. Bu hatlardan gözlem ve 
değerlendirmeler sonucunda 246 adeti bir üst denemeye aktarılmıştır. Denemelerden elde edilen 
Ortalama verimler ise, Ön Verim Denemelerinde 606,5 kg/da, Verim Denemelerinde 593,1 kg/da 
ve beyaz daneli hatlardan oluşan Bölge Verim Denemelerinde ortalama verim 530 kg/da ve en 
yüksek verim 718 kg/da ile Pamukova lokasyonundan alınırken en düşük 312 kg/da Bandırma 
lokasyonundan, kırmızı daneli hatlardan oluşan Bölge Verim Denemelerinde ortalama verim 533 
kg/da ve en yüksek verim 663 kg/da ile Sakarya ve Pamukova lokasyonlarından alınırken en düşük 
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329 kg/da Bandırma lokasyonundan, kışlık ve alternatif karakterli hatlardan oluşan Bölge Verim 
Denemesinde ortalama verim ise 675 kg/da ve en yüksek verim 859 kg/da ile Edirne 
lokasyonundan alınırken en düşük 502 kg/da Sakarya lokasyonundan alınmıştır.  

Enstitümüz buğday çalışmalarının önündeki en büyük engellerden biri kalite analizlerinin 
zamanında ve çok sayıda materyalde yapılamaması, 2009 yılında faaliyete geçen Enstitümüz 
Kalite Laboratuarında 2010 yılında yeni seçilen hatlardan 445 adet, ön verim denemesinden 
seçilen hatlardan 218 adet ve açılan materyal F2’den de 494 olmak üzere toplam 1157 adet hat ve 
populasyonda  bin dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve mini SDS kalite analizleri yapılmıştır. Verim 
ve Bölge Verim denemesi aşamasında olan 252 adet çeşit ve hat ise diğer kalite analizleri için 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Kalite Laboratuarı’na gönderilmiştir.   

Araştırma çalışmalarının yürütülmesinde gerekli olan ara eleman (teknisyen, tekniker ve 
laborant) yokluğu sıkıntı yaratmaktadır. İşçi ve yetişmiş işçi sayısı ise her geçen gün azalmaktadır. 
Bu sorun hizmet alımı şeklinde karşılanmaya çalışılsa da, belli bir tecrübe ve birikim gerektiren 
teknik çalışmaların yürütülmesini aksatmaktadır.  

Araştırma çalışmalarının yürütülmesinde en önemli faktörlerden biri de uygun yapıda arazi 
varlığıdır. Ancak son yıllarda Enstitümüz araştırma çalışmalarının yürütüldüğü mevcut arazi varlığı 
hızla azalmaktadır. Bu durum araştırma çalışmalarının yürütülmesini imkânsız hale getirecektir.   

Tohumluk Üretimi 
Bölgemizde ve diğer bölgelerde yaygın olarak ekilen Tahirova-2000, Hanlı, Beşköprü, 

Pamukova-97, Momtchil ve Bezostaya ekmeklik buğday çeşitlerimizden 2010 sezonunda elit, 
orijinal ve sertifikalı kademelerde olmak üzere toplam 272 ton tohumluk üretimi gerçekleştirilmiş ve 
bunun tamamı satılmıştır.  

 

 

 

Proje Adı   : Güneydoğu Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Projesi 
Projenin İngilizce Adı : Southeast Transitional Region Bread Wheat Breeding Project 
Proje No   : TAGEM/TA/07/07/01/001 
Yürütücü Kuruluş  : Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.  
Proje Lideri    : Hasan GEZGİNÇ 
Proje Yürütücüleri   : Rukiye KARA, B. Ali ARIKAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi, Kahramanmaraş Tarım İl 
Müdürlüğü 
Başlama ve Bitiş Tarihi : Ekim–2006 / Ekim–2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
Açılan Materyal: OF3 olarak ekilen toplam 644 populasyondan yapılan seçim sonucunda 171 adet 
populasyon F4 kademesine, 136 adet F4 populasyonundan yapılan seçim sonucunda 17 adet 
populasyon F5 kademesine, 62 adet populayondan 3 adet populasyon F6 kademesine 
aktarılmıştır. F5 ve F6 kademesine aktarılan materyallerde sarı, kahverengi ve kara pas hastalığı 
görülen hatlar yoğun bir seleksiyona tabi tutuldu. Hastalık görülmeyen hatlarda yoğun kuş 
zararından kaynaklı başak seçimleri istenilen şekilde yapılamamış olup, bunlardan sağlam olan 
bazı başaklar seçilerek yeniden F5 ve F6 kademelerinde tohum çoğaltmak amacıyla ekim 
yapılmıştır.  
Ülkesel materyal temini kapsamında gelen OF3’lerden 1471 adet populasyon Ekim 2010 itibariyle 
deneme alanına 1 er metre uzunluğunda 2 sıra olarak ekilmiştir.  
IWWIP Çalışmaları: IWWIP programında; 720 adet materyalin ekimi yapılarak ve gerekli gözlem 
ve değerlendirmelere devam edilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda bölge koşullarına uygun 
özellik gösteren 95 adet materyal seçimi yapılarak değerlendirilmeye alınmıştır. Değerlendirmede 
bitki boyu, kışa-kurağa dayanma, hastalıklara dayanıklılık ve başak yapısı gibi özellikler göz 
önünde bulundurularak seçim yapılmıştır.  
ICARDA Çalışmaları: 2009-2010 ekim yılında ICARDA’dan temin edilen toplam 242 adet 
materyalin ekimi yapılmıştır. Denemelerde yapılan gözlemler sonucunda soğuk, kurak ve yatmaya 
dayanıklılık, bitki boyu, başak ve yaprak hastalıkları ve dane verimi gibi karakterler üzerinde 
durulmuş ancak herhangi bir materyal seçilmemiştir. 
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Hastalık Gözlem Bahçesi: 2009-2010 ekim döneminde Nisan ayı yağış ve sıcaklıkların da yüksek 
olması sebebiyle sarı pas orta veya yüksek düzeyde epidemi yapmıştır. Hastalık gözlem 
bahçesinde 247 genotiple birlikte diğer ıslah materyalleri de; pas ve külleme hastalıklarına karşı 
test edilmiştir. Ayrıca kök ve kök boğazı hastalıkları ile buğday sürmesi ve buğday açık rastığı gibi 
başak hastalıkları da değerlendirilmektedir.  

Darboğazlar ve Tavsiyeler: Proje çalışmalarında lokasyon olarak kullanılan deneme alanlarının 
her yıl farklı çiftçi tarlalarından kiralama yöntemi ile temin edilmesi, bu alanlarda materyal 
muhafaza ve arazi kullanımı yönünden ayrıca denemenin dış etkenlerden korunması yönünde 
bizleri zorlamaktadır. Materyallerin pas ve kök hastalıkları yönünden değerlendirilmesi ise doğal 
ortamlarda yapıldığından, bazı yıllarda, hastalıklarda epidemi istenen düzeyde olmazken, bazı 
yıllar çok yoğun şekilde görülmektedir. Bölgede yağış ve sıcaklık başta olmak üzere bazı iklim 
değerlerinde düzensizlik ve değişmeler olmaktadır. Bu nedenle genotiplerin özellikle soğuk ve 
kurağa dayanıklılık ile sıcaklık stresine karşı testler yeterince yapılamamaktadır. Buna benzer 
konulardaki bazı fizyolojik çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Ayrıca çalışmalardaki kalifiye iş gücü 
yetersizliği zaman zaman çalışmaları zora sokmaktadır.   
 
Projede Öngörülen Değişiklikler: 
    c-Personel     : Proje liderinin kurumdan ayrılması sebebiyle proje liderliğine 
Hasan GEZGİNÇ getirilmiştir.               
 
 
 
 
 
Proje Adı  : Kahramanmaraş Tarhanası Yapımına Uygun Beyaz Daneli 

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi  
Projenin İngilizce Adı : Determination of White Bread Wheat Cultivars for Making of 

Kahramanmaraş’s Tarhana 
Proje No : TAGEM/TA/09/07/01/002 
Yürütücü Kuruluş  : Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : Dr. Rukiye KARA 
Proje Yürütücüleri   : Hasan GEZGİNÇ, B. Ali ARIKAN, Asuman Kaplan Evlice 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2009-   31.12.2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  

 
2009-10 yetiştirme sezonunda Tarhana yapımına uygun çeşitlerin verim sonuçları 

çizelge’de verilmiştir.  
No Verim (kg/da) No Verim (kg/da) No Verim (kg/da) 
1 549.3  a 46 403.7 abcdef 63 345.3 bcdef 
32 494.7  ab 24 400.3 abcdef 50 333.0 cdef 
8 486.7  abc 20 394.3 abcdef 26 331.3 cdef 
34 470.7  abcd 5 391.7 bcdef 6 329.7 def 
23 470.0  abcd 42 388.7 bcdef 22 328.3 def 
47 467.7  abcd 45 385.3 bcdef 52 328.3 def 
62 466.7  abcd 64 380.3 bcdef 13 327.3 def 
3 444.3 abcde 49 378.7 bcdef 40 324.0 def 
28 442.7 abcde 2 377.7 bcdef 31 323.3 def 
30 442.0 abcde 43 376.0 bcdef 17 323.0 def 
4 440.3 abcde 35 373.3 bcdef 55 322.7 def 
48 435.7 abcde 14 371.3 bcdef 56 319.0 def 
59 429.0 abcde 25 367.7 bcdef 38 317.3 def 
51 427.7 abcde 39 366.3 bcdef 57 315.7 def 
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60 423.0 abcdef 12 363.7 bcdef 18 314.7 def 
44 422.0 abcdef 53 361.7 bcdef 21 308.0 ef 
54 419.3 abcdef 15 359.0 bcdef 61 307.3 ef 
37 416.0 abcdef 10 357.7 bcdef 27 302.7 ef 
19 409.7 abcdef 58 355.7 bcdef 33 298.3 ef 
11 408.7 abcdef 16 354.3 bcdef 9 266.7 f 
7 406.7 abcdef 41 351.0 bcdef       
29 404.3 abcdef 36 349.0 bcdef       
 
2009-10 ekim döneminde elde edilen verim sonuçlarına, değirmenci tercihlerine, kalite sonuçlarına 
ve tarla gözlemlerine göre standart çeşitlerle birlikte toplam 20 adet çeşit seçimi yapılmıştır. Bin 
tane ağırlığı, zeleny sedimentasyon, parlaklık, kırmızılık, sarılık, yaş gluten miktarı, kuru gluten 
miktarı, gluten indeks, protein oranı, rutubet oranı, hektolitre ağırlığı ve sertlik değerleri gibi 
özelliklerin sonuçlarına göre seçimler yapılmıştır. Seçilen 20 çeşit standartlar ile birlikte tesadüf 
blokları deneme deseninde Kahramanmaraş ve Narlı ovası olmak üzere iki lokasyonda 
kurulmuştur. 
  
Projede Öngörülen Değişiklikler: 
    c-Personel     : Projede yardımcı araştırıcı olarak görev alan Ali Haydar 
PAKSOY’un kurumdan ayrılması sebebiyle projede yer almamaktadır.  
 
 
 
 
 
 
Projenin adı   : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Serin İklim Tahılları Islah 
Projsi (Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları) 
Projenin İngilizce adı : Southeastern Anatolian Region Cool Season CerealsImprovement 
Project (Bread Wheat Improvement) 
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/01/005 
Yürütücü Kuruluş  : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. 
Proje Lideri   : Hüsnü AKTAŞ 
Proje Yürütücüleri  : Hüsnü Aktaş, Enver Kendal, Ahmet Altıkat, Sertaç Tekdal, Mehmet 
Karaman 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Ege Tar.Arş.Enst.-Çukuova Tar. Arş.Enst.-Tarla Bit.Merk.arş.Enst. 
Başlama ve Bitiş tarihi : 2007-2012 
Materyal Metod: 
Mibzer ekimi genel olarak 6 sıra x 0.2 m x 6 =7.2 m2’ebadında, m2 ye 400 adet tohum gelecek 
şekilde ekim yapılmaktadır. Elle ekimler, genel olarak 1 m x 2 sıra olacak şekilde ekim 
yapılmaktadır. Ekmeklik buğday ıslahında kullanılan hat, çeşit, ulusal buğday genetik kaynakları ve 
uluslararası Araştırma Merkezlerinden temin edilen materyalden oluşmaktadır. 
Açılan materyal içerisinden bölgeye uyum sağlayabilen hatlar, modifiye bulk yöntemi ile seçilerek 
durulmuş hatlar ön verim, verim ve bölge verim denemelerinde denenerek çeşit adayları 
belirlenmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı (CIMMYTICARDA) 
kuruluşlardan temin edilen durulmuş hatlar da ön verim ve verim denemelerine alınmak suretiyle 
istifade yoluna gidilmektedir. Denemelerin ekim, gübreleme, sulama, bakım, hasat ve harman 
işlemlerinde genel olarak bölgedeki yetiştirme teknikleri uygulanmaktadır. 
Elde Edilen Bulgular 
2009/10 sezonunda kış sıcaklıklarının uzun yıllara göre daha sıcak geçmiştir. Yağışın büyük bir 
kısmı Şubat ayına kadarki dönemde düşmüş, 2009/2010 sezonunda kışın ılık geçmesi ve nemin 
uygun seviyede olması pas sporlarının daha iyi gelişmesini sağlamış ve yoğun bir pas epidemisi 
yaşanmıştır. Yaptığımız gözlemlerde yaşanan pas epidemisinin %30-50 arasında verim düşüşüne 
neden olduğu gözlenmiş ve pasta bir ırk değişimi olabileceği sorusunu gündeme getirmiştir. 
Diyarbakır Zirai Mücadele Arş. Enst. tarafından yapılan surveylerde, bölgede yetiştirilen çeşitlerinin 
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büyük bir kısmının Sarı Pas’a karşı hassas hale geldiği açıklanmıştır. 2009/10 sezonunda Mart 
ayının 1. haftası ile Nisan ayının son haftasına kadar ki kritik döneme kadar bölgede yağış 
olmamasından kaynaklanan kuraklık stresi ve yaşanan yoğun pas epidemisi verimi olumsuz yönde 
etkileyen bir faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Bu sezonda yaşanan pas hastalığına genotiplerin 
göstermiş olduğu reaksiyona göre keskin bir seleksiyon yapılmıştır.        
Diyarbakır ili  2009/2010 yılları yağış verileri 
Uzun Yıllar                             494,3 mm 
2009/2010 sezonu                   517,4 mm 
Enstitüde Ekimi yapılıp Değerlendirilen Açılan Materyal 
F3 ve F4 materyalinden toplamda 497 genotip ekilmiş ve 76 adedi bir sonraki kademeye 
aktarılmıştır. 
Ülkesel YDEBGB bahçesi ve f kademesinden getirmiş olduğumuz materyalden toplamda 210 adet 
genotip ekilmiş 62 adedi övd’ye aktarılmıştır. Dış kaynaklı (Icarda-Cimmyty) den SBW-On ve 
Iasbwyt den 164 adet genotip ekilmiş 14’ü verim denemesi ve övd’ye aktarılmıştır. Iwwip 
materyalinden toplamda 150 adet materyal ekilmiş bunlardan 13 adedi vd’sine aktarılmıştır. 
Ön Verim Denemesi.  D.Bakır 
Enstitüde ekimi yapılıp değerlendirilen ön verim denemesinde 125 çeşit ve hat kullanılmış olup, 
tane verimi 109 ile 549 kg/da olarak değişmiş, denemede kullanılan genotiplerin % 40’nın yaşanan 
sarı pas epidemisinden etkilendiği veya hassas olduğu tespit edilmiştir.  
Sarı pasa karşı hassas olduğu tespit edilen  genotiplerin tane verimi ortalaması 268 kg/da iken 
hassas olmayan genotiplerin verim ortalaması  394 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Mart ayının 1. 
haftası ile Nisan ayının son haftasına kadar ki kritik döneme kadar bölgede yağış olmaması verimi 
olumsuz yönde etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkmış ve bir kuraklık stresinin yaşanmasına 
neden olmuştur.  
Denemede genel verim ortalaması 356, Standartların ortalaması 374, Hatların ortalaması 352, 
seçilenlerin ortalaması 476, en yüksek standart 437 ve en yüksek hat 546 kg/da olarak 
gerçekleşmiştir. Mini Sedimantasyon değeri bakımından ortalama 14,3 ml, Standartların ortalaması 
14 ml, hatların ortalaması14,4 mlseçilenlerin ortalaması 15 ml  olarak tespit edilmiştir. Denemede 
kullanılan genotipler içerisinden verim ve kalite bakımından öne çıkan hatlar verim denemesi 
aşamasına aktarılmıştır. 
Verim Denemesi 1.1. Diyarbakır 
Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve denemede 25 
çeşit ve hat kullanılmıştır. VK%: 10,8 ve LSD: 61** olarak gerçekleşmiştir. Tane verimi bakımından 
denemede kulanılan genotipler arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Denemede 
genel verim ortalaması 342, Standartların ortalaması 350, Hatların ortalaması 339 en yüksek 
standart 471 ve en yüksek hat 446 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Sarı Pas hastalına karşı hassas 
olduğunu tespit ettiğimiz genotiplerin verim ortalaması 268 kg/da ve hassas olmayan genotiplerin 
ise verim ortalaması 400 kg/da olarak gerçekleşmiştir.Mini sedimantasyon bakımından denemede 
kullanılan genotiplerin genel  ortalaması 12 ml, Standartların ortalaması 12 ml hat ortalaması 11,6 
ml ve en yüksek hat 20 ml olarak gerçekleşmiştir. Verim ve kalite bakımından öne çıkan ve 
yaşanan sarı pas epidemisinden etkilenmeyen veya dayanıklı hatlar bir sonraki kademelere 
aktarılmıştır. 
Verim Denemesi 1.2. Diyarbakır 
Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve denemede 25 
çeşit ve hat kullanılmıştır. VK%: 12,7 ve LSD: 85** olarak gerçekleşmiştir. Tane verimi bakımından 
denemede kulanılan genotipler arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Denemede 
genel verim ortalaması 405, Standartların ortalaması 364, Hatların ortalaması 415 en yüksek 
standart 468 ve en yüksek hat 524 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Sarı Pas hastalına karşı hassas 
olduğunu tespit ettiğimiz genotiplerin verim ortalaması 324 kg/da ve hassas olmayan genotiplerin 
ise verim ortalaması 418 kg/da olarak gerçekleşmiştir.Mini sedimantasyon bakımından denemede 
kullanılan genotiplerin genel  ortalaması 10 ml, Standartların ortalaması 9 ml hat ortalaması 9,7 ml 
ve en yüksek hat 15,5 ml olarak gerçekleşmiştir. Verim ve kalite bakımından öne çıkan ve yaşanan 
sarı npas epidemisinden etkilenmeyen veya dayanıklı hatlar bir sonraki kademelere aktarılmıştır. 
Kışlık-Alternatif Deneme Seti (D.Bakır) 
Denemede kullanılan genotipler IWWIP materyalinden seçilmiş olan Kışık ve Alternatif tabiatlı 
hatlardan oluşmaktadır. VK%: 15 ve LSD: 82** olarak gerçekleşmiştir. Denemede genel verim 
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ortalaması 384, Standartların ortalaması 343, Hatların ortalaması 395 en yüksek standart 448 ve 
en yüksek hat 516 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Tane verimi bakımından denemede kulanılan 
genotipler arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulun muştur. Sarı Pas hastalına karşı hassas 
olduğunu tespit ettiğimiz genotiplerin verim ortalaması 323 kg/da ve hassas olmayan genotiplerin 
ise verim ortalaması 413 kg/da olarak gerçekleşmiştir.  
Sulu Bölge Verim Denemesi Diyarbakır 
VK%: 8,9 ve LSD: 59,2** olarak gerçekleşmiştir. Denemede genel verim ortalaması 412, 
Standartların ortalaması 449, Hatların ortalaması 400 en yüksek standart 510 ve en yüksek hat 
575 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Tane verimi bakımından denemede kulanılan genotipler 
arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Sarı Pas hastalına karşı hassas olduğunu 
tespit ettiğimiz genotiplerin verim ortalaması 302 kg/da ve hassas olmayan genotiplerin ise verim 
ortalaması 523 kg/da olarak gerçekleşmiştir.Mini sedimantasyon bakımından denemede kullanılan 
genotiplerin genel  ortalaması 14 ml, Standartların ortalaması 15 ml hat ortalaması 14 ml ve en 
yüksek hat 18 ml olarak gerçekleşmiştirVerim ve kalite bakımından öne çıkan ve yaşanan sarı 
npas epidemisinden etkilenmeyen veya dayanıklı hatlar bir sonraki kademelere aktarılmıştır. 
Sulu Bölge Verim Denemesi Adıyaman 
VK%: 27 ve LSD: 112** olarak gerçekleşmiştir. Denemede genel verim ortalaması 288, 
Standartların ortalaması 284, Hatların ortalaması 290 en yüksek standart 336 ve en yüksek hat 
366 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Tane verimi bakımından denemede kulanılan genotipler 
arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Mini sedimantasyon bakımından denemede 
kullanılan genotiplerin genel  ortalaması 12,7 ml, Standartların ortalaması 13,3 ml hat ortalaması 
12,5 ml ve en yüksek hat 15 ml olarak gerçekleşmiştir. Verim ve kalite bakımından öne çıkan ve 
yaşanan sarı npas epidemisinden etkilenmeyen veya dayanıklı hatlar bir sonraki kademelere 
aktarılmıştır. 
Kuru Bölge Verim Denemesi. Diyarbakır 
VK%: 10,4 ve LSD: 45,8** olarak gerçekleşmiştir. Tane verimi bakımından denemede kulanılan 
genotipler arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulun muştur. Denemede genel verim ortalaması 
304, Standartların ortalaması 367, Hatların ortalaması 283 en yüksek standart 467 ve en yüksek 
hat 486 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Sarı Pas hastalına karşı hassas olduğunu tespit ettiğimiz 
genotiplerin verim ortalaması 241 kg/da ve hassas olmayan genotiplerin ise verim ortalaması 429 
kg/da olarak gerçekleşmiştir. Mini sedimantasyon bakımından denemede kullanılan genotiplerin 
genel  ortalaması 13 ml, Standartların ortalaması 15 ml hat ortalaması 12,6 ml ve en yüksek hat 
15,6 ml olarak gerçekleşmiştirVerim ve kalite bakımından öne çıkan ve yaşanan sarı pas 
epidemisinden etkilenmeyen veya dayanıklı hatlar tespit edilmiştir. Kuru bölge veri denemesindeki 
3 nolu hat daha önceki yıllardaki ve diğer lokasyonlardaki performansı dikkate alınarak tescile teklif 
edilmiştir.  
Kuru Bölge Verim Denemesi. Suruç 
VK%: 14,8 ve LSD: 29,7** olarak gerçekleşmiştir. Tane verimi bakımından denemede kullanılan 
genotipler arasındaki fark istatistki olarak önemli bulunmuştur. Denemede genel verim ortalaması 
139, Standartların ortalaması 137, Hatların ortalaması 140 en yüksek standart 154 ve en yüksek 
hat 215 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Sarı Pas hastalına karşı hassas olduğunu tespit ettiğimiz 
genotiplerin verim ortalaması 123 kg/da ve hassas olmayan genotiplerin ise verim ortalaması 162 
kg/da olarak gerçekleşmiştir.Mini sedimantasyon bakımından denemede kullanılan genotiplerin 
genel  ortalaması 13 ml, Standartların ortalaması 14 ml hat ortalaması 12,5 ml ve en yüksek hat 
15,6 ml olarak gerçekleşmiştir. Verim ve kalite bakımından öne çıkan ve yaşanan sarı pas 
epidemisinden etkilenmeyen veya dayanıklı hatlar tespit edilmiştir. Kuru bölge veri denemesindeki 
3 nolu hat daha önceki yıllardaki ve diğer lokasyonlardaki performansı dikkate alınarak tescile teklif 
edilmiştir.  
Kuru Bölge Verim Denemesi. Adıyaman 
VK%: 20,7 ve LSD: 52,5** olarak gerçekleşmiştir. Tane verimi bakımından denemede kullanılan 
genotipler arasındaki fark istatistki olarak önemli bulunmuştur. Denemede genel verim ortalaması 
176, Standartların ortalaması 209, Hatların ortalaması 164 en yüksek standart 266 ve en yüksek 
hat 245 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Sarı Pas hastalına karşı hassas olduğunu tespit ettiğimiz 
genotiplerin verim ortalaması 155 kg/da ve hassas olmayan genotiplerin ise verim ortalaması 185 
kg/da olarak gerçekleşmiştir.Mini sedimantasyon bakımından denemede kullanılan genotiplerin 
genel  ortalaması 11 ml, Standartların ortalaması 13 ml hat ortalaması 11 ml ve en yüksek hat 15,1 
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ml olarak gerçekleşmiştir. Verim ve kalite bakımından öne çıkan ve yaşanan sarı pas 
epidemisinden etkilenmeyen veya dayanıklı hatlar tespit edilmiştir. Kuru bölge veri denemesindeki 
3 nolu hat daha önceki yıllardaki ve diğer lokasyonlardaki performansı dikkate alınarak tescile teklif 
edilmiştir.  
IWWIP Materyali: 
 
Ayt-Sır ve Elite-Irr deneme setlerinde toplamda 150 genotipin ekimi yapılmış 13 adedi vd’sine 
aktarılmıştır. Bu setlerde kullanılan genotiplerin %50-60’nın yaşanan sarı pas epidemisine hassas 
olduğu tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
Proje Adı  : Ülkesel Serin İklim Tahılları Kışlık Dilim Ekmeklik Buğday Kalite 

Araştırmaları 
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/01/009 
Yürütücü Kuruluş  : TARM, BDUTAE, Anadolu TAE, Doğu Anadolu TAE, Tarkya TAE, 

Karadeniz TAE 
Başlama Bitiş Tarihi  : 2008/2012 

Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu:  
Elde Edilen Bulgular: 2010 ürün yılında Kışlık dilimde çalışan enstitülerden gelen materyal ve 

lokasyonlar Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’ de görüldüğü gibi, Ortak Bölge Kuru Ekmeklik Verim 
Denemeleri (OBVD-KE) ve Ortak Bölge Sulu Ekmeklik Verim Denemeleri (OBVD-SE) denemeleri 
24 lük setlerden oluşmuştur. Anadolu tarımsal araştırma enstitüsü materyal göndermemiştir. 
Altınova lokasyonundan gelen numunelerde çok miktarda egilops olduğundan değerlendirmeye 
alınmamıştır.  
 
Çizelge 1. 2010 Yılı Kuruluşlar ve Kalite Analizi Yapılacak Materyal sayısı 

Kuruluş Deneme Lokasyon Materyal Sayısı 

TARM 
 

OBVD-KE  Altınova 
Ulaş 

24X2 
 

OBVD-SE AOÇ 24 

EBVD 

Haymana-fak. 
Altınova 
Ulaş 
Gözlü 

24X4 
 

BEVD-1 

Haymana-fak. 
Altınova 
Ulaş 

25X3 
 

KEVD-1 
  
  

Haymana-fak. 
Altınova 
Ulaş 

24X3 
 

KEVD-2 
  
  

Haymana-fak. 
Altınova 
Ulaş 

24X3 
 

EÇVD 
  
  
  
  

Haymana-fak. 
Altınova 
Gözlü 
Malya 
Esenboğa 

24X5 
 

SBVD AOÇ  
SVD-21 AOÇ 64 
KEÇVD AOÇ 25 
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BEVD-2 

Haymana-fak. 
Altınova 
Ulaş 25X3 

ÖVD-1 AOÇ 550 
ÖVD-2 AOÇ 450 

TARM SÖVD AOÇ 205 

BDUTAM 
OBVD-SE Merkez 24 
OBVD-KE Merkez 24 

TTAE 
OBVD-SE Edirne 24 
OBVD-KE Lüleburgaz 24 

KTAE 
DATAE 

OBVD-SE Merkez 24 
OBVD-KE Merkez 24 
OBVD-SE  Pasinler 24 

 
CIMMYT 
 

OBVD-KE Pasinler 24 
OBVD-KE Ilıca 24 
10HIST-EXP-SPR 
   
 

Konya 
Sakarya 
Adapazarı 

35X3 
 

10-ELİT IRR 
 

Konya 
Edirne 50X2 

10PYT-TCI 
 Konya  
11 AYT SA 
 

Konya 100 

 
11 AYT IR 
 

Konya 50 

 
11 AYT SIR 
 

Konya 175 

STAE 

BVDB 

Sakarya 
Pamukova 
Karacabey 
Bandırma 

15X4 
 

BVDK 

Sakarya 
Pamukova 
Karacabey 
Bandırma 

17X4 

BVD-KIŞ 
Sakarya 
Pamukova 

20X2 

  Sakarya 54 
 
1.  Ön Verim denemeleri 

TARM ıslah bölümü tarafından Atatürk Orman Çiftliği lokasyonunda ekilen ÖVD-1, ÖVD-2, 
SÖVD, SVD-21 ve KEÇVD materyallerinde zeleny sedimentasyon yapılarak standartları geçen 
hatlar belirlenmiş ve iyi olan hatlar da gluten analizleri yapılmış kalite yönüyle iyi olan hatların ekim 
planına alınabilmesi için ıslahçılarına bildirilmiştir.  

 
Çizelge 1.a. Sulu Ön Verim denemesi  

Standartlar 

Zeleny  Yaş  Kuru  Gluten Glutograf-E 
Sedim 
ml 

Gluten 
% 

Gluten 
% 

İndex 
% 

Strech 
(sn) 

Strech 
(BU) 

relaxation 
(BU) 

Bezostaja-
1/Konya2002 

Ort 41 43 13 53 9 846 525 
St 9 6 2 24 13 78 121 
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sp 

Eser/Sultan-85 

Ort 41 44 14 59 6 826 516 
St 
sp 10 6 2 12 7 61 120 

Hatlar 

Ort 39 41 13 70 16 819 516 
St 
sp 9 4 1 21 21 61 106 

 
Sulu ön verim denemesi 105 materyalden 26 si standart hatlardan olan 205 materyalden 
oluşmuştur. Denemede yer alan  standartların ortalama zeleny sedimentasyon değeri 41 ml, 
hatların ise 39 ml, tespit edilmiş. Standartların ortalama zeleny sedimentasyon değerini geçen hat 
sayısı ise 66 olmuştur Çizelge 5.1.1.a.ve 5.1.1.b). 

Çizelge 1.a. Sulu Ön Verim denemesi Frekans Dağılımı 

HAT 

Zeleny (ml) Hat sayısı 
<19 1 
21-30 31 
31-40 91 
41-50 46 
51-60 17 
>60 3 

 
1.b.  Kırmızı Ön Verim denemesi-1 
Kımızı hat ve çeşitlerden oluşan 550 materyal zeleny sedimentasyon sonucuna göre 
değerlendirildiğindeStandartların ortalaması 46, hatların ortalaması 43 bulunmuş ve 267 hat 
standartların ortalamasından yüksek zeleny sedimentasyon değeri almıştır Çizelge 1.b.).  

Çizelge 1.b. Kırmızı Ön verim denemesi-1 Zeleny Sedimentasyon 

HAT 

Zeleny (ml) Hat sayısı 
<20 2 
21-30 29 
31-40 175 
41-50 157 
51-60 75 
>60 35 

 
1.c.  Beyaz Ön Verim denemesi-2 
Beyaz hat ve çeşitlerden oluşan 450 materyal zeleny sedimentasyon sonucuna göre 
değerlendirildiğinde Standartların ortalaması 39, hatların ortalaması 37 bulunmuş  ve en  yüksek 
değeri  standart standart çeşitlerden  65 ml ile Tosunbey ve en düşük  ise 20 ml ile Bayraktar-2000 
çeşidi almıştır.Hatlardan  167 hat standartların ortalamasından yüksek zeleny sedimentasyon 
değeri almıştır Çizelge 1.c.).  

Çizelge 1.c. Beyaz Ön verim denemesi-2 Zeleny Sedimentasyon 

HAT 

Zeleny (ml) Hat sayısı 
<20 20 
21-30 89 
31-40 163 
41-50 93 
51-60 28 
>60 11 



 37 

 
1.d.  SVD-21 
Toplam 64 hat ve standarttan (6 standart) deneme zeleny sedimentasyon yönü ile değerlendirilmiş, 
Standartların zeleny sedimentasyon değerleri ortalamasını geçen 11 hat ve 6 standart ta gluten 
analizleri (yaş-kuru gluten, gluten İndex ve gluten elastikiyeti) yapılmış sonuçlar çizelge 5.1.1.d. de 
verilmiştir.   Standart çeşitlerin zeleny sedimentasyon değerleri kırmızı ve beyaz çeşit ve hatlarda  
sırası ile 34 ve 30 ml bulunmuştur. Gluten İndex değerleri beyaz hat ve standart çeşitlerde daha iyi 
tespit edilmiştir (çizelge 1.d).  

Çizelge 1.d. SVD-21 Denemesinin bazı kalite analiz değerleri ortalaması  

  
Standart  Hat 

Beyaz Kırmızı Beyaz Kırmızı 
Zeleny ml 30,0 34,0 30 34,0 
Yaş Gluten % 38,1 40,2 42,6 40,5 
Kuru Gluten % 12,2 12,8 13,3 13,0 
Gluten İndex % 77,4 56,5 80,3 59,3 
Strech (sn) 17,3 3,7 21 8,4 
Strech (BU) 782,2 803,5 784 818,6 
Relaxation (BU) 485,0 484,3 476 499,1 

 
1.e.  KEÇVD 
Çoğunlukla çeşitlerden oluşan 25 lik kırmızı ekmeklik çeşit verim denemesinde yer alan 
standartların gluten analiz değerleri çizelge 5.1.1.e de verilmiştir. En yüksek yaş gluten miktarına 
besoztaya-1 çeşidinin sahip olduğu görülmüştür. Zeleny sedimentasyon değerleri 15 ml ile 68 ml 
arasında değişmiştir (Çizelge 1.e.). 

Çizelge 1.e. KEÇVD denemesinde yer alan standartların  bazı kalite analiz değerleri 
ortalaması 

  Karahan-99 Tosunbey Zencirci Bezostaya-1 
Yaş Gluten 36,5 38,8 37,2 48,6 
Kuru Gluten 11,9 12,9 16,7 16 
İndex 65,8 83,2 46,4 60,7 
Strech (sn) 2 7 2 2 
Strech (BU) 814,2 789,4 902,1 864 
relaxation (BU) 551 390 557 450 

 
Çizelge 1.e. KEÇVD denemesinde yer alan standartların  bazı kalite analiz değerleri 
ortalaması 

 
Zeleny Sedimentasyon 
(ml) 

KARAHAN 42 
TOSUNBEY 42 
ZENCİRCİ. 43 
BEZOSTAJA. 66 
TOSUNBEY-15. 46 
TOSUNBEY-13. 33 
BAYRAKTAR 35 
TOSUNBEY-6. 54 
TOSUNBEY-7. 52 
TOSUNBEY SARI PASA DAY-ERKENCİ 30 
TOSUNBEY-14. 38 
TOSUNBEY SARI PASA DAYANIKLI 46 
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TOSUNBEY A ERKENCİ 30 
emin beyin 12.li hatları GODİN VARANİSTA 64 
ARGONO TİVARDİNYA 22 
KİRYA-3 62 
LAGUNA TİVARDİNYA-5. 15 
OVAGA-6. 60 
SULUDİNİSTA-7. 68 
SİKARABİNİSTA-8. 62 
NİKONİYA-9. 58 
LİTONOKİYA-10. 63 
VİDALA-11. 60 
YEDİST-12. 55 

 
2. Ortak Bölge Verim Denemeleri 
Tram Ulaş lokasyonu ve KTAE den gelen ortak bölge verim denemesi materyallerinde gecikmeli 
SDS değerlerinde zeleny SDS değerlerine göre büyük oranda düşme görülmüştür ve bununda 
süne zararından kaynaklandığı düşünülerek  ileri analizlere devam edilmemiştir (Çizelge 2).  

Çizelge 2 KTAE-Merkez ve TARM-Ulaş Lokasyonlarında Zeleny ve Gecikmeli SDS değerleri 

  KTAE-Merkez TARM-ULAŞ 

Num.no 
Zeleny Sedim 
(ml) 

Gecikmeli SDS 
(ml) 

Zeleny Sedim 
(ml) 

Gecikmeli SDS 
(ml) 

1 44 17 36 18 
2 45 23 34 9 
3 39 30 43 25 
4 35 12 35 26 
5 43 18 44 36 
6 37 24 29 16 
7 44 20 28 8 
8 45 22 32 14 
9 36 31 32 20 
10 36 10 45 17 
11 45 31 44 15 
12 40 7 38 14 
13 44 10 31 7 
14 45 8 44 15 
15 50 28 34 6 
16 42 6 35 12 
17 40 24 26 15 
18 54 29 34 7 
19 52 25 43 7 
20 47 30 37 13 
21 50 58 56 8 
22 51 44 63 18 
23 63 67 38 8 
24 44 36 27 11 
 
Analizle devam etmektedir. 
 
 
Proje Adı  : Ülkesel Serin İklim Tahılları Yazlık Dilim Ekmeklik Buğday Kalite 
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Yürütücü Kuruluş  : TARM, BDUTAE, Anadolu TAE, Doğu Anadolu TAE, Tarkya TAE, 
Karadeniz TAE 

Başlama Bitiş Tarihi  : 2008/2012 

Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Proje sürekli olup hedeflenen çıktılar elde 
edilmektedir. Enstitülerin umutvar olan hatları her yıl denmelere konularak kalite performansları 
belirlenmekte kalite yönüyle iyi durumd aolanlar çeşit adayı olarak tescile sunulmaktadır.   

 Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme durumu:  
Dönem Bulguları Elde Edilen Bulgular: 2010 ürün yılında yazlık dilimde çalışan 

enstitülerden gelen materyal ve lokasyonlar Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’ de görüldüğü gibi, 
yazlık dilim Ortak Bölge Verim Denemeleri (YDBV) 17 lük setlerden oluşmuştur. Ege tarımsal 
araştırma enstitüsü materyal göndermemiştir. Sakarya tarımsal araştırma Enstitüsü ortak bölge 
öçalışmaları dışında materyalde de kalite analizi yapılması için materyal döndermiştir. 
Çizelge 1. Gelen materyalve Lokasyonlar 
  Deneme Adı Lokasyon Materyal Sayısı 

ÇTAE YDEBVD 
Adana 15 
Hatay 15 

KTAE YDEBVD Samsun 25 

Sakarya TAE 

YDEBVD 
Merkez 25 
Pamukova 25 

BVDK 

Sakarya 
Karacabey 
Pamukova 
Bandırma 

17X4 
 

BVDB 

Sakarya 
Karacabey 
Pamukova 
Bandırma 

17X4 
 

2.1-1…2.1.30 
2.2.1…2.2.28 
3.3.1…3.3.27 
4.4.1….4.4.27 Sakarya 

15 
15 
12 
12 

ETAE - - - 

Denemede incelenen kalite kriterleri yönü ile öne çıkan hatlar değerlendirilmiştir ve aşağıdaki 
Çizelgeda verilmiştir. Kırmızı tane renkli denmelerin içerisinde standart bulunmadığından 
derğelendirme deneme ortalamasına göre yapılmıştır. 
 
Çizelge 2.Yazlık Dilim ekmeklik Ortak Bölge Verim denemesi-HektolitreAğırlığı 
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Hektolitre ağırlığı; Ortlama hekto litre ağırlıkları lokasyonlara göre değişmekte ve 71,1-80,1 kg/hlt 
arasında değişmektedir. En yüksek ve en düşük hektolitre ağırlığı ortalığı Diyarbakır 
lokasyonundan elde edilmiştir. Diyarbakıt lokasyonunda 9 nolu hat en yüksek 86,0 kg/hlt ve  4 nolu 
hat en düşük 59 kg/Hlt ağırlığına sahip olmuşlardır (çizelge 2).   
 
Çizelge 3.Yazlık Dilim ekmeklik Ortak Bölge Verim denemesi-Bin Tane Ağırlığı 
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Ortalama bin tane ağırlıkları27,7-37,9 g arasında değişmiş olup 37,9 g ile Adana ve 27,7 g ile 
Diyarbakır lokasyonları en yüksek ve en düşük ortalama bin tane ağırlıklarına sahip olmuşlardır. En 
yüksek bin tane ağırlığına Adana lokasyonunda  43,5 g ile 15 nolu hat sahip olmuştur (Çizelge 3). 
 
Çizelge 4.Yazlık Dilim ekmeklik Ortak Bölge Verim denemesi-Tanede Protein Oranı 
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Bin tane ağırlıkları ortalaması %11,7 (adana) ila % 14,1 (Diyarbakır) arasında değişmiş olup en 
yüksek değeri %15,6 ila 10 nolu hat Diyarbakır lokasyonunda almıştır (Çizelge 4). 
 
 
 
 
Çizelge 5.Yazlık Dilim ekmeklik Ortak Bölge Verim denemesi-Zeleny Sedimentasyon 
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Zeleny Sedimentasyon değerlerinin lokasyon ortalamaları 33,5 ml ile 39,3 ml arasında değişmiş 
olup en yüksek zeleny sedimentasyon değerini Sakarya lokasyonunda 48 ml ile Adana-99 çeşidi 
vermiş hatlar içerisinde ise yine aynı lokasyonda 9 nolu hat vermiştir.(43 ml) (Çizelge 5). 
 
Çizelge 5.Yazlık Dilim ekmeklik Ortak Bölge Verim denemesi-Gecikmeli  Sedimentasyon 
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Gecikmeli zeleny Sedimentasyon değerlerinin lokasyon ortalamaları 33,6 ml ile 54,6 ml arasında 
değişmiş olup en yüksek zeleny sedimentasyon değerini Sakarya-Pamukova  lokasyonunda 70 ml 
ile 7 nolu vermiştir. (Çizelge 5). 
 
Adana ve Sakarya-Merkez   lokasyonunda hiç süne zararı görülmemiş fakat Sakarya-Pamukova 
lokasyonunda sadece 8 nolu hat züne zararına uğradığı tespit edilmiştir. Diyarbakır lokasyonunda 
tüm deneme setinde süne zararı tespit edilmiş özellikle 7, ve 13  8 nolu hatlar da yüksek oranda 
süne zararı belirlenmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 

 
ÜLKESEL KIŞLIK DİLİM EKMEKLİK BUĞDAY ISLAH ARAŞTIRMALARI 

 
 
Projenin Adı  : Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Kurağa Dayanıklılığın 

Karakterizasyonu ve Kalite ile İlişkileri  
Proje Numarası   : TAGEM/TA/09/07/01/001 
Proje Yürütücüsü   : İrfan ÖZTÜRK 
Proje Yürütücüsü Kuruluş  : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 
 
Proje Hedeflerini Gerçekleştirme Durumu:  
Bu çalışmada Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş Kate A-1, Gelibolu, 
Pehlivan, Tekirdağ, Selimiye ve Aldane ile bölgede üretimi yapılan Flamura-85 ve Golia çeşitleri, 
ayrıca BBVD-7, BBVD-13 (Bereket), ÖVD-26-07, ÖVD-2/21-07, ÖVD-2/27-07, EBVD-24-07 ve 
BBVD-21-07 no’lu hatlar kullanılmıştır. Denemede toplam 15 genotip bölünmüş parseller deneme 
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak ekilmiştir. Denemede 5 ana parsel yer almış olup ana 
parsellerde kuraklık uygulamaları, alt parsellerde çeşitler yer almıştır. Parseller 6 sıralı, sıra arası 
17 cm olacak şekilde, parsel alanları ekimde 6 m2, hasatta 5 m2 olarak ekilmiştir. Denemede 
kullanılan tohum miktarı m2’ye 500 dane düşecek şekilde her çeşidin bin dane ağırlığı tespit 
edilerek yapılmıştır.  
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Dönem Bulguları: Araştırmada kuraklık uygulaması yapılacak ana parsellere Mart ayında seralar 
kurulmuş olup 1. ve 2. dönemde kuraklık stresi uygulanacak ana parsellerin üzeri kapatılarak 
yağmurun yağması engellenmiştir. Yine bu dönemde günlük buharlaşma su miktarının ölçümleri 
yapılarak ortalama günlük buharlaşma su miktarı belirlenmiştir. Kuraklık stresine maruz 
kalmayacak üçüncü ana parsel sapa kalkma, başaklanma-çiçeklenme ve dane dolum 
dönemlerinde 3 defa sulanmıştır. Yine farklı dönemlerde kuraklık stresi uygulanacak olan birinci ve 
ikinci ana parselde kuraklık stresi dışındaki diğer gelişme dönemlerinde 1 defa sulama yapılmıştır. 
Kök ağırlığının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada 17 cm x 50 cm ebatındaki silindirik metal 
kap kullanılmıştır. Hasat sonrası her uygulamada ilk tekerrürlerden kök örneği çıkarılacak yıkama 
ve diğer işlemleri tamamlanmıştır. 

Topraktaki azot miktarının tespiti amacıyla aylık olarak yapılması gereken toprak analizleri 
Ocak ayından hasat dönemine kadar yapılmıştır. Çıkış sonrası koleoptil uzunluğunun belirlenmesi 
amacıyla her parselden alınan bitki örneklerinde koleoptil uzunluklarının ölçümleri yapılmıştır. 
Ayrıca parsellerde kardeşlenme sayımı yapılmıştır. Fide döneminde yapılması gereken stoma 
sayısı, eni ve boyunun ölçüm işlemleri tamamlanmıştır. Yaprak su tutma kapasitesi ile kuru madde 
miktarı tespit edilmiştir. Başaklanma gün sayısı, olgunlaşma gün sayısı, bayrak yaprak alanı, 
bayrak yaprak dikliği, mumsuluk yaprak rengi, yaprak kıvrılma oranları metotta verilen açıklamalara 
uygun olarak belirlenmiştir. Başaklanma dönemi yaprak su tutma kapasitesi, su kayıp oranı, kuru 
madde oranı, stoma sayısı ile stoma eni ve boyunun ölçümleri yapılmıştır. Bitki örtüsü sıcaklığı ile 
bayrak yaprakta ölçümü üç farklı bitki gelişme döneminde yapılmıştır. Denemede hasat öncesi bitki 
boyu, üst boğum arası uzunluk, biyolojik verim, metrekarede başak sayısı ölçümleri yapılmıştır. 
Ayrıca başak uzunluğu, başakta başakçık ve tane sayısının belirlenmiştir. Kalite analizleri de hasat 
sonrası alınan örneklerde tamamlanmıştır. 
 
Araştırmada üçüncü yıl kış dönemi yağışlarının uzun süreli olması sonucu bitkilerde kısmen 
zarar olmuştur. Kök ağırlığı ve uzunluğunun tespiti amacıyla yapılması gereken çalışmalarda 
uygun aletlerin olmamasından dolayı kök uzunluğu ölçülememiştir. Kuraklık stresi uygulanacak ana 
parsellere kurulan seraların portatif olması nedeniyle şiddetli rüzgârda zarar görmüş ancak 
uygulamalara herhangi bir etkisi olmamıştır. 

 
Projede Önerilen Değişiklikler:   
1. Materyal ve Metot: Araştırmaya beşinci ana parsel olarak sapa kalkma döneminden 
fizyolojik olgunluğa kadar kuraklık uygulanacak ana parsel ilave edilmiştir. Ayrıca m2’de başak ve 
başakta tane sayısı ve ağırlığı gibi bazı agronomik ölçümler ile bayrak yaprakta klorofil ölçümü ve 
bitki örtüsü sıcaklığı ölçümleri ilave edilmiştir. Kök uzunluğu ölçümü ise araştırmadan çıkarılmıştır.   
 
 
 
 

 
Yeni Teklif 

 
 
Proje Adı  : Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin kurağa 

toleranslarının belirlenmesi. Determination of some bread wheat 
(Triticum aestivum L.) varieties to drought tolerance. 

Yürütücü Kuruluş  : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Savaş BELEN 
Proje Yürütücüleri  : Mustafa ÇAKMAK, Soner YÜKSEL, Suat ÖZDEMİR 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01 / 01 / 2011 – 31 / 12 / 2012 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: Bu çalışmada bazı buğday çeşitlerinin, kurağa toleransla 
ilişkilendirilen özellikler bakımından gösterdikleri toleranslarının ve ele alınan özelliklerin hedef olan 
tane verimine ve kaliteye olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 



 44 

Bu çalışma sonucunda deneme materyali içerisinde yer alan çeşitlerin kurağa olan toleransları 
bakımından karşılaştırılması sağlanacaktır. Bu çeşitlerden kurağa toleranslı ve verim seviyesi 
makul düzeyde olanların tespit edilmesi halinde bunlar kuraklıktan etkilenen bölgelere önerilecek 
ve aynı zamanda ıslah programında gen kaynağı olarak kullanılabilecektir. 
Materyal ve Metot 
1. Materyal 
Bu çalışmada, 10 adet tescilli çeşit (Bezostaya 1, Gerek 79, Sultan 95, Harmankaya 99, Altay 
2000, Sönmez-01, Müfitbey, Kate A1, Bayraktar, Karahan)  deneme materyali olarak 
kullanılacaktır. 
2.Metot 
Tarla koşullarında 2010-2011 ve 2011-2012 yetiştirme sezonlarında iki yıllık olarak yürütülecek 
olan tarla denemeleri Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün arazisinde yapay kuraklık 
koşullarında ve normal koşullarda, bir önceki yıl nadas uygulanmış tarlalarda yürütülecektir. 
Denemeler, dört tekerrürlü tesadüf blokları deneme deseninde kurulacaktır. Denemelerin ekimi 
parsel ekim makinesiyle yapılacaktır. Parseller 3 m uzunluk ve 80 cm genişlikte olacak şekilde 4 
sıradan oluşacaktır. Sıra arası mesafe 20 cm, olacak şekilde ekim yapılacaktır. Parseller arasında 
30 cm boşluk bırakılacaktır. Denemelerin ekimi her iki yıl için de Ekim ayı içerisinde yapılacak, 
ekimle birlikte dekara 3 kg saf N ve 7 kg P205 verilecektir. Ayrıca ilkbaharda sapa kalkma 
devresinden önce dekara 6 kg saf N verilecektir. Diğer bakım işlemleri normal yetiştirme 
koşullarında olduğu gibi yapılacaktır. 
 

Kuru denemelerde kuraklık etkisi oluşturmak amacıyla denemelerin üzeri sapa kalkma döneminde 
taşınabilir polietilen yağmur korunağı ile kapatılacak ve normal koşullarda herhangi bir sulama 
uygulanmayacaktır. Denemeler ekimden sonra yeterli yağış olmazsa çıkış sağlanacak şekilde 
sulanacaktır. Gelişme periyodunun en önemli aşamaları olan ilkbahar ilk gelişme, sapa kalkma ve 
başaklanma öncesi dönemlerinde deneme tarlalarından farklı derinliklerden toprak örnekleri 
alınarak topraktaki su durumu izlenecektir.  
 

Tarla denemelerinde ekimden harmana kadar gelişme dönemi boyunca alınacak gözlem ve 
ölçümler aşağıda verilmiştir. Her bir özellik için alınacak ölçüm ve gözlemler her iki deneme yılında, 
kuru ve sulu denemelerin her ikisinde aynı şekilde alınacaktır. Kenar etkisini gidermek için hasattan 
önce kenar sıralar hasat edilip atılacak ve her parselin her iki tarafından 50 cm 'si hasat edilip 
atılacaktır. Gözlem ve ölçümler Geçit 1987, ve Ünver 1995 ’e göre yapılacaktır. 
  
Başaklanma gün sayısı: 1 Ocak’tan itibaren, her parseldeki bitkilerin % 50 ’sinde ana sap 
başağının yaklaşık yarısı bayrak yaprağı kınından çıktığı tarihe kadar olan gün sayısı olarak 
belirlenecektir.  
m2’ de başak sayısı: 1 m'lik sıradan elde edilen bitkiler toprak seviyesinden kesilip, 
bitkilerdeki başak veren tüm saplar sayılıp, değerler 1 m2' ye çevrilecektir.  
m2’ de biyolojik verim: 1 m'lik sıradan elde edilen bitkiler toprak seviyesinden kesilip, tüm 
olarak tartılacak ve değerler 1 m2 'lik alana çevrilecektir.  
m2’ de tane verimi : 1 m'lik sıradaki bitkilerden elde edilen tane verimlerinin ortalamaları 1 m2 'lik 
alana çevrilecektir.  
Birim alan hasat indeksi: 1 m 'lik sıradan elde edilen tane verimi, aynı sıradan elde edilen saplı 
ağırlığa bölünüp, 100' le çarpılarak bulunacaktır. 
Bundan sonraki değerlerin tümü başaklanma zamanında tesadüfen etiketlenen 10 bitkinin ana 
saplarından alınacaktır.  
Bayrak yaprağı alanı: Başaklanma zamanında her parselden tesadüfen etiketlenen 10 bitkinin 
ana saplarındaki bayrak yapraklarının eni ve boyu ölçülüp birbiriyle çarpıldıktan sonra elde edilen 
değerin 0,69 katsayısıyla (Fowler and Rasmusson 1969) çarpımıyla hesaplanacaktır.  
Sap uzunluğu: Olgunlaşmış bitkilerde ana sapın toprak yüzeyinden, başağın ilk boğumuna kadar 
olan uzunluğu (cm olarak) ölçülerek belirlenecektir 
Başak boyu: Olgunlaşmış bitkilerde ana sap başağının en alt boğumuyla en üst başakçığın üst 
ucuna (kılçık hariç) kadar olan uzunluk (cm olarak) ölçülerek belirlenecektir.  
Başakta fertil başakçık sayısı: Her başaktaki tane oluşturan tüm başakçıklar sayılarak elde 
edilecektir.  
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Başakta tane sayısı: Başaklar tanelendikten sonra tüm taneler sayılacak. 
Başakta tane verimi: Her başaktan elde edilen taneler 0,01 g hassaslıktaki (Sartorius Basic 
BA4l00S) terazi ile tartılarak saptanacaktır.  
Bin tane ağırlığı: Hasat sonrasında her parselden elde edilen tanelerden 4 tekrarlamalı olarak 20 
gr 0,01 g hassaslıktaki (Sartorius Basic BA41 OOS) terazi ile tartılarak ortalaması alındıktan sonra 
bin tane ağırlığı (g olarak) bulunacaktır.  
Hektolitre ağırlığı: Hektolitre ağırlığı Uluöz 1965, yönteme göre ölçülecektir. 
Protein oranı (%): Protein miktarı ICC-No. 105/1’ e (Anon., 1960) göre ölçülecektir. 
SDS sedimantasyon (CIMMYT): SDS sedimentasyon değeri CIMMYT tarafından modifiye edilmiş 
analiz yöntemine göre yapılmıştır (Pena, 1990). 
Kurağa duyarlılık İndeksi (KDİ): Genotiplerin sulu koşullardan kuru koşullara geçişte gösterdikleri 
tepkileriler ve kurağa toleranslarının tespitinde yararlanılacaktır. Çalışmada üzerinde özellikle 
durulacak olan bu indeks birçok araştırmacı (Fischer and Maurer 1978, Bruckner and Frohberg 
1987, Winter et all. 1988, Clarke et all. 1992 Öztürk 1999, Guttieri et all. 2001, Rizza et all. 2004, 
Khalil et all. 2007, Takavol and Pakniyat 2007) tarafından buğday va arpada kullanılmış ve kurağa 
toleransta kullanılabilecek bir seçim yöntemi olarak önerilmiştir. Bu indekse göre düşük KDİ 
değerine sahip genotipler kuraklığa toleranslı olarak belirtilmektedirler.  
 
Çalışmanın her iki yılından da genotiplerin yapay kuraklık ve yağışa bağlı koşullardaki verim 
ortalamaları alındıktan sonra aşağıdaki formül kullanılarak KDİ hesaplanacaktır.  
 
KDİ=(l- Vk/Vs)/(l- TGVk- TGVs)  
Vk=genotipin kuru koşullardaki verimi  
Vs= genotipin sulu koşullardaki verimi  
TGVk=Tüm genotiplerin kuru koşullardaki verim ortalaması TGVs=Tüm genotiplerin sulu 
koşullardaki verim ortalaması  
 
Klorofil miktarı: Her parselde Konıca Mınolta SPAD-502 marka klorofilmetre kullanılarak, seçilen 5 
bitkinin gelişmesini tamamlamış son yaprağının alt, orta ve uç kısımları olmak üzere 3 okuma 
yapılacaktır. 
 
Beklenen Yararlar/ Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı: 
Ülkemizde yağmura bağımlı buğday tarımında yıldan yıla gerek iklim faktörlerinden gerek biotik ve 
abiotik streslerden kaynaklanan verim, dolayısıyle büyük üretim dalgalanmaları olmaktadır. Biotik 
ve abiotik stresler de iklim koşullarına bağlı olarak bu verim dalgalanmalarını artırmaktadır. Bu 
nedenle yeni geliştirilen çeşitlerimizin kuraklığa olan toleransını belirleyebilmek ve bu çeşitleri 
sorunlu bölgelere tavsiye etmek gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda deneme materyali 
içerisinde yer alan çeşitlerin kurağa olan toleransları bakımından karşılaştırılması sağlanacaktır. Bu 
çeşitlerden kurağa toleranslı ve verim seviyesi makul düzeyde olanların tespit edilmesi halinde 
bunlar kuraklıktan etkilenen bölgelere önerilecek ve aynı zamanda ıslah programında gen kaynağı 
olarak kullanılabilecektir. 
 
Talep Edilen Bütçe (TL): 

 Yıllar 
2012 2013 

 3.500 1.500 
GENEL TOPLAM 5.000 

 
Çalışma Takvimi 
2011 Yılı Çalışma Planı (1. Yıl) 

Yapılacak İşler O. Ş. M. N. M. H. T. A. E. E. K. A. 

Kış gözlemi             
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Tarla Zararlılarıyla mücadele             

Azotlu gübre uygulaması             

Yabancı ot mücadelesi             

Gözlem ve ölçümlerin yapılması             

Denemelerin hasadı             

Kalite testleri             

Deneme analizi ve değerlendirilmesi             

Tohum hazırlığı             

Denemenin ekimi             

Yıllık sonuç raporu hazırlanması             

2012 Yılı Çalışma Planı (1. Yıl) 

Yapılacak İşler O. Ş. M. N. M. H. T. A. E. E. K. A. 

Kış gözlemi             

Tarla Zararlılarıyla mücadele             

Azotlu gübre uygulaması             

Yabancı ot mücadelesi             

Gözlem ve ölçümlerin yapılması             

Denemelerin hasadı             

Kalite testleri             

Deneme analizi ve değerlendirilmesi             

Yıllık sonuç raporu hazırlanması             

 
 
 

 
 

Proje Adı  : Kışlık Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinin Kurağa Tolerans 
Bakımından Karakterizasyonu  

Projenin İngilizce Adı : Characterization of Winter Bread Wheat Crosing-Blok for Drought 
Tolerance 

Yürütücü Kuruluş  : B.D.Uluslararası Tar. Araş. Enstitüsü 
Proje Lideri   : Seyfi TANER 
Proje Yürütücüleri : Hasan KOÇ, Emel ÖZER, Sait ÇERİ, Ramazan AYRANCI, Ş. İsmail 

CERİT, Musa TÜRKÖZ, Enes YAKIŞIR, İbrahim KARA. 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: TARM-Ankara, ATAE-Eskişehir 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2011-2014  
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Buğday, 30-40° kuzey ve 27-40° güney enlemleri arasında başarıyla yetiştirilen en geniş 
adaptasyon alanına sahip kültür bitkisidir. Dünya buğday ekim alanları son 48 yıl içinde yaklaşık 
%8.7 artması yanında, verim %64.7 ve üretim %67.8 artmış olup; 2008 yılında halen ekim alanı 
223 milyon hektar, üretim 689 milyon ton ve ortalama verim 3086 kg/ha’dır (FAO 2008).  

Ülkemizde, kuraklığın hakim olduğu 2007 yılında 12.4 milyon hektarlık tahıl ekiliş alanı 
içerisinde, buğday ekiliş alanı 8 milyon hektar ve yıllık üretimimiz 17.2 milyon ton düzeyinde 
olurken dekara verim 213 kg olmuştur. Kuraklığın yaşanmadığı 2009 yılında ekiliş yine 8 milyon 
hektar iken üretim 20.6 milyon ton olmuş, verim ise 254 kg/da (TÜİK, 2011) ile dünya 
ortalamasının altında gerçekleşmektedir (FAO, 2008) Ülkemizde buğday verim ortalamasının 
dünya ortalamasından düşük olmasını, başta arazi parçalılığı olmak üzere çiftçilerimizin iyi 
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tohumluk kullanmamasına, yetiştirme tekniği uygulamalarındaki eksikliklere ve buğdayın 
genellikle kuru tarım alanlarında yetiştirilmesine bağlamak olasıdır.  

Ülkemizde buğday, beslenme açısından temel gıda olarak bilinir. FAO 2003-05 verilerine 
göre dünyada kişi başına ekmek tüketimi gelişmişlik düzeyine bağlı olarak 1.5-198 kg/yıl arasında 
değişirken, ülkemizde ortalama 184 kg/yıl olmaktadır (FAO-2008). Buğday ürünlerine karşı aşırı 
istek nedeni ile önemi her geçen gün artmaktadır. 2020 yılında dünya buğday gereksiniminin 
mevcut nüfus artış oranı ile bugüne göre %40 daha fazla olacağı tahmin edilmektedir (Rosegrant 
ve ark. 1997). Artan bu buğday ihtiyacını karşılamak amacıyla dünyada, ulusal ve uluslararası 
araştırma kuruluşları buğday verim ve kalitesini arttırmak amacıyla yoğun çaba göstermektedirler. 
Bu çabalar sonucu; yatmaya, hastalıklara ve zararlılara dayanıklılık, kışa, kurağa ve sıcağa 
tolerans ve yetiştirme teknikleri açısından önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bunun yanında, yeni 
teknolojik gelişmelerin buğday ıslahında kullanılabilirliği üzerine çok sayıda çalışma başlatılmış ve 
çabalar devam etmektedir.  

Islah çalışmaları çok zaman alan ve oldukça pahalı araştırmalardır. Islahın temel 
prensibinde iyi bir çeşit çıkarmak için, amacın iyi belirlenmesi; uygun ebeveyn seçimi ve deneme 
tekniğinin iyi seçilmesi (uygun lokasyon ve iyi gözlem) ilkeleri vardır. Bu amaçla, kombinasyon 
ıslah çalışmalarında başarı, gerekli varyasyon kaynaklarının varlığı ve bu kaynakların etkin bir 
şekilde kullanımı ile gerçekleşir. Ebeveynlerin amaca uygun olarak belirlenen özelliklerinin kalıtım 
derecelerinin bilinmesi, gereksiz kombinasyonları ortadan kaldırmakta ve hangi generasyonda 
seleksiyona başlanacağı yönünde fikir vermektedir (Toklu ve Yağbasanlar, 2005).  

Buğday ekim alanlarının arttırma olanağı bulunmadığına göre, sürekli artan dünya 
nüfusunun buğday isteğinin karşılanabilmesi, büyük ölçüde birim alan veriminin yükseltilmesine 
bağlıdır. Bu nedenle, çoğunlukla kuru tarım yapılan alanlar için kurağa mukavemeti iyi olan 
çeşitlerin geliştirilmesi ve mevcut alanda üretimi arttırma yollarının araştırılması ıslahçıların temel 
hedefleri arasındadır. 
 İç Anadolu Bölgesinde verimi sınırlayan en önemli etkenlerin başında yağışların 
yetersizliği ve dağılımındaki düzensizliğinin neden olduğu kuraklık gelmektedir. Buğday ıslahında 
kurağa dayanıklılığı belirlemede kolay, uygulanabilir, hızlı, tekrarlanabilir, ucuz ve seleksiyon 
kriteri olabilecek yöntemler uygulanarak genotiplere ait karakterizasyonlar yapılarak kurağa 
uygun genotipler tespit edilerek uygun melez bahçesi oluşturup ileri yıllarda kuraklık 
çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış bir alt yapı oluşturmaktır. Çalışmalar iklim odası, 
sera, yağmur korunağı, ve açık alan çalışmaları şeklinde olacaktır. Bu çalışmada kurağa 
toleransda seleksiyon kriteri olabilecek morfolojik, fenolojik ve bazı fizyolojik parametreler 
kullanılarak çalışılacaktır. Çalışmada öncelikli olarak melez bahçesi oluşturulacak ileriki yıllarda 
ise ileri kademelerdeki durulmuş hatlar ve diğer enstitülere ait durulmuş hatlarda test 
edilebilecektir. 
 

Materyal Metot: 
1. Materyal 
Deneme materyali olarak 500 (300 mevcut melez bahçesi+200 yerel genotip) test edilecek. 

Deneme materyali olarak şimdiye kadar Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin kurak alanları için tescil 
edilen çeşitler ile yerel materyallerden saflaştırılan genotipler kullanılacaktır. Test materyali olarak 
kullanılacak her genotipin tohumluğu 2,25 mm’lik elekten elenecek.  
Sera ve İklim dolabı çalışmalarında tarla toprağı ile % 20 oranın kum karıştırılarak kullanılacak. 
Kullanılacak topraklara kg başına 0.333 gr AN (%33), + 0.498 gr DAP (% 18 46) + 0.111 gr 
Potasyum Sülfat + 0.022 gr ZnSO4.7H2O hesaplanarak karıştırılacak. 

2. Metot: 
2.1. Yağmur Korunağı çalışmaları 
1.Yıl 500 genotip yağmur korunağı altında uzun yıllar ortalaması olan 300 mm ye 

tamamlanacak şekilde su verilerek 2 sıra 1 metrelik parsellerde tarama yapılacaktır. %20 
seleksiyon baskısı altında seçim yapılacaktır. 

2 ve 3. Yıl: Seçilen 100 genotipte ; 
10 x 10, 100 genotipten oluşan deneme 1 sıra 1 m olacak şekilde 3 tekrarlamalı eksik latis 

deneme deseninde ekilecek. Ekimde 7 kg/da saf P (DAP şeklinde) kullanılacak ve azotun geri 
kalanı da erken ilkbaharda verilerek 7 kg/da saf N’a tamamlanacak. Nisan/Mayıs ayında yağmur 
korunağı çalıştırılacak. Yağmur korunağı kapatıldıktan sonra; 1. Uygulamada o döneme kadar 
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yağan toplam yağış miktarı üzerine ilave su verilerek 250 mm’ye tamamlanacak; 2. Uygulamada 
ise uzun yıl ortalamaları olan 300 mm’ye tamamlanacak. Sulama uygulamalarında damla sulama 
kullanılacaktır.  

Denemede medyana gelebilecek yabancı otlar ve zararlılar için herbisit ve insektisit 
kullanılacak. 

Denemede hasat elle yapılacak ve parsel verimi için biçerdöverde harman edilecek. 
Yağmur Korunağı Çalışmalarında İncelecek Konular 
2.1. 1. Fizyolojik Parametreler 
2.1.1.1. Bayrak Yaprağı Klorofil İçeriği  
Bayrak yaprağında klorofili oransal olarak belirleyerek ve SPAD biriminde ölçen Minolta 

marka alet ile çiçeklenme döneminde ölçüm yapılacaktır (Adamsen ve ark., 1999). Ölçüm işlemi 
her parsel için 5 adet bayrak yaprağında üçer defa yapılacaktır. İlk ölçüm bayrak yaprak ayasının 
tabanından ikinci ölçüm ortasından üçüncü ölçüm ise uç kısmına yakın yerden yapılarak ölçülen bu 
üç değerin ortalaması alınacaktır. Ölçülen 5 yaprağa ait verilerin aritmetik ortalaması alınarak her 
parselin ortalama bayrak yaprak klorofil içeriği oransal olarak hesaplanacaktır. 

2.1.1.2. Bayrak Yaprak Yeşil Kalma Süresi 
Bayrak yaprağın gelişmesini tamamladığı çiçeklenme başlangıcından itibaren, bayrak 

yaprağın sararıp tamamen kuruduğu tarihe kadar olan süre gün olarak belirlenecektir. 
2.1.1.3. Bitki Örtüsü (Kanopi) Sıcaklığı 
Bitki örtüsü sıcaklığı. Jackson ve ark. (1981) önerdiği yönteme göre, taşınabilir bir infrared 

termometre ile santigrat derece (0C) cinsinden süt olum ve hamur olum dönemlerinde ölçülecektir. 
Ölçümler başaklanma döneminden sonra öğle saatinde (12:00-14:00 arasında) yapılacak, cihaz 
zeminden 300’ lik bir açıyla tutulacaktır. Her parsel için kuzeyden ve güneyden olmak üzere iki 
ölçüm yapılarak ortalamaları alınacaktır.  

2.1.1.4. Stoma İletkenliği (mmol H2O m-2s-1) 
Portatif porometre ile bayrak yaprak stoma direnci ölçümleri bayrak yaprak üst 

epidermisinde süt olum (ZGS:73). ve hamur olum (ZGS:83) dönemlerinde tam bulutsuz havada 
10:00 ile 16:00 saatleri arasında olmak üzere toplam iki kez. portatif porometre (SC-1 Leaf 
Porometer) ile ölçülecek ve mmol H2O m-2s-1 olarak kaydedilecektir (Barutçular, 1993).  

2.1.1.5. Erken Dönemde Toprak Yüzeyini Kapama 
Denemede kullanılan genotiplerin erken dönemde oluşturdukları biyolojik verim ve toprak 

yüzeyini kapama oranını belirlemek amacıyla, bitkilerin kardeşlenmeyi tamamladığı dönemde 
NTech. GreenSeeker Model 505. optik el sensörü kullanılarak NDVI değerleri ölçülerek 
belirlenecektir (Ludlow ve Muchow. 1990). 

2.1.1.6. Fotosentetik Verim (Klorofül Flüoresans) 
Ölçümler çiçeklenme döneminde tam bulutsuz havada saat 10:00-16:00 saatleri arasında 

Klorofil flourasans metre ile ölçülecek. Değişken olmayan bazal klorofil flüoransı (Fo), değişken 
flüoresans (Fv), maksimum floürasans indiksiyonu (Fm) ve değişken flüoresans / maksimum 
floürasans indiksiyonu (Fv/Fm) belirlenecektir. 

2.1.1.7. Net fotosentez hızı (µmolCO2m-2s1) 
Çiçeklenme döneminde, her parselden rastgele seçilen 5 bitkinin ana sapına ait bayrak 

yaprakta, tam güneşli havada, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında LC pro+ Fotosentez Sistemi 
kullanılarak yapılacaktır (Kuşcu 2006). 

2.1.2. Morfolojik Parametreler 
2.1.2.1. Üst Boğum arası Uzunluğu 
Hasat öncesinde her tekerrürde parsellerin ortalarındaki 5 adet bitkinin ana sapında üst 

boğum ile başağın ilk başakçık boğumu arasındaki uzunluk ölçülecektir. Ölçüm yapılan 5 bitkinin 
aritmetik ortalaması alınarak her parsel için üst boğum arası uzunluğu (cm) tespit edilecektir. 

2.1.2.2. Bitki Boyu  
Hasat öncesinde. her tekerrürden 5 bitkinin boyu bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde 

bitkinin ana saplarında, toprak yüzeyinden başakta üst başakçık ucuna kadar (kılçıklar hariç) olan 
yükseklik ölçülerek aritmetik ortalaması alınacaktır. (Yürür ve ark., 1987). 

2.1.2.3. Yaprak Alanı İndeksi 
Genotiplerin çiçeklenme dönemi bittikten sonra yaprak alanı İndeksi ölçümleri SUN-SCAN 

aleti ile yapılacaktır (Gutsa ve Chen, 1987; Simmons, 1987). 
2.1.2.4. Sapta ve Bayrak Yaprakta Mumsuluk 
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Başaklanma döneminde (Tulloch ve Weenink, 1969), 1-3 skalası kullanılacaktır. 1, 
mumsuluk en az; 2, mumsuluk orta; 3, mumsuluk en fazla 

2.1.2.5. Başakta Tane Sayısı 
Her parselde hasat öncesi toplanan 5’er adet ana sapa ait başak örneğinden elde edilen 

tanelerin sayılması ve ortalamasının alınması ile belirlenecektir. 
2.1.2.6. 1000 Tane Ağırlığı  
Her parselden elde edilen tane ürününden rastgele dört defa yüz tane sayılıp, tartılarak 

gram cinsinden hesap edilecektir (Williams ve ark., 1988). 
2.1.2.7. Parsel Verimi (g/parsel)  
Her genotipe ait parseller ayrı ayrı hasat edilerek biçerdöverde harman edildikten sonra 

tartılarak parsel verimleri belirlenecektir. 
2.1.2.8. Bitki Büyüme Tabiatı 
Her parseldeki bitkilerin kardeşlenmesinin tamamlandığı dönemde 1-9 skalasına göre bitki 

büyüme tabiatları belirlenecektir. 
2.1.2.9. Başaklanma tarihi 
Parseldeki bitkilerin %50’sisnin bayrak yaprak kınından çıktığı dönem başaklanma dönemi 

olarak belirlenecektir. 
2.1.2.10. Dane dolum süresi 
Başaklanma tarihinden itibaren fizyolojik olum süresine kadar geçen süre belirlenerek tarih 

olarak kaydedilecektir. 
2.1.2.11. Metrekarede fertil başak sayısı  
Her parseldeki 1 sıra 1m deki fertil başaklar sayılarak orantı yolu ile metrekarede başak 

miktarı hesaplanacaktır. 
2.1.2.12. Biyolojik Verim ve Hasat indeksi  
Hasat olgunluğuna gelen bitkiler toprak seviyesinden kesilip, tartılacak ve bu bitkiler 

harmanlandıktan sonra daneler de tartılacak daha sonra dane ağırlığı/harmanlanmamış tüm bitki 
ağırlığı x 100 formülü ile hasat indeksi hesaplanacaktır. 

2.1.2.13. Kılçıklılık Durumu 
Denemde kullanılan materyallerde kılçıklılığın varlığı veya yokluğu belirtilecek. 
2.1.2.14. Olgunlaşma Tarihi 

Fizyolojik olgunlaşmanın gerçekleştiği tarih olarak belirlenecektir. 
2.2. Sera çalışmaları 
2.2.1.Koleoptil Uzunluğunun Belirlenmesi 
Serada 5, 10, ve 15 cm derililerde saksılara ekilen materyallerin çıkışları ve çıktıktan sapa 

kalkma dönemine kadarki oluşturdukları biyomas toprak üstünden kesilerek tartılacak ve 
genotiplerin karşılaştırmaları yapılacaktır. Biyomas ölçümlerinin sağlıklı yapılabilmesi için her 
saksıya 8-10 bitki ekilecek ve 5 bitki olacak şekilde seyreltilerek her pvc boruda 5 bitki olması 
sağlanacak. Boruların çapı 20 cm ve derinliği 40 cm olacak. Çalışma tesadüf parsellerine göre 3 
tekrarlı yapılacak. 

2.2.2. Çimlenme Dönemi Su Sitresine Direnç  
Saksılara 5 cm derinliğinde 5’er bitki ekilecek. Saksılara metrekareye 10, 20 ve 30 mm 

sulama suyu hesabıyla orantılı olarak su verilecek. Daha sonra çimlenme süresince değişik sulama 
sevilerinde çimlenebilen genotipler sayıları tespit edilecektir. Saksıların çapı 20 cm ve derinliği 40 
cm olacak şekilde ekim yapılacak. Çalışma tesadüf parsellerine göre 3 tekrarlı yapılacak. 

2.2.3. Fide dönemi Kuraklığa Tolerans 
Serada 3 tekerrürlü olarak ve saksı başına 4 bitki kalacak şekilde ekilen genotipler, 20 gün 

süreyle normal büyüme koşullarına tabi tutulduktan sonra, bitkiler sapa kalkmaya kadar 
uygulamaya tabi tutulacak. Sulama uygulamaları önce saksıda su sızıncaya kadar su verilecek ve 
daha sonra su sızıntısı kesildikten sonra saksılar tartılacak ve sulu saksı ağırlığından kuru saksı 
ağırlığı çıkarılarak saksıların alabileceği toplam su hesaplanacaktır. Daha sonraki uygulamalarda 
belli aralıklarda ekim yapılan saksıların ağırlığı kadarki ağırlıktaki şahit saksılar (4 şahit saksı) 
tartılarak eksilen suyun tamamı kadar saksılara su ilave edilecektir (tam su). 20 gün süreyle normal 
büyüme koşullarına tabi tutulduktan sonra sitres oluşturulacak saksılara ise şahit saksılarda eksilen 
suyun %50’u uygulanarak kuraklık oluşturulacaktır (Pauk ve ark., 2010)’dan uyarlanmıştır. Serada 
3 tekerrürlü olarak ve saksı başına 4 bitki kalacak şekilde ekilen genotiplerin toprak üstü aksam 
kuru ağırlıkları, normal sulaması devam eden saksılardan elde olunanla karşılaştırılarak, tarla 
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denemelerinde kullanılan aynı yöntemle çeşitlerin sera koşullarında ve fide devresindeki kurak 
hassasiyet indeksleri hesaplanacaktır. 

2.2.4. Kök özellikleri ve sap uzunluğu (biyomas), yaprak sayısı kuraklık ilişkileri. 
Serada 1.2 m uzunluğundaki pvc boruların içine yine aynı boyda plastik torbalar koyularak 

toprak karışımına 3 tekrarlamalı olarak üçer bitki ekilecek ve bitkiler üç yaprak olduktan sonra 
seyreltilerek her boruda 1 bitki bırakılacaktır. Ölçüm ve tartımlar başaklanma döneminde yapılacak. 
Sulama uygulamalarında Fide Dönemi Kuraklık sulama metodu kullanılacaktır. 

2.3. İklim Odası ve Laboratuvar Çalışmaları 
2.3.1.Çimlenme testi 
Deneme iklim odasında 3 tekerrürlü olarak petri kaplarında kurularak yürütülecektir. Bu 

denemede her genotip biri saf su, biri %10’luk Poli Etilen Glikol (PEG), diğeri ise %16’lık PEG 
içeren petri kaplarına, her kaba 10 tohum gelecek şekilde filtre kağıtları üzerine yerleştirilecek ve 
çimlendirme için tohumlar iklim dolabında 25 0C’de 8 gün karanlıkta bekletilecek (Anonim, 1996), 
çimlenmenin başlamasından itibaren 5 gün süreyle her petri kabında çimlenen tohum yüzdeleri 
tespit edilecek; 5. gün sonunda ayrıca çimlenen tohumların koleoptil uzunlukları ve tohum başına 
kökçük sayılarıyla, her bir kökçüğün uzunluğu tespit edilecektir. Koleoptil ve kökçük uzunlukları 
milimetrik kağıt kullanılarak yapılacaktır. Bu değerlerden PEG uygulamasının neden olduğu % 
zarar oranları hesaplanacak, çeşitlerin PEG uygulaması yoluyla geliştirilen kuraklık stresine 
hassasiyet indekslerinin hesaplanması, %10 ve %16’lık uygulamaların ortalaması olarak çeşitlerin 
PEG uygulaması nedeniyle uğradığı zarar, popülâsyonun uğradığı ortalama zarara bölünerek 
yapılacaktır. 

2.3. 2. Yaprak Tüylülüğü: 
Yağmur korunağı altındaki stres altındaki ve stressiz şartlardaki bitkilerin bayrak 

yapraklarındaki birim alanda yaprak tüylülüğü incelenerek karşılaştırılacak. 
2.3. 3. Stoma ebatları 
Yağmur korunağı altındaki stres altındaki ve stressiz şartlardaki bitkilerin bayrak 

yapraklarındaki birim alanda stoma ebatları incelenerek karşılaştırılacak. 
2.4. Tarla Çalışmaları 
Tarla çalışmaları BDUTAE, ATAE ve TARM enstitülerinde 1’er lokasyonda yapılacaktır. 
Çalışmanın ilk yılında BDUTAE’de çalışmalara esas olacak yeterli miktarda tohum üretmek 

amacı ile tohumluk çoğaltılacak. Elde edilen ve ön eleme sonucu seçilen genotiplere ait tohumlar, 
çalışmanın ikinci ve üçüncü yılı için deneme yapılacak enstitülere BDUTAE tarafından deneme 
setleri şeklinde  hazırlanarak gönderilecektir. 

Denemeler (6 sıra X 5 m) ve 3 tekrarlamalı olarak 10 x 10 latis deneme deseninde 
yapılacaktır. 

2.4. 1. Başaklanma Tarihi: Parseldeki %50 bitkinin %50’sisnin başağının bayrak yaprak kınından 
çıktığı tarih olarak belirlenecektir. 

2.4.2. Bitki Boyu (cm):Bitkiler tamamen olgunlaştıktan sonra her parselde 5 bitkinin toprak 
yüzeyinden başağın en üst kısmındaki mesafe olarak belirlenecektir.  

2.4.3. Olgunlaşma Tarihi: Bitkilerin fizyolojik olgunluğa ulaştığı dönem olarak belirlenecektir. 

2.4.4. Yatma: Parseldeki % de yatma ve yatma oranı açısı olarak belirlenecektir. 

2.4.5. Parsel verimi (gr/parsel): Hasatta elde edilen parsel verimleri hassas terazide tartılarak 
belirlenecektir. 

2.4.5.6. Kardeş sayısı ve kardeşlerin homojenitesi (sadece BDUTAE’nde yapılacaktır) 
Tarlada yağışa dayalı şartlarda 3 tekrarlamalı, 10 x 10 latis deneme deseninde sıra üzeri 10 cm 
olacak şekilde 1 m uzunluğundaki tek sıralara ekim yapılarak ve her genotip arası 40 cm olacak 
şekilde deneme kurulacaktır: çalışmada önce her ocağa 3 tohum ekilecek ve bitkiler çıkıp üç 
yaprak olduktan sonra tek bitki olacak şekilde seyreltilecektir. Daha sonra kardeşler sayılacak ve 
kardeşlerin boyları ölçülerek kardeşlerin boylarının oranları karşılaştırılacaktır. 

 

Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
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Fizyolojik ve morfolojik parametrelerin kullanılması ile kuraklık amaçlı karakterize edilen 
genotipler belirlenecektir. Böylece kurağa toleranslı çeşit geliştirmede daha sağlıklı verilerin 
sağlanmasına yardımcı olacaktır. Belirlenen bu genotipler arasında yapılan melezlemeler ile 
kurağa toleranslı çeşit geliştirmede kullanılmak üzere genotipik alt yapı oluşturulmuş olacaktır. Elde 
edilen bu genotiplerden kurağa toleranslı yeni çeşitler tescil ettirilerek Türk çiftçisinin hizmetine 
sunulacaktır. 

 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve Yıllara Göre): 

 
YILLAR 

2012 2013 2014 
    TOPLAM 135 000 180 000  
GENEL TOPLAM 315 000 

 
Bütçe izahı  

 Daha fazla materyalin test edilmesi ve daha büyük parsellerde çalışma imkanı ile daha 
sağılıklı verilerin elde edilebilmesi için ilave bir YAĞMUR KORUNAĞI (180 000 TL)’nın yapılması 
ve diğer fizyolojik parametrelerin daha çabuk yapılabilmesi için 1 adet SPAD METRE (7 000 TL) ve 
1 adet LEAF POROMETRE (8 000 TL) temini gerekmektedir. Ayrıca altyapımızda mevcut olan 
ancak ekonomik ömrünü tamamlayan deneme mibzerlerinin yenilenmesi (40 000TL) için tarla 
çalışmalarını yapacak her enstitüye deneme mibzerlerinin alınması (40 000 x 3 = 120 000 TL) 
gerekmektedir. 

 
1. Çalışma Takvimi: 

Çalışma  
Dönemleri 

Çalışma  
Paketi İş Paketi Ad/Tanım AYLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Y
IL 

(2
01

1-
20

12
) Ta

rla
 Genotipleri temini ve çoğaltma amaçlı taban gübresi verilerek ekimlerinin yapılması           X   

Ya
ğm

ur
 K

or
un

ağ
ı 

Ön eleme amaçlı genotiplerin taban gübresi verilerek yağmur korunağına ekimlerinin 
yapılması 

         X   

Çoğaltma amaçlı ve yağmur korunağına ekilen materyallere üst gübre verilmesi    X X         
Çoğaltma amaçlı ve yağmur korunağına ekilen materyallerde yabancı ot kontrolu   X X         
Erken Dönemde Toprak Yüzeyini Kapatma    X X         
Yağmur korunağında eksik suyun tamamlanması   X X X        
Bitki Örtü Sıcaklığı      X X       
Bayrak Yaprak Klorofil İçeriği      X        
Tane Verimi        X X     
Verilerin Değerlendirilmesi        X X    

2 Y
IL 

(2
01

2-
20

13
) 

Ta
rl

a v
e 

Ya
ğ

mu
r 

Ko
r

un
. Tarla ve yağmur korunağı denemelerine taban gübresi verilerek ekimlerinin yapılması          X   

Tarla ve yağmur korunağı denemelerine üst gübre verilmesi    X X      X   
Tarla ve yağmur korunağı denemelerinde yabancı ot kontrolu    X X         

Ya
ğm

ur
 K

or
un

ağ
ı 

Yağmur korunağı Denemesinde Erken Dönemde Toprak Yüzeyini Kapatma    X X         
Yağmur korunağında eksik suyun tamamlanması   X X X        
Yağmur Korunağı Denemesinde Bitki Örtü Sıcaklığı     X X       
Yağmur Korunağı Denemsinde Bayrak Yaprak Klorofil İçeriği      X        
Yağmur Korunağı Denemesinde Bayrak Yaprak Yeşil Kalma Süresi     X X       
Yağmur Korunağı Denemesinde  Bitki Örtü Sıcaklığı     X X       
Yağmur Korunağı Denemesinde Yaprak Alanı İndeksi     X X       
Yağmur Korunağı Denemesinde Stoma İletkenliği     X X X      
Yağmur Korunağı Denemesinde Fotosentetik Verim     X X       
Yağmur Korunağında Net Fotosentez Hızı     X X       
Üst Boğum Uzunluğu       X      
Bitki Boyu       X      
Yaprak Alanı İndeksi             
Sapta ve Bayrak Yaprakta Mumsuluk    X X        
Bitki Büyüme Tabiatı   X X         
Başaklanma Tarihi    X X        
Başakta Tane Sayısı       X X     
1000 Tane Ağırlığı        X X     
Tane Verimi       X X     
Dane Dolum Süresi     X X       
Metrekarede Fertil Başak Sayısı       X X     
Biyolojik Verim ve Hasat İndeksi        X     
Olgunlaşma Tarihi       X X     
Kılçıklılık Durumu        X     

Se
ra

 Koleoptil Uzunluğunun           X X  
Çimlenme Dönemi Su Sitresine Direnç          X X  
Fide Dönemi Kuraklığa toleransın           X X X 
Kök Özelliklerinin Belirlenmesi X X        X X X 

İ. Odası ve Lab 
Çimlenme Testi          X X X 
Yaprak Tüylülüğünün Durumu    X X        
Stoma Ebatları    X X        

Tarla 
Başaklanma Tarihi    X X        
Bitki Boyu        X     
Yatma        X     
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Olgunlaşma Tarihi        X     
Parsel Verimleri        X     
Kardeş Sayısı ve kardeşlerin Homojenitesi       X X     

Tümü Verilerin İstatistiksel Analizlerinin Yapılması ve Sonuçların Değerlendirilmesi (2009)        X X X   
3. YIL 
(2013-
2014) 

2. Yılda yapılan işlem, gözlem, ölçüm, tartım ve değerlendirmelerin tamamı. 
Tümü Verilerin İstatistiksel Analizlerinin Yapılması ve Sonuçların Değerlendirilmesi ve rapor 

yazımı 
       X X X X X 

Önemli safhalar Sorumlu kişiler  

Yağmur korunağı çalışmaları  Seyfi Taner, Ramazan Ayrancı  
Sera Çalışmaları Hasan Koç, Emel Özer, Enes Yakışır,   

İklim Odası ve Lab Musa Türköz, Seyfi Taner,İbarahim 
KARA  

Tarla Çalışmaları Ş. İ. Cerit, Sait Çeri; 
Selami Yazar,..Necmettin Bolat, …  

 
 
 
 
 
 
Proje Adı  : Raf Ömrü Uzun Katkısız Ekmek Üretimi İçin Mumsu Double Haploid 

Buğday Hatların Geliştirilmesi 
Projenin İngilizce Adı :To Production Of Long Shelf Life No Additives Bread Developing Of 

Double Haploid Lines 
YürütücüKuruluş : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri   : Özcan YORGANCILAR 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Namık Kemal Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi 
Başlama Bitiş Tarihi  : 2012-2014 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Tahıllar arasında yer alan buğday, insanoğlunun beslenmesinde çok özel bir yere sahiptir. 
Dünyada yıllık ortalama 600 milyon ton civarında buğday üretimi yapılmakta olup (FAO, 2005), 
bunun yaklaşık % 67’si gıda, % 20’si yem, % 7’si tohum, % 6’sı da yaş öğütme gibi endüstriyel 
alanlarda kullanım alanı bulmaktadır (Oleson,1994). Ülkemizde ise yıllık ortalama 20 milyon ton 
civarında buğday üretilmektedir (FAO, 2005) ve buğday toplumumuzun beslenmesinde 
vazgeçilmez bir yere sahiptir. Buğday ve buğday ara ürünleri olan un ve irmik tüketildiği ülke veya 
bölgeye göre farklılıklar göstermekle birlikte; ekmek, bulgur, makarna, erişte, kuskus, bisküvi, 
kraker, gofret, kek, kahvaltılık ve çerez tahıl çeşitleri başta olmak üzere sayısız gıdanın üretiminde 
kullanılmaktadır (Pomeranz, 1998; Eliasson ve Larsson, 1993; Hooseney, 1994). Buğdaydan elde 
edilen en önemli ürün olan ekmek geçmişten günümüze dünyanın her yerinde eşsiz bir statüye 
sahiptir. Nötr tat ve aromaya sahip olduğu için diğer aromatik gıda maddelerinin tüketilmesinde 
ideal bir taşıyıcı rolü üstlenir. Doyurucudur ve kesif bir enerji kaynağıdır (Elgün ve Ertugay, 2003).  

Ekmek, depolanması sırasında tüketici kabulünün azalmasına neden olana bazı değişimlere 
maruz kalır. Bayatlama olarak tanımlanan ve son derece karmaşık bir olay olan bu değişimleri 
basit terimlerle bütün olarak ifade etmek oldukça güçtür. Bayatlama çoğunlukla kabul edilen görüşe 
göre retrogradasyon adı verilen ve pişme sırasında şişen daha sonra parçalanan nişasta 
granüllerindeki moleküllerin sıcaklığın düşmesi ile bir araya gelerek bir dizi karmaşık olay sonucu 
vizkozite artışına neden olmaları sonucunda oluşmaktadır. Sonuçta ekmek içi ufalanan, sert bir 
yapıya kavuşmakta, kabuk kısmı gevrekliğini yitirmekte, tat ve kokuda değişiklikler oluşmakta ve 
ekmek tüketilemez duruma gelmektedir. Bayatlama ile ekmek belirgin duyusal kalitelerini 
kaybetmekte ve sağlık üzerine hiçbir zararlı etkisi olmamasına rağmen tüketicinin ekmeği 
reddetmesine neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı yıl içerisinde tonlarca ekmek atılmakta ve bu 
da önemli bir ekonomik kayba neden olmaktadır (Ribotta ve ark., 2004). Ülkemizde de 1. gün 
sonunda bayatlayan ekmekler üretilmekte; fazla alım sonucu tüketilemeyen ekmekler ertesi gün 
bayatlamakta ve her gün tonlarca ekmek çöpe gitmektedir. Bu da yılda oldukça büyük yıllık 
kayıplara yol açmaktadır. Her yıl yaklaşık olarak ülkemizde 44 milyar adet ekmek üretilmekte olup 
4 milyar ekmeğin israf edildiği ve yılda yaklaşık 700 milyon dolar civarı kaybımızın olduğu 
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belirtilmektedir (Türkiye İsrafı önleme Vakfı, TİSVA, 2007). Bu yüzden bayatlama konusunda 
çalışmalar yapılması Ülkemiz için son derece önemli olmaktadır. 

Bayatlamanın tamamen elimine edilmesi mümkün olmamakta; geciktirilmesi ve bayatlama 
süresinin uzatılması için değişik metotlar kullanılmaktadır. Depolama sıcaklığını düşürülmesi, çeşitli 
proteinli gıdalar kullanılması ve değişik katkı maddelerinin kullanılması (mono ve digliseridler, 
pentozanlar) bu metotlardan bazılarıdır. Bu metotlar içerisinde en etkili yöntem yüzeyce aktif 
(surfektant) katkı maddelerinin kullanılmasıdır. Diğer taraftan bayatlamayı geciktirici metotlar ek bir 
maliyet getirmektedir. Özelikle katkı maddelerinden bazılarının bir kimyasal olarak sağlık üzerinde 
araştırmaları devam etmekte özellikle uzun sürede olan (kronik) etkileri araştırılmaktadır. Amiloz 
(düz zincir) ve amilopektin (dallı yapı) olmak üzere 2 yapıdan oluşan nişasta molekülleri üzerine 
yapılan çalışmalarda en çok kanul gören görüşlere göre bayatlamaya neden olan en önemli 
etmenlerden birisinin amiloz kısmının olduğu ortaya konmuştur. Eğer nişasta moleküllerindeki 
amiloz oranı doğal yollar ile azaltılabilir veya tamamen sıfırlanabilirse bayatlama geciktirilebilir ve 
böylelikle bayatlamayı geciktirici katkı maddelerinin kullanılmasının elimine edilebilir. 

Özellikle son 15 yıldır yapılan araştırmalarla buğday nişastasında amilozsentezini kontrol 
eden enzimler il e ilgili genler tespit edilmiştir. Bütün bu gelişmelerin sonucunda, melezleme ve 
mutasyon teknikleri kullanılarak düşük amilozlu (yarı waxy, < % 28) yeni buğday çeşitleri ile doğal 
olarak bulunmayan amilozsuz ((waxy, < % 1 amiloz) buğdaylar geliştirilmiş olup, halen bu 
buğdayların özellikleri ve potansiyel kullanım alanları üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır 
(Yamomori ve ark., 1994; Nakamura ve ark., 1995; Chibbar ve ark., 1997; Kiribibuchi-Otobe ve 
ark., 1997; Graybosch ve ark., 1998; Seib, 2000; Morris ve Konzak, 2001; Park ve ark., 2001); Baik 
ve Lee,2003; Sayaslan, 2004, 2006; Chibbar ve Chakraborty ve ark., 2006). Ülkemiz için stratejik 
bir bitki olan ve aynı zamanda beslenmemizde önemli yeri olana ekmeğin hammaddesi olan 
buğdayın nişasta özellikleri konusunda da çalışmaların bir an önce yapılması; Ülkemizin ekolojik 
şartlarına uygun mumsu çeşitlerimizin geliştirilmesi; un sanayiinde paçala karıştırılarak 
bayatlamanın geciktirilmesi ve sonuçta da oldukça önemli boyutlarda olan israfın önüne geçilmesi 
çalışmaları son derece önemli olacaktır. 

Buğday danesinde doğal olarak amiloz oranını azaltmak için mumsu veya kısmi mumsu 
yapıda buğday çeşitleri elde edilmelidir. Dünyada bu konuda oldukça yoğun araştırmalar 
yapılmakta Ülkeler ve Araştırma Kuruluşları kendi mumsu buğdaylarını geliştirmektedirler. Bu 
buğdayların farklı nişasta özellikleri nedeni ile un ve unlu mamul sanayi için çok önemli özelliklere 
sahip oldukları ve önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde bu buğdaylardan elde edilen ürünleri 
göreceğimiz ifade edilmektedir. Mumsu yapıda buğday elde etme metotlarından birisi mevcut hat 
ve çeşitlerle melezleme yani konvansiyonel ıslah metotlarını kullanarak daha önce geliştirilmiş olan 
hat veya çeşitleri kullanarak melezleme yapmaktır.  

Projede bu amaçla dünya üzerinde geliştirilmiş olan mumsu yapıda buğday genotipleri 
kullanılacak, Enstitü çeşitleri ile melezlemeleri yapılacaktır. F1’lerden DH hatlar elde edilerek 
mumsu veya kısmi mumsu hatların ayırımları moleküler markörler kullanılarak gerçekleştirlecektir. 
Daha sonra genotiplerin bazı teknoljik kalite özellikleri ile verim ve morfolojik özellikleri 
incelenecektir. Geliştirilen genotiplerden önümüzdeki yıllarda çeşit geliştirilmesinde 
faydalanılacaktır. 
Materyal ve Metot: 
1. Bitkisel Materyal 

Araştırmada, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen 
Sönmez01 ekmeklik buğday çeşidi ile yurtdışından getirilen kısmi mumsu veya tamamen mumsu 3 
genotip kullanılacaktır. Sönmez çeşidi ile mumsu genotipler melezlenerek 3 kombinasyon elde 
edilecektir. Elde edilen melez (F1) daneleri ekilerek F1 bitkileri elde edilerek haploid materyali olarak 
kullanılacaklardır. Projede kullanılacak materyal isimleri, pedigrileri ve orijinleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
Sera şartlarında ekimi yapılan ebeveynlerin vernalizasyon, gübreleme, ilaçlama vb. gibi kültürel 
işlemleri uygun dönemde yapılacaktır.  
 

Çizelge 1. Projede Kullanılacak Ekmeklik Buğday Ebeveynleri 
Ebeveyn Özellik Pedigrisi 

SÖNMEZ01 Kuruda yaygın olarak ekilen çeşit  
NX03X 2489  Mumsu Buğday BaiHuo/Kanto107//Ike/3/KS91H1

84/3*RBL//N87V106 
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NWX03Y 2459  Mumsu Buğday BaiHuoMai/Ike// 
KS91H184/3*RBL//N87V106 

NX02Y 4481 Mumsu Buğday BaiHuo/Kanto107//Ike/3/SD9421
W 

 
2. Yöntem 

A- F1 Bitkilerinin ve Double Haploid Hatların Elde Edilmesi 
B. Moleküler Markörlerin Yardımıyla Mumsu DH Seleksiyonu 
C. Teknolojik Analizler  
 
A. F1 Bitkilerinin ve Haploid Hatların Elde Edilmesi 
Mumsuluk karaktere sahip genotiplerle enstitü çeşitlerinin melezlenmesi sonucu F1 bitkileri elde 

edilecektir. Melezlemede kullanılacak ebeveyn verim, hastalıklara dayanıklılık ve kalite karekterleri gibi 
özellikleri dikkate alınacaktır. Daha sonra F1'lerden haploid bitkiler Anter kültürü tekniği (Ouyang, 
1986) ile elde edilecektir. Bu tekniğe göre; anterler uygun zamanda MN6 ortamında 29 0C’de 40 gün 
karanlık şartlarda tutulacaktır. Oluşan haploid embriyolar alınarak 190-II ortamına rejenerasyon için 
transfer edileceklerdir. Burada 25 0C’de 16 saat 10 bin lux ışık ve 8 saat karanlık ortamda 
rejenerasyon olana dek kalacaktır. Rejenerasyonunu tamamlayan bitkicikler 190-II köklendirme 
ortamında aynı şartlarda köklenmeleri sağlanacaktır. Haploid bitkicikler 3-4 yaprak iken kolchisin 
uygulaması ile kromozomların katlanması sağlanarak DH bitkicikler elde edilecektir. Bilindiği gibi, 
populasyon seleksiyon indeksini ve beklenen randımanını artırmak için o populasyonda yeterli 
miktarda genetik olarak durulmuş hatların bulunması büyük bir avantajdır. Bu sebeple yapılacak her 
bir kombinasyona ait en az 100 DH hat olacaktır.  

 
Double haploid tekniğinde aşağıda verilen aşamalar uygulanacaktır: 

1. Bitki Materyali: Araştırmada, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 
geliştirilen Sönmez01 ekmeklik buğday çeşidi ile yurtdışından getirilen kısmi mumsu veya tamamen 
mumsu 3 genotip kullanılacaktır. Sönmez çeşidi ile mumsu genotipler melezlenerek 3 kombinasyon 
elde edilecektir. Elde edilen melez (F1) daneleri ekilerek F1 bitkileri elde edilerek haploid materyali 
olarak kullanılacaklardır. Projede kullanılacak materyal isimleri, pedigrileri ve orijinleri Çizelge 1’de 
verilmiştir. Sera şartlarında ekimi yapılan ebeveynlerin vernalizasyon, gübreleme, ilaçlama vb. gibi 
kültürel işlemleri uygun dönemde yapılacaktır.  

2. Başakların Seçimi: Serada F1 başaklarındaki anterlerde bulunan çiçek tozları erken-orta 
ınivalent (tek çekirdekli) dönemde, çiçek tozları binoküler altında incelenerek, her kombinasyondan 
mümkün olduğunca fazla başak alınacaktır. 

3. Başaklara Ön Soğuk Uygulaması: Seradan alınan başaklar içinde su bulunan erlenmayere 
konulacak ve üzerleri naylon torbayla kaplanacaktır. Bu başaklar 4 0C’deki soğuk odada 14-15 gün 
süresince tutulacaktır. 

4. Başakların Sterilizayonu: Ön soğuk uygulamasından sonra başakların sap ve yaprakları 
temizledikten sonra 1/1 oranında steril su ve % 0,5 yoğunluğunda sodyum hipoklorid bulunan 
erlenmayerlere konacak ve 20 dakika süre ile başaklarda fiziksel zarara yol açmayacak şekilde el ile 
çalkalanacaktır. Bu işlemlereden sonra başaklar steril kabin altında 3-4 defa steril su ile yıkanacaktır. 

5. Anterlerin Besi Ortamlarına Yerleştirilmesi: Sterilizasyon işleminden sonra başaklar 
üzerindeki alt ve üst başakçıklar uzaklaştırılacaktır. Ortadaki başakçıklardan anterler steril penslerle 
alınacaktır ve daha önceden hazırlanmış, içinde MN6 sıvı besi ortamı bulunan pyrex cam petri (60x10 
cm) kaplarına aktarılacaktır. Projede MN6 sıvı besi ortamı embriyo oluşumu için kullanılacaktır 
(Ouyang ,1986). Her petri kabına 3 tekrarlamalı olarak 100 anter yerleştirlecektir. Petri kaplarında 
bulaşmayı önlemek için kapların etrafı parafilm ile kaplanacak ve 29 0C’de karanlık inkübatörde 40 
gün bırakılacaktır.  

6. Embriyoların Rejenerasyonu ve Köklendirme: Oluşan haploid embriyolar bitki 
rejenerasyonu için 190-II (Zhuang ve Hu, 1983) besi ortamına aktarılacaktır. Gelişen bitkicikler 190-II 
taze besi ortamının bulunduğu test tüplerine aktarılacak ve köklenmeleri sağlanacaktır. Kullanılacak 
besi ortamları ve kimyasal komponentleri Çizelge 2’ de verilmişitr. Köklenen haploid bitkicikler 
saksılara aktarılacaktır. 
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7. Kolchisin Uygulaması ve DH Eldesi: Saksıda kök gelişmesi sağlanan bitkicikler dikkatli bir 
şekilde kökleri topraktan su altında yıkanarak temizlenecektir. % 0,5’lik Kolchisin ile kökler 1 saat süre 
ile muamele edilecektir.  

8. DH bitkiciklerin seraya ve dış ortama transferi: 2-4 kardeş olan DH bitkicikler seraya 
gerekirse tarlaya transfer edilecektir. 

 
Çizelge 2. Anterlerin yerleştirildiği besi ortamı ve embriyoların aktarıldığı rejenerasyon ortamı ve 
bileşimi 
 MN6 Ortamı 190-II Cu  

Rejenerasyon ortamı 
Mg/l 

KNO3 
/NH4/2SO4 
Ca/ NO3/2 x 4 H2O 
                x 2 H2O 
MgSO4 x 7 H2O 
KH2PO4 
KCl 
Fe-Na-EDTA 
Thiamin-HCl 
Maltoz 
Patates ekstarktı 
2,4-D 
Kinetin 
Ficoll 
Gelrite 
pH 

1150 mg 
100 mg 
100 mg 
80 mg 
125 mg 
200 mg 
35 mg 
5 ml 
1 ml 
80 g 
100 ml 
1,5 mg 
0,5 mg 
100 g 
--- 
5,8 

KNO3 
/NH4/2SO4 
Ca/ NO3/2x 4 H2O 
KH2PO4 
MgSO4 x 7 H2O 
KCl 
Fe-Na-EDTA 
MnSO4 x 4 H2O 
ZnSO4 x 7 H2O 
H3BO3 
Kl 
Glicine 
Thiamin-HCl 
Pyridoksine HCl 
Nikotinik asit 
Meso-inositol 
Sakaroz 
NAA 
Kinetin 
CuSO4 x 5 H2O 
Gelrite 
pH 

100 
200 
100 
300 
200 
40 
20 
8 
3 
3 
0,5 
2 
1 
0,5 
0,5 
100 
30 g 
0,5 
0,5 
0,5 
3 g 
5,7 

 
Şema 1. Double Haploid Eldesinin Şematik Gösterimi 

Çeşit A x Çeşit B           
  ↓ 

F1           
 ↓ 

Anter Kültürü  
↓ 

Haploid bitkicik (n=21)  
                      ↓← Colchicine 

Double haploid bitkicik (2n=42) 
↓ 

Vernalizasyon (gerektiğinde) 
↓ 

Büyütme kabini 
↓ 

Seraya transfer 
↓ 

Testler ve seleksiyon 
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Elde edilen double haploid bitkiciklerin kök uçlarından kromozom sayılarını tespit etmek için 

preparat alınacaktır. Bu preparatlar binokular mikroskop altında incelenerek bitkilerin double 
haploid olup olmadıkları tespit edilecektir.  

Çalışılan genotiplerin yapraktan DNA izolasyonu, Jeff J., Doyle and Jane L. Doyle (1988) 
nin uyguladığı yönteme göre yapılacaktır. Buna göre: 

 
Yapraktan DNA İzolasyonu: 
Arazide ve serada ekimi yapılan bitkilerin (10-15 cm gelince) genç yapraklarından DNA 

izalasyonu, Jeff J., Doyle and Jane L. Doyle (1988) nin uyguladığı yönteme göre yapılacaktır. DNA 
izalasyon prosedürü şu şekildedir. 
1.0.4 g yaprak örneği sıvı azot içinde iyice ezilir, 
2.sıvı azotun buharlaşmasının ardından, havan içerisine önce 1 ml daha sonra 2.5 ml izalosyon 
tamponu ilave edilerek iyice ezilir. 
3. Havan içerisindeki çözelti, her biri içerisine 0.5 ml olmak üzere 1.5 ml’lik eppendorf tüplere alınır. 
4. 60-65 OC sıcaklıktaki su banyosu içerisine alınan örnekler ara sıra karıştırılarak 30 dk kadar 
bekletilir. 
5.Su banyosundan alınan örnekler iyice karıştırılarak, kloroform: İzomilalkol tampon çözeltisinden 
her bir tüp içerisine 500 µl eklenerek 12000 rpm de 5-10 dk santrifüjlenir. 
6. Santrifüjden alınan tüplerde iki faz görülür. Bu iki fazın arası ise daha kaba yapılı yaprak 
parçalarıyla ayrılmıştır. Üstteki faz dikkatlice fazla ayırım tabakasına yaklaşılmadan bir pipet 
yardımıyla temiz bir başka tüpe alınır. Üzerine 2/3 hacim oranında (350-400 µl )soğuk izopropanol 
eklenerek nükleik asitlerin çökmesi sağlanır. 
Bu aşamada DNA iplikçikler halinde görülebilmekte ve istenirse temiz bir tüpe ucu kancalı temiz bir 
iğne ile alınabilmektedir. Genellikle bu aşamada, iplikçikler bulanık bir çözelti içinde görülmektedir. 
Şayet bir DNA çökelmesi görülemiyor veya pamuksu bulanık bir yapı hakimse izopropanol 
içerisinde birkaç saat veya 1 gece oda sıcaklığında bırakmak faydalı olabilir. Bu aynı zamanda 
diğer örneklerin hazırlanması içinde uygun bir bekleme süresi veren aşamadır. 
7. DNA lar santrifüjle çöktürüldükten sonra dikkatlice izopropanol dökülerek tüpün dibinde kalan 
DNA lar üzerine yıkama tamponundan  500 µl eklenir ve 20 dakika bekletilerek (İstenirse bu halde 
oda sıcaklığında iki güne kadar bekletilebilir.) 5000 rpm’de 5 dakika santrifirüjlenir. 
8. Üstteki yıkama tamponu dökülerek tüpün dibindeki DNA’lar oda koşullarında tüplerin ağzı açık 
bırakılarak kurumaya bırakılır. 
9. DNA’lar üzerine 100  µl TE eklenerek iyice çözünene kadar karıştırılır. 
10.DNA’rı RNA’dan temizlemek için her tüp içerisine 1 µl RNase eklenir. 
11. Spektrofotometre okuması ve % 0.8 lik jelde görüntülemeyle DNA nın saflık ve miktar tayini 
yapılır. Son konsantrasyon 50 ng/µl olacak şekilde TE ile DNA lar seyreltilerek kullanım için -20 OC 
lik derin dondurucularda kullanım zamanına kadar saklanır. 

İzolasyon Çözeltileri: 
1. İzolasyon tampon çözeltisi ( 100 ml Stok. Ph 8.0) 
a-CTAB   ( % 2 w/v)                      2 g 
Na CI    (1.4 M )                            5.6 g 
b-- Merkapto Etanol                    200 µl  
EDTA (20 mM)                           0.744 g 
Trisma Base (100 mM)               1.211 g 
PVP-40 (% 1 w/v)                             1 g 

Saf su ile toplam hacim 100 ml olacak şekilde tamamlanarak Ph 8.0 ayarlanır. 
2.kloroform/İzoamilalkol Tampon çözeltisi (24:1, 100 ml stok) 
Choloroform 96 ml 
Izoamylalcohol 4 ml 
3.Izopropanol (100 ml stok) Tampon çözeltisi 
4.Yıkama tampon çözeltisi (100 ml stok) 
Ammonium acetate (10 mM) 0.07708 g MW:77.08 
Ethanol (%76 lık)  100 ml 
5. TE: Tris-HCI-EDTA Tampon çözeltisi(100 ml Stok) 
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Trisma Base (10 mM)      0.1211 g MW:121.1 
EDTA (1mM)                  0.03722 g MW:372.2 

Saf su ile 100 ml’ tamamlanır ve süzüldükten sonra otoklavlanır. PH 7.5-8.0’a HCI ile 
ayarlanır. 
 
Primerler ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR, Polimerase Chain Reaction) 
 

Primerler: 
Çalışmada mumsulu genlerini belirlemek amacıyla kullanılacak pirmerler Çizelge 3’de 

verilmiştir. 
Çizelge 3. Mumsu null alleri belirlemek amacıyla kullanılacak primerlerin dizilimi (Nakamura ve 

ark., 2002) 
Primerler Dizilimleri 
Wx-A1 
AFC 
AR2 
Wx-B1 
BDFL 
BRD 
Wx-D1 
BDFL 
DRSL 

 
5’-TCGTGTTCGTCGGCGCCGAGATGG-3’ 
5’-CCGCGCTTGTAGCAGTGGAAGTACC-3’ 
 
5’-CTGGCCTGCTACCTCAAGAGCAACT-3’ 
5’-CTGACGTCCATGCCGTTGACGA-3’ 
 
5’-CTGGCCTGCTACCTCAAGAGCAACT-3’ 
5’-CTGTTTCACCATGATCGCTCCCCTT-3’ 

 
Çizelge 4. Beklenen fragment büyüklükleri (bp) (Vrinten ve ark., 1999) 

Primer Setleri 
Fragment Orijini AFC ve 

AR2 
BDFL ve 
BRD 

BDFL ve  
DRSL 

Wx-A1a* 389 455  
Wx-A1b+ 370 455  
Wx-B1a* 410 425  
Wx-B1b+ - - - 
Wx-D1a* 408 497 2307 
Wx-D1b+ 408 497 1731 

* Yabani tip       +  Null allel 
 

  PCR Amplifikasyon koşulları   
 
1döngü 95 Co – 5 dakika 
 
Denaturasyon               95 Co – 30 sn 

Primer bağlanma          65 Co – 30 sn 
Primer uzama               72 Co – 2 dakika 
 
Final 
72 Co – 7 dakika 
4 Co   –     ∞  
 
PCR, TECHNE ya da PTC 100 TM Thermal cycler’da yapılacaktır. 
 
PCR Ürünlerinin Analizi 
 
5 µl PCR karışımı her örnek için Bromfenol blue boyası ilave edilerek elektroforez 

kasalarına dökülen % 4’lük agoroz jellerdeki kuyucuklara yerleştirilerek 96-100 voltta serbest 
akımda yaklaşık olarak 3 saatte DNA fragmentlerin ayrımlanması sağlanacaktır.  

Jellerin Boyanması 

32 döngü 
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Elektroforez işleminden sonra amplifikasyon ürünlerinin boyanması için etidyum bromit 
(EtBr)boyası kullanılarak 500 ml saf suya 25 µl katılarak 10 dakika jeller içinde çalkalanacaktır. 
Daha sonra fazla boyanın gitmesi için 500 ml safsuda jeller 10- 15 dakika bekletilecektir. EtBr ile 
boyanmış jellerin daha sonra jel görüntüleme ve analiz sistemi ile (JEL LOGIC 200 IMAGING 
SYSTEM) değerlendirilmesi yapılacaktır.  

C. Teknolojik Analizler 
Gözlem Bahçesi kademesine gelen materyalin 1000 tane ağırlığı Uluöz (1965)’e göre 

yapılacaktır. Dne sertliği PSI (Partikül büyüklüğü indeksi) Williams ve ark. (1988)’e göre NIR 
Spektroskopi Cihazı kullanılarak belirlenecektir. Protein miktarı ICC Standart No. 105/1’e göre 
(Anonim.,1960) kalibre edilmiş olan NIR Spektroskopi Cihazı ile belirlenecektir. SDS 
Sedimentasyon değeri tayini Pena ve ark., (1990) tarafından geliştirilen modifiye CIMMYT SDS 
metodu kullanılarak belirlenecektir.  

Nişasta özelliklerinin belirlenmesinde RVA (Rapid Visco Analyzer); Amiloz miktarı ve nişasta 
özelliklerinin daha kapsamlı araştırlmasında DSC (Differential Scanning Calorimetry) cihazları 
kullanılacaktır (Mestre, 1996).  

Aynı zamanda verim ve morfolojik özelliklerine de bakılacaktır. Morfolojik özelliklerden bitki 
boyu, başak uzunluğu, başakcık sayısı, kılçıklılık gibi karekterler değerlendirilecektir 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı:  

Diğer işlenmiş ürünlere kıyasla ekmek çok daha kısa bir raf ömrüne sahiptir. Ekmek hızlı bir 
şekilde tazeliğini kaybeder ve küflenmeye maruz kalır. Ekmeğin sahip olduğu bu kısa raf ömrü yıl 
içerisinde milyarlarca dolara ulaşan bir ekonomik etkiye sahiptir (Baik ve Chinachoti, 2000). 

Tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde eskiden olduğu gibi günümüzde de tahıl ürünleri ve 
özellikle de ekmek beslenmede ön sıradaki yerini korumaktadır. Bu gün dünya ülkelerinin % 
53’ünde ekmek, alınan toplam kalorinin % 50’sini, % 87’sinde ise alınan kalorinin % 30’undan 
fazlasını sağlamaktadır. Ülkemizde ise hem beslenme alışkanlıkları ve hem de ekonomik yapı 
nedeniyle ekmeğin diyetteki önemi ileri ülkelere kıyasla daha fazladır. Ülkemizde günlük kalorinin 
yarıdan fazlasının, proteinin üçte ikisinin tahıl ve ürünlerinden sağlandığı tahmin edilmektedir.  
Günlük ekmek tüketimi üzerine detaylı bir araştırma olmamakla birlikte değişik kaynaklardan bunun 
350-450 g olduğu tahmin edilmektedir (Özkaya, 1992). Ülke insanımızın beslenmesinde oldukça 
önemli yeri olan ekmeğin ve diğer unlu mamullerde en büyük problem kısa sürede bu ürünlerde 
görülen bayatlama adı verilen ekmek içinin ufalanması, gevrekliğini yitirmesi, tat ve kokusunun 
değişmesine yol açan nişastanın özellikle amiloz kısmının retrogradasyonudur. Bu olay sonucunda 
ekmeğin tüketilmesi zorlaşmakta, insanlar tarafından severek tüketilmesi azalmakta ve çoğu 
zamanda çöpe gitmektedir. Her yıl ülke genelinde 1 milyar dolara yakın servet çöpe atılmaktadır. 
Günümüze kadar retrogradasyon olayının geciktirilmesi için pek çok çalışmalar yapılmış. 
Depolamada sıcaklığı değiştirlmesi, patates unu, gluten gibi gıda maddelerinin kullanımı ve çeşitli 
yüzeyce aktif maddelerin kullanılması gibi metotlar denemiştir. Bu metotlar içerisinde en etkili 
yöntem olarak bilinen yüzeyce aktif maddelerin kullanımı oldukça yaygın durumdadır. Katkı 
maddeleri sağlık açısından etkileri uzun sürede belli olabilecek ve üzerinde araştırmaları devam 
eden kimyasal maddelerdir. Diğer taraftan katkı maddeleri ekonomik açıdan bir mali gideri 
beraberinde getirmekte her yıl milyonlarca dolar katkı maddeleri için harcanmaktadır. Eğer doğal 
yollardan nişasta özellikleri değiştirilebilirse ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak ve sağlık 
açısından araştırmaları devam eden, alerjik reaksiyonlara neden olabilen, belki etkileri uzun yıllar 
sonra ortaya çıkacak olan katkı maddelerinin kullanımı elimine edilebilecektir. 

Yapılan bir çalışmada Amilopektince zengin nişastaların mükemmel su absorbsyonu, 
sindirilebilirlik, çirişlenme ve yapışkanlık özelliği ile vizkozite arttırıcı, emülsifiye edici ve raf ömrü 
arttırıcı olarak kullanılabileceği ve mumsu yapıda buğdayların paçala girme özelliği ile ümit verdiği 
görülmüştür (JanSuszkiw, 2003). Normal buğday unlarına % 30’a varan oranlarda paçala 
girdiğinde bayatlaması geciktirilmiş ürünler elde edilmesi mümkün olabilecektir. Yeni geliştirilen 
düşük amilozlu buğdayların eşsiz işlenme karakteristikleri vardır. Bu yüzden istedikleri düzeyde 
düşük amilozlu un üretiminde paçalda ayarlama yapılmasına değirmenciler için fırsat vereceği 
ortaya konmuştur (Delwiche ve ark., 2002). 

Oldukça iyi özelliklere sahip gluten elde edilmesini sağlaması açısından da önemli katkılar 
sağlayacaktır. Bilindiği gibi gluten un ve unlu mamuller sanayinde kullanılan, unların ekmeklik kalite 
özelliğini arttıran ve nişasta ayrılmasında sonra geriye kalan buğday proteinidir. Nişasta sanayi için 
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nişastanın yanında oldukça önemli bir katma değeri bulunmaktadır. Mumsu buğday unlarından 
nişastanın ayrılmasından geriye kalan glutenin oldukça iyi özelliklere sahip olduğu ve gluten 
veriminin de oldukça iyi olduğu ortaya konmuştur. Bu açıdan nişasta sanayine, un ve unlu 
mamuller sanayine yeni ufuklar açmaktadır. 

Tamamen mumsu yapıda nişastalar daha düşük sıcaklıkta ve daha fazla su ile çirişlenir Bu 
buğdayların nişastasından elde edilen çirişler soğutulduğunda ve dondurulduğunda suyunu 
kaybetmezler. Bu da şu anlama gelir: daha fazla uzun raf ömrü. Raf ömrü uzatıcılar ve yağlara 
alternatif kullanım potansiyelleri vardır. Endüstride yapışkanlık verici ajan olarak kullanılabilirler. 
Mumsu buğday unlarından elde edilen hamurların soğuk stabilitelerinin oldukça iyi olması 
nedeniyle su kaybını az olması özellikle donmuş hamur üreten ve bunu kullanan sektörler için 
oldukça önemli özelliklere sahip ürün ve hammadde üretilmesi mümkün olacaktır. 

Proje sonunda elde edilen mumsu veya kısmi mumsu genotipler Ulusal ve Uluslararası 
ıslah programlarına girecek daha üstün özellikli çeşit veya hatların geliştilemesine öncülük 
edecektir. Son yıllarda hızlı bir şekilde mumsu buğdaylardan elde edilen ürünleri marketlere 
gelmeye ve ülkeler kendi mumsu veya kısmi mumsu buğday çeşitlerini geliştirilmeye 
başlamışlardır. Dünyada bir devrim olarak nitelenen mumsu buğday konusundaki çalışmaların 
Ülkemizde de başlamasında bu proje öncülük edecektir.  
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Projeyi Yürüten Kuruluş : Batı Akdeniz  Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Yürütücüsü  : Ali KOÇ 
Yardımcı Araştırmacılar : Turan KARAHAN, Mustafa SOYSAL  Şekip ERDAL 
Başlama – Bitiş Tarihleri : 2011- 2015 
Proje Amacı ve Gerekcesi: Batı Akdeniz Bölgesindeki, son zamanlarda un fabrikaları kaliteli 
ekmeklik buğday temininde zorluk yaşanmaktadır. Özellikle artan ekmeklik buğday talepleri 
bölgede karşılanamaz duruma gelmiştir. ATSO (Antalya Ticaret Borsası)’nda yapılan toplantılarda 
Un Sanayicilerinin Ekmeklik Buğday bulmakta zorlandıkları gözlenmiştir. Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü bünyesinde 1995 yılına kadar buğday ıslah araştırmaları yapılmıştır. Bu 
dönemden sonra enstitü yapısında yapılan değişiklikler, araştırmaların birleştirilmesi, eleman 
sirkülasyonundaki hızlı değişimler ve benzeri nedenlerden dolayı araştırmalarına son verilmiştir.  
Bölgede gittikçe önem arz eden ekmeklik buğdayın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla hazırlanan 
söz konusu teklif projesi, sahil kuşağında çalışan diğer tarımsal araştırma enstitüleri ile işbirliğini 
öngörmekte olup, bu çalışma sonucu çeşit geliştirme çalışmaları ile ıslah materyalinin araştırıcılar 
tarafından daha etkin kullanımı sağlanacaktır. Geniş  bir alanda test edilecek olan bu materyal 
hakkında bilgi birikiminin artmasını ve buğday üreticisi ve tüketicisinin ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek yeni çeşitlerin geliştirilmesini kolaylaştıracaktır. Yapılacak bu çalışma ile özellikle 
agroekolojik yönden oldukça farklılık gösteren Batı Akdeniz Bölgesine uygun  kaliteli ekmeklik 
çeşitlerin geliştirilmesi temel hedef olarak seçilmiştir. Bu çalışmada materyal olarak ülkesel çalışma  
kapsamında melezleme yapan Ege ve Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitülerinden F3 
kademesinde ve uluslar arası araştırma kuruluşları, köy populasyonundan materyallerle 
çalışılacaktır. 
 Materyal – Metot: 

14 - 15 Şubat 2002 tarihinde Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nde yapılan 
toplantıda, TAGEM’e bağlı enstitülerde yürütülen ve yürütülecek olan serin iklim tahılları araştırma 
çalışmalarında mevcut durumun ve eksikliklerin belirlenmesi; bu eksikliklerin giderilmesine yönelik 
olarak hedef ve stratejilerin belirlenmesi ve bunların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi 
yönünde yapılacak işbirliği ve koordinasyonun nasıl yapılacağı konusunda bazı kararlar alınmıştır. 
Alınan bu kararlar çerçevesinde yazlık buğday ıslahına yönelik çalışmalar kapsamında enstitüler 
arasında yapılacak olan işbirliği ve işbölümüne ilişkin materyal ve faaliyetler konusunda 
enstitümüzü yükleneceği safhalar aşağıda belirtilmektedir.   

Enstitümüzün de dahil olacağı Sahil Kuşağı ekmeklik buğday ıslahında kullanılacak 
materyal, işbirliği yapılacak olan enstitülerin ıslah programlarında kullanılan hat, çeşit, yerel köy 
populasyonları, ulusal buğday genetik kaynakları materyali ve Uluslar arası Araştırma Merkezleri 
ile yurtdışı kaynaklardan temin edilen materyalden oluşacaktır. 

 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
 Bu proje ile son yıllarda artan ekmeklik buğday talebi sonucu oluşan çeşit darboğazı 
giderilmeye çalışılacaktır. Nitekim bölgenin ekmeklik buğday ihtiyacının büyük bir kısmı Orta 
Anadolu ve yabancı menşeili’ den karşılanmaya çalışılmaktadır. 

 Koordinasyon ve işbirliği içerisinde yapılan çalışmalar çerçevesinde materyal hakkında bilgi 
birikimi ve tecrübelerin paylaşımı, buğday üreticisi ve tüketicisinin kabul edeceği yeni çeşitlerin 
ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu işbirliği aynı zamanda projede görev alan yeni araştırıcıların 
tecrübe kazanmasını sağlayacaktır.  

Buğday verim potansiyelinin yüksek olduğu Batı Akdeniz bölgesinde ekolojik şartlarına 
uygun önemli hastalık etmenlerine dayanıklı ayrıca teknolojik kalitesi yüksek çeşitlerin geliştirilmesi 
ile kaliteli standart buğday ihtiyacı içinde olan sektörün de yurt içi kaynaklara yönelmesini  teşvik 
edecektir. Önemli miktarda kaliteli standart tip buğday üretiminin ekonomiye katkısı, ithalatın 
azalması yanında ihraç olanaklarının da artmasıyla olacaktır. 
 
Projenin Bütçesi : 2012-2016  = 30.000 TL 
 

 
Çalışma Takvimi : 
2011/2015 Yılları 
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Proje Faaliyetleri Ayrıntılı Bilgi   Zamanlama 
Deneme setlerinin 
hazırlanması 

Tohum temizliği, turlama vs. Ağustos 
Eylül 

Tarla parselasyonu ve ekim Açılan materyal, GB,ÖVD, VD ve BVD Ekim kasım 
Dış denemelerin kurulması BVD ve ÇUD denemeleri (Alanya, Manavgat 

ve Serik) 
 

Çıkış gözlemleri Bakım 
işlemler 

Gübreleme, ilaçlama, kıştan çıkış gözlemleri  Aralık-ocak-
şubat 

Gözlem alma Belirlenen seleksiyon kriterlerine uygun 
olarak agronomik gözlemlerin alınması 

Mart-nisan-
mayıs 

Hasat Hege parsel biçerdöveri ile hasat yapılacaktır. Haziran 
Laboratuar işlemleri Hasadın yapılan materyallerin laboratuar 

işlemleri (1000 tane, hektolitre, camsılık, SDS 
tayini vb) 

Temmuz-
ağustos 

Değerlendirme Ölçülen özellik değerleri bilgisayar ortamıyla 
istatistiki analize tabi tutularak 
değerlendirilecektir. 

Ağustos 
eylül 

 
 

 
 
 

 
Proje Adı  : Ekmeklik Buğday Melez Bahçesindeki Ebeveynlerin Kurak Şartlarda 

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Projenin İngilizce Adı : Determination of Quality Traits of Bread Wheat Genotypes in 
Crossing Block Under Semiarid Conditions 

Yürütücü Kuruluş  : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü   
Proje Lideri   :  Seydi AYDOĞAN  
Proje Yürütücüleri  :  Dr. Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Turgay ŞANAL, Asiye Seyis 

SUBAŞI, Yaşar KARADUMAN, Arzu AKIN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : TARM - ANKARA ve ATAEM- ESKİŞEHİR 
Başlama ve Bitiş Tarihi  :15.10. 2011-15.10.2014  
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  Dünya genelinde küresel ısınma ile meydana gelen iklim 
değişikliğinden ülkemizde etkilenmektedir. Bütün iklim bilimciler tarafından iklim sisteminde bir 
bozulmanın olduğu, Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik 
boyutlarda etkilendiği kabul edilmektedir. Örneğin, sıcaklık artışından İç Anadolu ve Güney Doğu 
bölgemiz kuraklık tehdidi altında bulunmaktadır. Tarımsal araştırmalar genel müdürlüğü (TAGEM), 
2000-2001 yılı ekim dönemi ile ilgili olarak, mayıs ayı başı itibarıyla yaptığı incelemeler sonucunda; 
Konya, Karaman, Yozgat illerinde yetersiz yağışlar nedeniyle ekim yapılan alanlarda  %80- 90 
oranında kuraklığa bağlı zararın meydana geldiği, daha bir çok ilin de %27-  62 oranında 
kuraklıktan etkileneceği belirtilmiştir (Tagem 2001). Kuraklık tane su kaybını artırarak olumu 
hızlandırmaktadır. Buğdayın kalitesi su stresinden etkilenebilir. Bu çalışmada kuraklık testi 
amacıyla kontrollü ve tarla şartlarında yetiştirilen ekmeklik buğday genotiplerinin farklı büyüme 
dönemlerindeki su stresinin protein oranı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, zeleny 
sedimantasyon hacmi, gecikmeli sedimantasyon, yaş gluten oranı, gluten indeksi, miksograf, tane 
sertikliği ve alkali su tutma kapasitesi özelliklerine etkisi incelenecektir. Elde edilen bilgiler ışığında, 
geliştirilen buğday genotipleri içinden kuraklığa dayanıklı, verimli, bölgeye adapte olmuş yüksek 
kaliteli genotiplerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Materyal ve Metot:  Materyal olarak kuraklık testlerinden geçirilmek üzere kontrollü şartlarda 
(yağmur korunağı) ve tarla şartlarında yetiştirilecek olan melez bahçesi ekmeklik buğday 
ebeveynleri iki tekerrürlü olarak kalite özellikleri yönüyle değerlendirilecektir. Kontrollü şartlardaki 
yetiştirilen materyalin hasat döneminde alınan örnek miktarının tüm kalite analizleri için yeterli 
olamayacağından korunak altı materyalin kalite analizleri Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü kalite ve teknoloji laboratuarında yapılacaktır. TARM, ATAEM ve BDUTAE 
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lokasyonlarında tarla şartlarında yetiştirilen mataryalin kalite analizleri bulundukların enstitü 
laboratuarında yapılacaktır. Ayrıca bu melez bahçesi içinde bisküvilik kalite özellikler yönüyle 
uygun olan ebeveynler tespit edilecektir. Proje kapsamında görsel değerlendirme yapılarak 
materyallerde bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı,  protein oranı,  zeleny sedimantasyon,  gecikmeli 
sedimantasyon, miksograf değerleri,  tane sertliği, gluten ve indeks miktarı ve alkali su tutma 
kapasitesi göre yapılacaktır. 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı: Su stresi etkilerinin daha iyi 
anlaşılabilmesi ıslahçıların daha kaliteli çeşit geliştirmesi için önemli olup, kuraklık testi amacıyla 
kontrollü şartlarda ve tarla şartlarında denenen ekmeklik buğday ebeleyenlerinde bazı kalite 
analizleri yapılarak üstün performans gösteren ebeveyenlerin tespit edilmesi, elde edilen verilere 
göre kalite kriterlerini göz önüne alınarak melezleme yapılması, çeşit geliştirme çalışmalarında 
daha isabetli yaklaşımların sağlanması ve entegre ıslah programına katkı sağlanması. Yeni ıslah 
edilecek çeşitlerde kuraklığa dayanıklılık testi sonuçlarına göre seleksiyonlar yapılarak, toprakta su 
stresinden en az etkilenen veya suyu etkin kullanan çeşitlerin geliştirilmesi, Ekmeklik buğday melez 
bahçesi içinde bisküvilik özellik gösteren genotiplerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve yıllara göre):  
Enstitüler 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl Talep Edilen Bütçe 

Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü 19.000 11.800 9.800 40.600 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma E.  21.800 9.800 31.600 

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü  21.800 9.800 31.600 

TOPLAM BÜTÇE 19.000 55.400 29.400 103.800 

 
 
Çalışma takvimi:15.10.2011-15.10.2014 yılları arasındaki 3 yıllık döneme ait ekmeklik buğday 
melez bahçesindeki ebeveynlerin kurak şartlarda kalite özellikleri materyal ve metotta belirtilen 
kalite özelliklerine ait analizler yıllık dönemler halinde yapılacaktır. 
 
 
 
 
ALT Proje Adı  : Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Hatlarında Bisküvilik Kalite 

Özelliklerinin Araştırılması  
Projenin İngilizce Adı : Investigating of Cookie Quality Characteristics in Selected  Soft 

Bread Wheat Lines   
Yürütücü Kuruluş  : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Yaşar KARADUMAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknoloji ve 

Değerlendirme Bölümü 
Başlama Tarihi  :  Nisan 2010 Bitiş Tarihi: Nisan 2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma:         
Bu projenin amacı; Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Buğday Islah Bölümü’nde 
yürütülen ileri kademe bisküvilik buğday denemesine ait hatların kalite özelliklerini kapsamlı olarak 
değerlendirmek; bir sonraki ıslah kademesine girecek hat veya hatları seçmek ve bisküvilik buğday 
ıslahında kullanılabilecek genotipleri belirlemektir. 
Bu amaçla 19 hat ve 5 çeşit ile kuru ve sulu koşullarda tesadüf blokları deneme desenine göre 
kurulan bisküvilik verim denemesinde 3 tekerrür analiz edilmiştir. Verim ve bazı morfolojik 
özellikleri değerlendirilen örneklerde (toplam 144 adet) dane analizleri (1000 dane ağırlığı, 
hektolitre ağırlığı, irilik, dane rengi ve soyma sayısı); kırma analizleri (PSI sertlik, makro-SDS 
sedimentasyon değeri, CIMMYT-SDS sedimentasyon değeri, protein miktarı, rutubet miktarı ve 
kırma rengi; öğütme denemesi (irmik un verimi, kırma un verimi, kaba kepek ve ince kepek miktarı 
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ve toplam un verimi); un analizleri (yaş gluten miktarı, kuru gluten miktarı, gluten indeks değeri, 
protein miktarı, rutubet miktarı, Zeleny sedimentasyon değeri, un rengi, kül miktarı ve zedelenmiş 
nişasta değeri); su tutma kapasitesi (alkali, su, laktik ait, sodyum kabonat ve sakaroz); nişasta 
çirişlenme özellikleri (Rapid Visco Analyser-RVA); hamur reolojik özelikleri (alveo-konsistograf, 
farinograf, ekstensograf ve miksolab özellikleri); yüksek molekül ağırlıklı glutenin alt birimleri; 
bisküvi pişirme ve bisküvi çap, kalınlık, tekstür değerleri; duyusal özellikler (bisküvi panel testi); 
nişasta termal özellikleri (Differential Scanning Colorimeter-DSC) ve monomerik ve polimerik 
protein miktarı analizleri (HPLC ile-devam etmektedir) yapılmıştır. 

Bu proje ile ileri kademe bisküvilik buğday denemesine ait hatların kuru ve sulu koşullarda kalite 
özelliklerini kapsamlı olarak değerlendirmiş, kalite kriterleri arasındaki ilişkiler araştırılmış ve 
bisküvilik buğday ıslahında kullanılabilecek genotipleri belirlenmiştir. Bütün analizler zamanında 
sonuçlandırılacaktır. 
 
 
 
Proje Adı   : Bulgurun fonksiyonel özellikleri ve teknolojik kalitesine buğday çeşidi 

ve üretim yönteminin etkisi (Doktora projesi) 
Proje Numarası  : TAGEM/TA/11/07/02/002 
Proje Yürütücü Kuruluş  : TARM 

Dönem Bulguları: Projede Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Buğday Islahı 
Biriminden temin edilen 8 adet makarnalık (Eminbey, Kızıltan-91, Ankara-98, Yılmaz-98, Mirzabey-
2000, Altın 40/98, Kunduru-1149, Ç-1252) ve 2 adet ekmeklik (Tosunbey, Demir-2000) buğday 
çeşidi materyal olarak kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan çeşitler Haymana (Ankara) ve 
Altınova (Konya) olmak üzere 2 farklı lokasyonda yetiştirilmiştir. Temin edilen çeşitler yabancı 
madde yönünden mekanik olarak temizlendikten sonra, gözle süne emgili tanelerden de ayrılmıştır. 
Temizliği yapılan buğday tanelerinde fiziksel analizler (bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, camsılık, 
soyma sayısı ve tane iriliği analizi) yapıldıktan sonra, bunlardan kırma, un ve irmik örnekleri elde 
edilmiştir. Analiz yöntemine göre kırma örneklerinde; rutubet, kül, protein ve sertlik analizleri,  un 
örneklerinde; rutubet, kül, protein, düşme sayısı, yaş-kuru gluten, SDS ve Zeleny sedimentasyon  
analizleri, irmik örneklerinde ise; renk ve  rutubet analizleri yapılmaktadır.  

Daha sonraki dönemlerde ise değişik pişirme yöntemleri kullanılarak bulgur örnekleri elde 
edilecektir. Üretilen bulgur örneklerinin fiziksel, kimyasal ve kalite özellikleri araştırılarak bulgura 
uygun çeşitler ve üretim yöntemi saptanacaktır. Ayrıca, uygulanan testler içerisinde bulgur 
özelliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek uygun ve pratik kriterler belirlenmeye çalışılacaktır. 

Darboğazlar: Ülkemizde buğdayda süne emgi zararı yaygın olarak görülmesinden kaynaklı 
bu projede de kullanılan buğday örneklerinde süne emgi zararı gözlenmiştir. Buğday çeşitleri 
arasındaki kalite farklarını ortaya koyabilmek için bu örneklerin süne emgi zararından arı olması 
gerekmektedir. Bu yüzden buğday örneklerinde bulunan emgili taneler elle tek tek birkaç kez 
ayıklanmıştır. Bu işlem oldukça uzun zaman almıştır. 

 
 
 
 
Proje Adı  : Orta Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları (Central 

Anatolia Regional Bread Wheat Breeding Researches) 
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/01/007 
Yürütücüsü Kuruluş  : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Selami YAZAR 
Sunan    : Selami YAZAR 
Proje Yürütücüleri  : Selami YAZAR, Dr. Emin DÖNMEZ, Dr. Ayten SALANTUR, Bayram 

ÖZDEMİR 
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İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: Bahri DAĞDAŞ Uluslararası T.A.E, Anadolu T.A.E, Sakarya T.A.E, 
Trakya T.A.E, Doğu Anadolu T.A.E, Karadeniz T.A.E. ve IWWIP 
(TÜRKİYE/CIMMYT/ICARDA Uluslar arası Kışlık Buğday Geliştirme 
Programı). (Yukarıda adı geçen enstitülerle sadece Ülkesel Serin 
İklim Tahılları Kışlık Dilim Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları 
kapsamında işbirliği yapılmaktadır). 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2008-2012 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
Materyal: Ekmeklik buğday ıslah çalışmalarında 2009-2010 döneminde;  varyasyon kaynağı 
olarak 2262 adet, açılan kademedeki materyal 12616 adet ve verim denemelerindeki materyal 
1149 adet olmak üzere toplam 16027 hat ve çeşit değerlendirilmiştir. 

Açılan kademe F1, F2, F3, F4 ve F5 kademeleri populasyon olarak, F5’den tek başak 
seçilerek F6’da tek başak sıraları şeklinde ekilmektedir. F6’da ekilen başak sıralarından durulmuş 
ve istenen özelliklere sahip olanlar seçilmekte ve daha sonraki ön verim ve verim denemelerine 
aktarılmaktadır. 2010 yılında da 10585 hat ve çeşitten oluşan ve başak sırası olarak ekilen F6’dan 
sarı pas ve bazı bitkisel özellikler (bitki boyu, yatma, sap sağlamlığı, başak yapısı gibi) dikkate 
alınarak seçilen 368 hat ÖVD’ye aktarılarak ekimleri yapılmıştır. Kuru Ekmeklik bölge verim 
denemesinden seçilen (verim, kalite, hastalık, kurağa ve soğuğa dayanıklılık gibi kriterleri iyi olan) 
7 ve 10 numaralı hatlar ile performanslarının daha iyi belirlenmesi amacıyla (09-010) Obvd-1 ve 2 
numaralı hatlar Ülkesel Ortak Bölge Verim Denemesi Kuru Ekmekliğe (OBVD-KE) aktarılmıştır.  

Orta Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Çalışmalarının yürütüldüğü yerler Haymana, 
Altınova (TİM), Malya (TİM), Gözlü (TİM), Ulaş’da (TİM) ve Çiçekdağı olup tüm hasatlar başarıyla 
tamamlanmıştır. Ekmeklik Bölge verim denemelerinin istatistik analizleri ve değerlendirmeleri 15 
Ağustos-15 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılmıştır  

2009-2010 üretim döneminde ekmeklik buğday verim denemesi olarak ön verim denemesi 
(ÖVD)-1000 adet, ileri kademe denemesi (İEVD) 3 yerde 100 adet, bölge verim denemesi (EBVD) 
5 yerde 25 adet, ortak bölge verim denemesi kuru ekmeklik (OBVD-KE) 9 yerde 24 adet olarak 
gerçekleşmiş; toplam 1149 hat ve çeşit değerlendirilmiştir.  

Islah çalışmasında yer alan çeşitlere ait elit, açılan, verim denemeleri ile diğer denemelerden 
elde edilen tohumların temizlik işlemleri yapılmıştır. Denemelerinden elde edilen verilerin istatistik 
analizleri Ağustos-Eylül 2010 tarihleri arasında tamamlanarak 2010-2011 yılı denemeleri 
planlanmıştır.  

2010–2011 üretim yılı ekilişleri 10-30 Ekim 2010 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Merkez 
lokasyonumuz olan Haymana’da ekimden sonra yağış ve sıcaklığın uygun gitmesi sebebiyle kışa 
girmeden önce tüm ıslah materyalinde çıkış gerçekleşmiştir.  

Metot olarak; ıslah çalışmalarında varyasyon ortaya çıkarmak için melezleme ıslah 
yönteminden faydalanılmakta, melezlemeden sonraki aşamalarda (açılan materyalde) ise modifiye-
bulk yöntemiyle seçim yapılmaktadır. 

Kuru alanlarda kurulan denemelerdeki hatların verim durumları direkt iklimle bağlantılı olarak 
değişmektedir. Islah çalışmalarında yer alan açılan kademe, ön verim, ileri kademe, bölge verim, 
ortak bölge verim  ve IWWIP denemelerinin ekimi zamanında gerçekleştirilmiş olup, denemelerin  
ekildiği Ekim-Kasım aylarında toprakta yeterli nem olduğundan çimlenme ve çıkışta herhangi bir 
olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Kasım- Aralık aylarında havaların uygun gitmesi sebebiyle 
bitkicikler kardeşlenmelerini tamamlayarak kışa girmişlerdir. Özellikle Ekim ayındaki ortalama 14 
°C ve üzerindeki sıcaklıklar ile Kasım ayında fotosentez minimumunun üzerindeki ortalama 
sıcaklıklar (5 °C) ve topraktaki yeterli nem bitkilerin kış öncesi toprak üstü ve altı aksamlarının 
gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Ocak ve Şubat aylarında hava sıcaklıklarının uzun yıllar 
ortalamasına yakın seyretmiş, bitki gelişmesinde herhangi bir olumsuz etki görülmemiştir. 
Genotipler kışa kardeşlenerek girmiştir ve kış zararı görülmemiştir. 2009-2010 yılı üretim 
sezonunda kış döneminin yumuşak geçmiş olması ve Şubat mart aylarında görülen uzun yıllar 
ortalamasına göre daha yüksek sıcaklıklar bitki gelişimini teşvik etmiştir. Mart ayının sonlarına 
doğru bölgenin genelinde  -6 oC den -9 oC ye kadar 6-9 saat boyunca görülen düşük sıcaklıklar 
gelişimi hızlı olan alternatif gelişme tabiatında olan genotipleri olumsuz yönde etkilemiştir. Mart 
ayını takiben Nisan ayında sıcaklıklarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış, ancak uzun yıllar 
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ortalamasının altında yağış alınmıştır. Özellikle bitkilerin sapa kalkma dönemine denk gelen Mayıs 
ayı içerisinde oldukça az yağış ve uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle 
bitkiler olumsuz etkilenmiştir. Nisan ve bunu takiben Mayıs ayında yağış azlığı bitkilerde kuraklık 
stresine sebep olmuş, bitkiler beklenenden daha erken dönemde sapa kalkmış, m2’de daha az 
başak ve başaktaki başakçık sayısının düşmesine neden olmuştur. Haziran ayı yağışları uzun yıllar 
ortalamalarına göre daha yüksek olmuş, stres altındaki bitkilerin toparlanmasına ve başaktaki 
tanelerin daha iyi gelişmesini sağlamış ve yüksek bin tane ağırlığına neden olmuştur.  Haymana 
loksyonunda Nisan ve özellikle de Mayıs ayındaki yağışın düşük olmasına rağmen uzun yıllar 
ortalamasının üzerinde verim alınmıştır. 

Ülkesel Serin İklim Tahılları Projesinden sonra ise “Haymana 79, Gün-91, İkizce 96, Mızrak 
98, Türkmen 98, Uzunyayla 98, Yakar 99, Demir 2000, Bayraktar 2000, Atlı 2002, Zencirci 2002, 
Tosunbey, Seval ve Kenanbey çeşitleri tescil ettirilmiştir. Tohumluk üretim programında bulunan 
Gün-91, İkizce 96, Demir 2000, Bayraktar 2000 ve Tosunbey çeşitlerine ait elit tohumluk üretimi 
başarıyla tamamlanmıştır. Bu üretim döneminde tescil aşamasında bulunan Ank23/06 çeşit 
adayımız tescil komitesince değerlendirilmiş olup, Lütfibey adıyla tescil ettirilmiştir.  

2010 yılında tescil edilen Lütfibey çeşidimiz Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi 
Müdürlüğü tarafından yapılan tarımsal değerleri ölçme denemelerinde 430.0 kg/da ortalama verim 
ile dördüncü sırada yer almıştır. Kışlık, renkli başaklı, orta erkenci, kılçıklı ve kırmızı taneli olan 
çeşidin hektolitre ağırlığı 74.1-80.4, bin tane ağırlığı 23.8-39.5, protein oranı % 11.4-18.3, sedim 
18-50, enerji değeri 80-265 arasında değişmiştir. 

2010 yılında sulu ıslah programında yer alan hatlar değerlendirilmiş bu değerlendirmeler 
ışığı altında sulama yapılabilen alanlara yönelik 2 ekmeklik buğday çeşit adayı (AnkS6/10; 
AnkS7/10) tescil ettirilmek için TTSM’ye başvuruları yapılmıştır.  

 

 

 

Proje Adı   : Trakya-Marmara Bölgesi Buğday Islah Araştırmaları 
                      Wheat Breeding Research in Trakya- Marmara Region 
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/01/007 
Yürütücü Kuruluş  : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : İrfan ÖZTÜRK 
Proje Yürütücüleri  : Remzi AVCI (Islah), Dr. Turhan KAHRAMAN (Teknoloji, Islah), 

Yüksel TANER (Islah)          
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, CIMMYT, Diğer Tarımsal 

Araştırma Enstitüleri,   
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2008- 2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
Yapılan ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen Aldane ve Selimiye çeşitleri 2009 yılında tescil 
edilmiştir. Her iki çeşitte kahverengi pasa dayanıklı ve ekmeklik kalitesi çok yüksektir. Tescil 
denemelerindeki süresi tamamlanan BBVD7 ve BBVD13 kod numaralı hatlardan BBVD13’ün tescil 
işlemleri tamamlanmış olup Bereket adı ile tescil edilmiştir. Bereket çeşidinin verim ve adaptasyon 
kabiliyeti çok iyi olduğu gibi, kurağa toleranslı, sıkı kavuz yapısı ile geç dönem yağışlardan ve bazı 
zararlılardan daha az etkilenmektedir. 
Melezleme çalışmaları: Melezleme bahçesi içerisinde yer alan genotipler arasında kalite, verim ve 
diğer tarımsal özellikleri göz önünde bulundurularak her yıl farklı sayıda melez yapılmaktadır. 2010 
yılında toplam 109 hat ve çeşitten oluşan melez bahçesi ve diğer ıslah materyali üzerinde 
çalışılarak 77 kombinasyon tekli ve 85 kombinasyon üçlü olmak üzere toplam 162 melez 
yapılmıştır. 
Açılan Materyal: Ekmeklik buğdayda farklı kademelerde toplam 3346 popülasyon üzerinde 
çalışılmış olup, yapılan seleksiyonu sonucunda toplam 426 populasyon, 4550 başak ve morfolojik 
olarak durulma gösteren 211 başak sırası hat bulk edilerek seçilmiştir. Durulmuş hatlar ön verim 
denemeleri ve tohum çoğaltma parsellerine alınmıştır. 
Verim Denemeleri: 2009-2010 ekim yılında 948 hat ve çeşitten oluşan 32 adet verim denemesi 
kurulmuştur. Bu denemelerde verim, kalite ve diğer tarımsal özellikleri bakımından genotiplerin 
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gözlem ve değerlendirmelerine devam edilmiştir. Denemelerde yapılan gözlemlerde soğuk, kurak 
ve yatmaya dayanıklılık, bitki boyu, başak ve yaprak hastalıkları, kalite özelliği, dane verimi ve 
dane yapısı gibi karakterler üzerinde durulmuştur. Verim denemelerinde yapılan değerlendirme 
sonucunda toplam 374 genotip seçilmiştir.  
 
Gözlem Bahçeleri ve IWWIP Çalışmaları: IWWIP proğramında; verim denemeleri, gözlem bahçesi 
ve tohumluk üretim parsellerinden oluşan toplam 2756 materyalin ekimi yapılarak ve gerekli 
gözlem ve değerlendirmelere devam edilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda bölge koşullarına 
uygun özellik gösteren çeşit ve hatlar seçilerek hem verim denemelerine hem de melez 
bahçelerine aktarılmıştır. Değerlendirmede bitki boyu, yatma, kışa-kurağa dayanma, hastalıklara 
dayanıklılık, erkencilik, sap sağlamlığı ve başak yapısı gibi özellikler göz önünde bulundurulmuştur. 
Yapılan değerlendirme sonucu bölge için uygun özellikler gösteren 142 genotip seçilerek 
melezleme çalışmalarında kullanmak amacı ile melez bahçesine, hatlar ise verim denemelerine 
aktarılmıştır. 
Hastalık Gözlem Bahçesi: Hastalık çalışmalarında verim denemeleri ve diğer ıslah materyali her yıl 
tarla koşullarında test edilmektedir. 2009-2010 ekim döneminde Mayıs ayı yağış ve sıcaklıkların 
düşük olmasına rağmen kahverengi pas orta veya yüksek düzeyde epidemi yaparken, Mart ayı 
yağışlarının yüksek olması sonucu da külleme hastalığı da orta düzeyde epidemi yapmıştır. Ayrıca 
kök hastalıkları da önceki yıllara göre özellikle taban alanlarda orta/yüksek seviyelerde epidemi 
yaptığı görülmüştür. Hastalık gözlem bahçesinde yapılan çalışmalarında denemelerde yer alan 270 
genotiple birlikte diğer ıslah materyali; kahverengi pas, külleme ve bazı yaprak hastalıkları ile kök 
ve kök boğazı hastalıklarına karşı test edilmiştir. Ayrıca buğday sürmesi ve buğday açık rastığı gibi 
başak hastalıkları tarla koşullarında değerlendirilmektedir.  

Kalite Analizi Çalışmaları: Enstitüde yapılan kalite analiz çalışmalarında bin dane ağırlığı (g), 
hektolitre ağırlığı (kg), protein (%), sertlik, sedimantasyon (ml), gluten (%) ve gluten indeksi (%) gibi 
kalite özelliklerine göre çeşit ve hatların değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca tescil edilmesi 
düşünülen aday hatların tam kalite analizlerinin bölgedeki bazı un sanayici kuruluşlar ile birlikte 
yapılarak bu kuruluşların görüşleri de alınmaktadır. 
Demonstrasyon ve Çiftçi Eğitimi: Bölgede üretimi yapılan çeşitlerle aday çeşitlerin tanıtımının 
yapıldığı çeşit gösteri parselleri ile Trakya ile birlikte diğer bölgelerdeki Tarım İl ve İlçe müdürlükleri 
aracılığı ile yeni çeşitlerden deneme amaçlı tohumluk dağıtım çalışmaları bu dönem içerisinde de 
devam etmiştir.  

Tohumluk Üretimi:  2009-2010 ekim yılında 6 ekmeklik buğday çeşidinden (Pehlivan, Aldane, 
Kate A-1, Flamura-85, Selimiye, Bereket) farklı kademelerde 144 ton tohumluk üretimi yapılmıştır.  
Darboğazlar ve Tavsiyeler: Proje çalışmalarında yer alan ıslah materyallerinin Enstitü 
laboratuarında yeterli alet olmamasından dolayı genotiplerin bazı alveograf değerleri 
ölçülememektedir. Hastalık çalışmalarında özellikle kahverengi pas ve kök hastalıklarında hastalık 
testleri tarla koşullarında doğal ortamlarda yapılmaktadır. Bu nedenle bazı yıllarda hastalıklarda 
epidemi istenen düzeyde olmamaktadır. Bölgede yağış ve sıcaklık başta olmak üzere bazı iklim 
değerlerinde düzensizlik ve değişmeler olmaktadır. Bu nedenle genotiplerin özellikle soğuk ve 
kurağa dayanıklılık ile sıcaklık stresine karşı testler yeterince yapılamamaktadır. Buna benzer 
konulardaki bazı fizyolojik çalışmalar yetersiz kalmaktadır.    
  
 
 
 
Proje Adı  : Trakya Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Kalite 

Özelliklerinin Belirlenmesi  
( Determination of Quality Characteristics of Winter Bread Wheat 
Breeding Material in Trakya Marmara Region ) 

Proje No    : TAGEM/TA/08/07/01/011 
Yürütücü Kuruluş  : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü- EDİRNE 
Proje Lideri    : Dr.Turhan KAHRAMAN 
Proje Yürütücüleri   : İrfan ÖZTÜRK (Zir. Yük. Müh.), Remzi AVCI 
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İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Teknoloji ve Kalite Lab., 
Edirne Ticaret Borsası,  Eksun  Un Sanayi, Marmara  Un Sanayi, 
Kale  Un Sanayi ve Es Ticaret (Öztürkler Un Fab.). Reolojik ( Tam 
analiz)  Testlerin Yapılması ve Danışmanlık 

Başlama ve Bitiş Tarihi : Ocak 2008- Aralık 2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Projenin amacı; bölgede yaygın olarak  ekilen Flamura-85, 
Pehlivan, Aldane gibi kaliteli çeşitlerden daha yüksek ekmeklik kalitesine sahip yeni çeşitlerin 
geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.  Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekmeklik buğday ıslah 
programındaki değişik kademelerdeki materyalin, materyal sayı ve kademesine göre değişik kalite 
testleri uygulayarak kalitesi belirlenmiştir.  

Buğday ıslah programından üst kademeye alınan farklı kademelerdeki materyalden; 37 adet 
ÖVD-1, 38 adet ÖVD-2, 15 adet EBVD, 13 x 4 lok. = 52 adet BBVD, 25 adet ÇVD, 15 adet GMD 
(Geri Melez Denmesi), 249 adet Tek Parsel ve 62 adet farklı denemeden toplam 493 materyalin 
1000 Tane Ağırlığı, Hektolitre Ağırlığı, Protein, Rutubet, Zeleny-Sedimantasyon, Gluten, Gluten 
İndeksi, Rutubet ve Tane Sertliği analizleri yapılmıştır. Ayrıca tescile aday olabilecek toplam 20 
çeşit ve hat buğdayın tam analizi (reolojik) için özel kuruluşa gönderilmiştir. Kalitesi iyi genotipler 
seçilerek bir üst kademede değerlendirilmekte, düşük kaliteliler ise elden çıkarılmaktadır. 

Kalitesi iyi olan Bereket ekmeklik buğday çeşidi 
(Kç66/Bez//Sup/3/Wrm/2*Huac/4/Donsky/5/Kate/MvM/6/Presl TE5544-3T-1T-1T-0T)  2010 
yılında tescil ettirilmiştir. Bu çeşidin 1000 tane ağırlığı; 37,2-45,7 g, hektolitre ağırlığı; 79,5-83,8 kg,  
protein oranı; % 9,7- 13,6, gluten % 26,0-40,6, gluten indeksi % 86,2-97,6 ve zeleny 
sedimantasyonu  34-55 ml arasında değişmektedir. 
 
 
 
 
 
Projenin Adı   : Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları  

(Winter Bread  Wheat Breeding Studies in Transitional Zone for Rainfed 
Areas) 

Proje Numarası  : TAGEM/TA/08//0701/001 
Yürütücü Kuruluş  : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir 
Proje Lideri   : Dr. Necmettin BOLAT 
Sunan    : Dr. Necmettin BOLAT  
Proje Yürütücüleri  : Mustafa ÇAKMAK (ıslah), Savaş BELEN (ıslah), Soner YÜKSEL 

(ıslah),  Suat ÖZDEMİR (ıslah), Şahin ŞENTÜRK (çeşit muhafaza), 
Aysel YORGANCILAR (hastalık), A. Taner Kılınç (hastalık), Yaşar 
KARADUMAN (kalite), Özcan YORGANCILAR (biyoteknoloji), Özlem 
BİLİR (biyoteknoloji), Yakup KARAMAN (müdür). 

İşbirliği Yapılan Kuruluş : Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüleri, CIMMYT, ICARDA. 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01/ 01/2008 ile 31/ 12/ 2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
 Eskişehir’de 2009-10 yılında toplam yağış uzun yıllar ortalaması civarında olmuştur (353,9 
mm). Sonbahar aylarında düşen yağış uzun yıllar ortalaması altında olmuş ve çıkışlarda gecikme 
olmuştur. Kış aylarında uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir yağış alınırken İlkbaharda Nisan ve 
Mayıs aylarında yağış düşük olmuştur. Mart ayının ortalarında -90C’lere kadar düşen ve bir hafta 
süren soğuklar, özellikle, gelişmesi daha iyi olan veya ekimden sonra sulama yapılan buğday 
tarlalarında büyük zararlara yol açmıştır. Bazı çiftçi tarlalarında bu zararın % 60’a kadar olduğu 
tahmin edilmiştir. Erken ilkbaharda görülmeye başlayan sarı pas, daha sonra havanın kurak ve 
sıcak gitmesiyle epidemi yapmamıştır. Enstitü ve Bölgede ekilen denemelerde verim bakımından 
varyasyon oluşmuştur. Daha önceki yılda aspir olan enstitü tarlasında verim ortalaması 140 kg/da 
olurken, nadas alana kurulan denemelerde verim ortalama 480 kg/da olarak gerçekleşmiştir. 
Bölgede kurulan denemelerde verimler Altıntaş’ta  160, Uşak’ta 250, Emirdağ’da 300, Hamidiye’de 
400 ve Konya’da 420 kg/da olmuştur.  

1. Açılan Materyal: 2010 yılında toplam 280 adet melez yapılmıştır. F1-F3 kademesinde 
Sakarya ve Edirne’den gelen materyalle birlikte 1500’e yakın sayıda popülasyonun 958 adedi bir 
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sonraki ıslah kademesine seçilmiştir. 441 adet F4 popülasyondan  yaklaşık 12000 adet tek başak 
seçilerek ayrı ayrı sıralara ekilmiştir. F5 ve F6 

Kuruda beyaz daneli (BVD-B) ve kırmızı daneli (BVD-K) hatlardan oluşturulan 2 bölge verim 
denemesi kurulmuştur. Bu denemeler bir önceki yılın verim denemelerinden ve IWWIP 
denemelerinden seçilerek oluşturulmuş ve Eskişehir’de 2, Hamidiye, Afyon, Altıntaş, Uşak ve 
Konya’da olmak üzere toplam 7 lokasyonda kurulmuştur. Her iki deneme çift yönlü tesadüf blokları 
deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak kurulmuş, parsel boyutları hasatta 6 sıra x 5 m olmuştur. 
BVD-B’de Gerek, Altay, İzgi ve Müfitbey, BVD-K’de  Bezostaya, Sönmez, Harmankaya ve ES10-
KE20 standart olarak kullanılmış ve her iki denemede de 20’şer hat denenmiştir. Seleksiyon, verim, 
hastalıklara dayanıklılık, kalite ve diğer özelliklerine göre yapılmıştır. Daha önceki yıllarda çeşit 

tek başak sıralarından 900 hat KGB’ye, 495 hat 
SGB’ye seçilmiştir. 

2. Gözlem Bahçeleri ve Ön Verim Denemesi: Kuru Gözlem Bahçesinde (KGB) 
standartlarla birlikte toplam 1200 hat Eskişehir ve Hamidiye’de augmented deneme desenine göre 
tekerrürsüz olarak ekilmiştir. Bezostaya1, Gerek79, Altay2000, Sönmez01 ve Müfitbey çeşitleri her 
blokta tekrarlanmıştır. Enstitü ve Hamidiye arazisinde kurulan denemede denemeye giren hatların 
verim ortalaması sırasıyla 349 ve 305, standartların ortalaması 343 ve 305 kg/da olurken seçilen 
hatların ortalaması 440 ve 362 kg/da olmuştur. Kalite test sonuçları ve tarla gözlemleri de 
değerlendirilerek 273 hat KÖVD’ye, 8 hat SVD’ye alınmıştır. Ayrıca kalite özellikleri iyi olan hatlar 
Kalite GB’ne bisküvilik özellik taşıyan hatlar ise Bis-GB’ye seçilmiştir.  

Sulu Gözlem Bahçesinde (SGB) standartlarla birlikte toplam 500 hat Eskişehir’de 
augmented deneme desenine göre ekilmiştir. Standart olarak Bezostaya1, Sultan95, Yıldız98, 
Harmankaya99 ve Alpu2001 çeşitleri her blokta tekrarlanmıştır. Sulu Gözlem Bahçesinde deneme 
ve standart ortalama verimleri sırasıyla 545 ve 528 kg/da olurken seçilen hatların ortalama verimi 
663 kg/da olmuştur. Kalite ve gözlem notlarının da değerlendirilmesi sonucunda 49 hat seçilerek 
SVD’ye alınmıştır. Kalite özellikleri iyi olan hatlar Kalite GB’ne bisküvilik özellik taşıyan hatlar ise 
Bis-GB’ye seçilmiştir. Ayrıca, SGB içinde yer alan makarnalık hatlardan seçilen 20 hat ile Sulu 
Makarnalık Verim Denemesi (SMVD) kurulmuştur. 

Kuru Ön Verim Denemesinde (KÖVD) standartlarla birlikte toplam 250 adet hat ve çeşit 
Eskişehir ve Hamidiye’de 2 tekerrür, olarak 5m x 4 sıra şeklinde augmented deneme desenine 
göre ekilmiştir. Standart olarak  Bezostaya1, Gerek79,  Altay2000, Sönmez01 ve Müfitbey her 
blokta tekrarlanmıştır. KÖVD’de deneme verim ortalaması Eskişehir ve Hamidiye’de sırasıyla  395 
ve 322, standartların ortalaması 404 ve 346 kg/da olurken seçilen hatların ortalaması 449 ve 365 
olmuştur. Denemede verimin yanı sıra kalite testleri ve tarla gözlemleri de alınarak yapılan 
değerlendirme sonucunda 55 hat KVD’ye alınmıştır. Ayrıca kalite özellikleri iyi olan hatlar Kalite 
GB’ne bisküvilik özellik taşıyan hatlar ise Bis GB’ye seçilmiştir. 

3. Verim Denemeleri: Kuru Verim Denemesi 110 adet hat, 11 standart çeşit ile 11 x 11 üç 
tekerrürlü latis deneme deseninde Eskişehir ve Hamidiye’de iki ayrı tarlada kurulmuştur. 
Denemede Bezostaya1, Gerek79, Harmankaya99, Altay2000, Sönmez01, İzgi01, Soyer02, 
Müfitbey, Nacibey, Kate-A ve Tosunbey standart olarak kullanılmıştır. Eskişehir ve Hamidiye’de 
denemelerin verim ortalaması sırasıyla 481 ve 415, standartların ortalama verimi 461 ve 410 kg/da 
bulunurken, seçilen hatların verim ortalaması 523 ve 437 kg/da olarak hesaplanmıştır. Denemede 
kalite değeri olarak danenin genel görünüşü, bindane ağırlığı yanında SDS ve protein oranı da 
belirlenmiş ve verimin yanında gözlem notları, kalite değerleri ve hastalık okumaları da dikkate 
alınmış ve 33 hat bir sonraki kademe olan Bölge Verim Denemesine (BVD-B ve BVD-K) seçilmiştir. 
Ayrıca kalite özellikleri iyi olan hatlar Kalite GB’ne bisküvilik özellik taşıyan hatlar ise Bis GB’ye 
seçilmiştir. 

Sulu verim denemesi 56 adet hat, 8 standart çeşit ile 8 x 8 üç tekerrürlü latis deneme 
deseninde Eskişehir’de kurulmuştur. Denemede standart olarak kullanılan çeşitler Bezostaya1, 
Sultan95, Yıldız98, Alpu01, Nacibey, Tosunbey, Konya 2002 ve çeşit adayı 10KE-20 (00KE-3)’dir. 
Denemenin verim ortalaması 561, standart ortalaması 547 kg/da bulunurken, seçilen hatların verim 
ortalaması 601 kg/da olarak hesaplanmıştır. Bu denemede tarla gözlemleri, verim, hastalıklara 
dayanıklılık ve kalite yönünden iyi olan 26 hat bir sonraki kademe olan Bölge Verim Denemesine 
(SBVD-B ve SBVD-K), kalite değerleri iyi olan hatlar Kalite GB’ye, bisküvilik özellik taşıyan hatlar 
ise Bis GB’ye seçilmiştir. 

4. Bölge Verim Denemeleri:  
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adayı olarak belirlenen ES10-KE20 hattı tohumun çoğaltılarak TTSMM denemelerine alınmak 
üzere gönderilmiştir. BVD-B’den 1 ve 7 nolu; BVD-K’den 9 ve 24 nolu hatlar OBVD-KE’de 
denenmek üzere seçilmiştir. Kalite bakımından iyi olan hatlar da Kalite GB’ye alınmıştır. Bisküvilik 
özellik taşıyan hatlar ise Bis GB’ye seçilmiştir. 

Sulu koşullarda da beyaz daneli (SBVD-B) ve kırmızı daneli (SBVD) hatlardan oluşturulan 2 
bölge verim denemesi kurulmuştur. Bu denemeler bir önceki yılın verim denemelerinden ve IWWIP 
denemelerinden seçilerek oluşturulmuş ve Eskişehir ve Konya’da olmak üzere 2 lokasyonda 
kurulmuştur. Her üç deneme çift yönlü tesadüf blokları deneme deseninde, 4 tekerrürlü olarak 
kurulmuş, parsel boyutları hasatta 6 sıra x 5 m olmuştur. SBVD-B’de Sultan, Yıldız, Çetinel ve 
Alpu; SBVD-K’de Bezostaya, Harmankaya, Kate-A ve Konya çeşitleri standart olarak kullanılmış ve 
her iki denemede 20’şer hat denenmiştir. Seleksiyon, verim, hastalıklara dayanıklılık, kalite ve 
diğer özelliklerine göre yapılmıştır. SBVD-B’den  9 ve  21 nolu; SBVD-K’den 2 ve 13 nolu hatlar 
OBVD-SE’de denenmek üzere seçilmiştir. Kalite bakımından iyi olan hatlar Kalite GB’ye, bisküvilik 
özellik taşıyan hatlar ise Bis GB’ye seçilmiştir. 

Bir önceki yılın denemelerinden, bisküvilik özellik gösteren hatlardan oluşturulan Bisküvilik 
Verim Denemesi Eskişehir’de sulu ve kuru koşullarda kurulmuştur (KVD-Bis ve SVD-Bis). KVD-Bis 
Eskişehir’de 2 gübre dozu ile iki deneme halinde ve Hamidiye’de olmak üzere toplam 3 çevrede; 
SVD-B sadece Eskişehir^de sulu koşullarda ve 2 gübre dozu ile iki deneme şeklinde ekilmiştir. 
Denemelerde standartlar ile birlikte 64 hat yer almış ve üçlü latise deneme desenine göre 3 
tekerrürlü olarak ekilmiştir. KVD-Bis’ten seçilen 19 hat ile KBVD-Bis; ve SVD-Bis’ten seçilen 16 hat 
ile SBVD-Bis oluşturulmuştur. Her iki denemede de standartlarla birlikte 24 hat, çift yönlü tesadüf 
blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak ekilmiştir.  

5. Ortak Bölge Verim Denemeleri (OBVD-KE ve OBVD-SE): Kışlık Bölgede çalışan 
enstitülerle birlikte 24 hat ve çeşitten oluşturularak ortak olarak kurulan OBVD-KE ve OBVD-SE’de 
ATAE’ye ait 4’er hat yer almıştır. OBVD-KE’de yer alan 19 ve 22 no’lu 2 hat, verim, kalite ve 
hastalıklara dayanıklılık özellikleri dikkate alınarak sırasıyla ES10-KE19 ve ES10-KE22  kodlarıyla 
çeşit adayı olarak seçilmiş ve TTSMM’ne gönderilmiştir. OBVD-SE’den seçilen 12 ve 17 no’lu 
hatlar da sulu koşullar için aynı enstitüye sırasıyla ES10-SE12 ve ES10-SE17 kodlarıyla çeşit 
adayı gönderilmiştir.  

6. Hastalık Çalışmaları: Proje çerçevesinde buğday ıslah materyali pas, sürme, rastık ve 
toprak kaynaklı buğday mozaik virüs hastalıklarına karşı test edilmektedir. Sürme Gözlem 
Bahçesinde test edilen 409 çeşit ve hattın % 14,7’si; dayanıklı veya orta dayanıklı bulunurken 
rastığa karşı test edilen 342 hat ve çeşitten % 74.0’ında hastalık görülmemiştir. Paslara karşı test 
edilen 410 hattan %17.0’ında sarı pas; % 20.2’sinde kara pas enfeksiyonu görülmüştür. Ancak 
hava koşulları hastalık tarlasında inokülasyon yapılmasına rağmen epidemi olmasına imkan 
vermemiştir. 

7. Yeni Çeşit:  
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ıslah çalışmaları ile kuru, yarı taban ve taban 

alanlarda yetiştirilmek üzere geliştirilerek 2010 yılında tescil ettirilmiş, ekmeklik bir buğday çeşididir. 
Çeşit Gerek 79’un geri melezi olup sarı pasa karşı reaksiyonu dışında tüm özellikleri bu çeşitle aynı 
özellikleri taşımaktadır. Melezi LLKOFEN/GEREK*4 (Gerek79 geriye melezi). Bitki boyu 100-110 
cm, kılçıklı, beyaz daneli, kahverengi başaklı olan ES 26 çeşidi kışa ve yatmaya dayanıklı, dane 
dökmeyen, erkenci bir çeşittir ve kardeşlenme düzeyi iyidir. Adaptasyon yeteneği geniş, kuraklığa 
dayanıklı bir çeşittir.  

ES26, verim bakımından Gerek 79 ile aynı düzeyde olup, ortalama verimi 250-300 kg/da, iyi 
koşullarda 400 kg ve bir sulama ile 500 kg’a çıkmaktadır.   

Tanesi beyaz, orta yumuşak, hektolitre ağırlığı 79-82 kg, bindane ağırlığı 32-38 gr, danede 
protein oranı % 11-13’tür. Mikro SDS sedimantasyon değeri 11-13 arasında olup ekmeklik kalitesi 
ortadır.  

Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde görülen en önemli hastalıklardan sarı pasa ve sürmeye 
karşı orta dayanıklı, kahverengi pasa dayanıklıdır.  

Çeşit kıyı bölgeleri ve Doğu Anadolu’da çok sert kışların hakim olduğu yerler hariç tüm 
kışlık bölgeler için tavsiye edilmektedir. Tavsiye edilen dekara atılacak tohum miktarı 18-20 kg’dır. 
Gübre olarak ekimle birlikte saf madde üzerinden 7-8 kg/da fosfor, 4-5 kg/da azot, ilkbaharda ise 5-
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6 kg/da azot atılması uygundur.  Verim potansiyeli daha yüksek olan yerlerde ilkbaharda atılacak 
azot miktarının artırılmalıdır. 

 
 
 
 

Proje Adı  : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Ekmeklik Buğday Islah 
Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Projenin İngilizce Adı : Determination of Quality Characteristics of Winter Bread Wheat 
Breeding Material Developed by Anatolian Agricultural Research 
Instıtute 

Yürütücü Kuruluş  : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Yaşar KARADUMAN 
Proje Yürütücüleri  : Yaşar KARADUMAN; Dr. Necmettin BOLAT; Savaş BELEN; 

Mustafa ÇAKMAK 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknoloji ve 

Değerlendirme Bölümü 
Başlama Tarihi  :  Ocak 2006 Bitiş Tarihi: Ocak 2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma:         

Bu projenin amacı; Anadolu Tarımsal Araştırma Estitüsü Müdürlüğü (ATAEM)’de yürütülen 
ekmeklik buğday ıslah programındaki materyalin, materyal sayı ve kademesine göre değişik kalite 
testleri uygulayarak, teknolojik kalitesini belirlemek ve kaliteli çeşit ve germplasm geliştirmek için bu 
sonuçlara göre seleksiyon yapmada Buğday Islah Bölümüne katkıda bulunmaktır. Proje 
kapsamında ekmeklik buğday kalitesinin belirlenmesi için kalite analizleri yapılmış, sonuçlar 
zamanında ıslah programlarına aktarılmış ve ıslah materyalinin kalite yönünden de 
değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

Bu amaçla kışlık ekmeklik buğday ıslah materyalinde Gözlem Bahçesi, Ön Verim ve Verim 
denemelerinde 1000 dane ağırlığı, renk, PSI sertlik, protein miktarı, CIMMYT SDS sedimentasyon 
ve Makro SDS sedimentasyon analizleri; bölge verim denemelerinde ise hektolitre ağırlığı, 1000 
tane ağırlığı, renk, PSI sertlik, protein miktarı, CIMMYT ve Makro SDS sedimentasyon değerleri, 
Alveo-Konsistograf ile hamur reolojik özelliklerinin belirlenmesi (Su kaldırma, direnç, uzama 
kabiliyeti, stabilite, yumuşama değerleri, enerji değeri vb.) analizleri yapılmıştır. 

 Örneklerde hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı analizleri Uluöz (1965)’e göre yapılmıştır. 
Ekmeklik buğdayda renk gözle belirlenmiştir. Tane sertliği PSI (Partikül büyüklüğü indeksi) 
WILLIAMS ve ark. (1986)’a göre NIR Spektroskopi cihazı kullanılarak belirlenmiştir. SDS-
sedimentasyon (çökme) değeri analizi Pena, (2001)’de belirtilen CIMMIYT SDS-sedimentasyon 
metoduna göre yapılmıştır. Protein miktarı ICC Standart No: 105/1’e göre Kjeltec cihazı ile 
belirlenen toplam azotun 5.7 faktörü ile çarpılmasıyla bulunan sonuçlara göre (ANON.,1960) 
kalibre edilmiş olan NIR Spektroskopi Cihazı ile yine  Makro-SDS değerleri NIR Spektroskopi 
Cihazı ile uygun kalibrasyon dosyaları kullanılarak belirlenmiştir. Bölge verim denemesinde seçilen 
hatların Alveo-Konsistograf Cihazı ile hamur reolojik özellikleri ortaya konulmuştur. 

 Kuruda Gözlem Bahçesi (KGB)’nde, Eskişehir ve Hamidiye lokasyonlarından 2400 örneğin; 
Suluda Gözlem Bahçesi (SGB)’nde 1 lokasyondan 365 örneğin, CIMMYT ve Makro-SDS 
sedimentasyon değeri, protein miktarı, PSI sertlik değeri ve 1000 tane ağırlığı değerlendirilmiştir. 
Analiz sonuçları Buğday Islah Bölümü tarafından bir üst kademeye seçilen materyalin ekmeklik ve 
bisküvilik kalite yönünden değerlendirilmesinde ve seleksiyonunda kullanılmıştır. Kalite açısından 
başarılı bazı kombinasyonlar Kalite Gözlem Bahçesine aktarılmıştır. 

 Ön Verim Denemesi (ÖVD) kademesinde, kuruda 2 lokasyondan 500 örnekte; Verim 
Denemesi (VD) kademesinde kuruda 2 lokasyondan 242 örnekte ve suluda 1 lokasyondan 64 
örnekte kalite analizleri yapılmıştır. Ayrıca kuruda 2 lokasyonda ve suluda hem gübreli hem 
gübresiz bisküvilik verim denemesi kurulmuş toplam 320 örnekte unda protein, yaş ve kuru gluten 
analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları Islah Bölümü tarafından bir üst kademeye geçen materyalin 
kalite yönünden değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Ekmeklik kalitesi iyi olan bazı hatlar Kalite 
Gözlem Bahçesine aktarılmıştır.  
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 Bölge Verim Denemesi kuruda BVD-K (Kırmızı) ve BVD-B (Beyaz) olarak 5 lokasyonda; 
suluda beyaz hatlar ayrı SBVD-B ve kırmızı hatlar ayrı SBVD-K olarak kurulmuştur. Kuruda ve 
suluda kalite özellikleri bölgelere göre değerlendirilmiştir. Kuruda toplam 240 örnekte ve suluda 
toplam 48 adet örnekte kalite analizleri yapılmıştır. Ortak Bölge Verim Denemesi’ne ve Kalite 
Gözlem Bahçesine seçilen hatların ve standartların hamur reolojik özellikleri Alveo-Konsistograf ile 
belirlenmiştir.  

 Bütün analiz sonuçları zamanında Buğday Islah Bölümü tarafından materyalin ekmeklik 
kalite yönünden değerlendirilmesinde kullanılmıştır.  

 
       Projede Önerilen Değişiklikler: 

c-Personel: Kalite ve Teknoloji Bölümünde görevlendirilen ve aday araştırıcılık eğitimini 
tamamlayan Arzu AKIN proje çalışanı olarak önerilmektedir. 
 d- Bütçe: 2011 yılı için Proje bütçesine ilave olarak örneklerin temizlenmesi amacıyla 1 adet 
dokaj cihazı ve 1 adet hassas terazi alınması önerilmektedir. 

 
 
   
 
Proje Adı   : Doğu Anadolu Buğday Islah Projesi  
Projenin İngilizce Adı : East Anatolia Wheat Breeding Project 
Proje No   : TAGEM/TA/07/07/01/002 
Yürütücü Kuruluş  : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR 
Proje Yürütücüleri  : Dilşad GÜLEN, Esra AKPINAR 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : CIMMYT, ICARDA, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 

Enstirüsü, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya Tarımsal Araştırma 
Enstitütsü, Atatürk Üniversitesi 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2007-2011 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
 
 Materyal ve Metot: Gerek kendi melezleme çalışmalarımız sonucu geliştirilen, gerek yurtiçi ve 
gerekse yurt dışından temin edilen materyaller değişik F kademelerinde, gözlem bahçelerinde, ön 
verim,  verim ve bölge verim denemelerinde denenmiştir. Bölge verim denemelerimiz Erzurum 
Merkez, Ilıca, Pasinler, Erzincan ve Muş lokasyonlarında yürütülmüştür. F kademelerinde modifiye 
edilmiş bulk yöntemi uygulanmıştır. Verim Denemeleri, Latis ve tesadüf blokları deneme 
desenlerine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuş, muameleler parsellere şansa bağlı olarak 
dağıtılmıştır.   
 

Bulgular: 2009 Haziran-Ağustos aylarında çok yoğun yağış meydana gelmiş, dolayısıyla bu durum 
vegetasyon süresinin uzamasına ve hasatların gecikmesine neden olmuştur. Hasatların gecikmesi 
2009–2010 yılı ekimlerinin de gecikmesine neden olmuştur. Ekimlerden sonra havaların soğuması 
ve yapışların yeterli olmaması nedeniyle kış öncesi çıkışlar istenilen düzeyde olmamıştır. Erzurum 
ve çevresinde çok zayıf bir çıkış göstermiş olan bitkiler, iyi bir gelişme sağlayamadan kışa 
girmişlerdir. Uzun yıllar iklim verileri incelendiğinde kış aylarında düşen kar yağışlarında önemli 
derecede azalmanın söz konusu olması kar örtüsünün yetersizliğine sebep olmuştur. Ancak kış 
aylarında yine uzun yıllara ortalamalarına göre sıcaklıklar yüksek olduğundan bitkiler zarar 
görmemiştir.  
Mart ayından başlayan yoğun yağışlar temmuz ayının ortalarına kadar devam etmiş, bundan dolayı 
yabancı ot ilaçlamaları zamanında yapılamamış veya yapıldığı halde hava şartlarından dolayı etkili 
olamamıştır. 2009-2010 ekim yılında yabancı ot, bölgede özellikle Muş ve Erzincan bölgesinde 
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ciddi anlamda sorun oluşturmuştur. Mayıs ayında sıcaklıkların artışı ile bitkilerde özellikle Muş ve 
çevresinde sarı ve kahverengi pas yoğun olarak gözlenmiştir. Erzurum ve çevresinde ise yoğun 
yağışlarla birlikte seyreden yüksek sıcaklıklar yoğun bir sarı pas epidemisi oluşturmuştur. Bu 
durum, bize materyalimizde sarı pasa dayanıklılık açısından başarılı bir seleksiyon şansı vermiştir. 
Temmuz ayının sonlarında ise kara pas ortaya çıkmış ancak bitkiler kurumaya başladığından fazla 
etkili olamamıştır. Sarı pas, yoğun yağışlarla birlikte artan sıcaklıklar bitkilerde strese neden olmuş 
ve bitkiler süt olum dönemini tamamlayamadan sarı olum dönemine geçmişlerdir. Bu da dane 
doldurmada sorun oluşturmuş, dolayısıyla verimde düşüş kaydedilmiştir. Bununla beraber haziran 
ayından temmuz ortalarına kadar yağan yoğun yağmurlar ve bu süre içerisinde bazı bölgelerde 6-7 
kez meydana gelen dolu yağışları buğdaylarda %100 e varan yatmaya neden olmuştur. Bu da tane 
doldurmayı olumsuz etkileyerek 1000 tane ağırlıklarının düşmesine, aynı zamanda başaklarda 
kararmaya ve küflenmeye neden olmuş, bu nedenle de verim kayıpları meydana gelmiştir.  
 
Bu sene buğday zararlıları açısından değerlendirildiğinde; Muş’ta kurulan denemelerde tarla faresi 
zararı yoğun olarak görülmüş, Erzurum’da ise çok yoğun bir şekilde trips populasyonu gözlenmiştir.  
Bölgemizde yaygın olarak üretimi yapılan Kırik adlı yerel çeşidin tescil çalışmaları tamamlanmış ve 
30 Mart 2010 tarihinde tescili onaylanmıştır. Tescilini talep ettiğimiz diğer bir buğday hattımızın 
tescil denemeleri sonuçlanmış, veriler TTSM’ye gönderilmiştir. Bu hattın TTSM tarafından son 
değerlendirmeleri yapılmakta olup 2011 yılında tescili beklenmektedir.  
 
Gerek kendi çalışmalarımızdan elde edilen, gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından gelen 1815 
hat çeşitli F kademelerinde, toplam 850 genotipten oluşan gözlem bahçesi, 335 hat ve çeşitten 
oluşan ön verim, verim, bölge verim denemelerinden olmak üzere toplam 3000 genotip  üzerinde 
çalışılmıştır.  

Tablo 1. 2009-2010 Döneminde Üzerinde Çalışılan Kışlık Ekmeklik Buğday  F Kademeleri. 
 Çalışılan                 Seçilen Hat sayısı  
Genarasyonu Hat Sayısı Tek Başak  Bulk 
F1 18 - - 
F4 31 - 24 
F5 158 51  
10. F3 TCI 514 - 14 
10. F3 TCI Kışlık/Yazlık 7 - 6 
Ankara F3 258 - 23 
Sakarya F3 443 - 9 
Edirne F3 137 - 6 
Eskişehir F3 249 - 2 
Toplam 1815 51 60 
 
Tablo 2. 2009-2010 Döneminde Üzerinde Çalışılan Kışlık Ekmeklik Buğday Gözlem  
Bahçeleri. 
Gözlem Bahçesi Hat Sayısı Seçilen Hat sayısı  
17. Fawwon-sa 135 17 
17. Fawwon-ırr 185 15 
Buğday Kuru GB 36 16 
Buğday Sulu GB 20 8+2(KGB’den) 
KPDK-K (hastalık) 75 - 
KPKN(hastalık) 60 - 
TÇ-B(hastalık) 219 - 
HDK-B 70 - 
Historical-SA 30 - 
Historical-IRR 20 - 
TOPLAM 850 58 
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Bu çalışmalara ilaveten ekmeklik buğday çeşitlerimizden toplam 1050 kg elit, 2850 kg Orijinal-1, 
31550 kg. Orijinal-2, 2500 kg Sertifikalı-1 ve 22300 kg Sertifikalı-2 kademesinde olmak üzere 
tohumluk amaçlı 60.250 kg ekmeklik buğday tohumluğu üretilmiştir.  

Gen muhafazası amacıyla tescile sunduğumuz Kırik lokal çeşit 30.03.2010 yılında tescil edilmiştir. 
Bunun yanında soğuğa dayanıklılık çalışmalarıyla test edilen ve dayanıklılığı çok yüksek bulunan 
NGDA146/4/YMH/TOB//MCD/3/LIRA/5/F130L1.12 melezine sahip beyaz taneli bir ekmeklik 
buğday hattı kuru şartlar için tescile sunulmuştur. Bu hattın tescil denemeleri başarıyla 
sonuçlandırılmış, 2011 yılında tescil edilmesi beklenmektedir.   

 
KBVD’den seçilen hatların  ve çeşitlerin lokasyonlar bazında verim performansları. 
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SBVD-1 Denemesinde seçilen hatların  ve çeşitlerin verim performansları. 
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Gerek çiftçilerle gerekse çevre illerin tarım il müdürlükleriyle yapılan görüşmeler sonucunda tescilli 
çeşitlerimizin ekimini yapan ve sonuçlardan memnun kalan çiftçi sayısının oldukça artması 
nedeniyle Enstitümüzün sorumlu olduğu illerdeki tarım kuruluşlarından ve çiftçilerden gelen 
tohumluk talebinde çok fazla artış olmuştur. Ancak işgücü Enstitü imkanlarının çok yetersiz olması 
dolayısıyla talep edilen tohumluk miktarının çok az bir kısmını karşılanabilmektedir. Bu sorunu 
çözebilmek için, tohumluk üretimi yapan kuruluş ve firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda bu 
darboğaz kısmen aşılmıştır. Doğu 88, Palandöken 97 ve Yıldırım çeşitlerinin üretim hakkı kısmen 
Atatürk Üniversitesi’ne devredildi. Bunun dışında kalan tohumluklar demonstrasyon amaçlı olarak 
bölgedeki tarım kuruluşlarına ve çiftçilere dağıtılmıştır. 

Bölgemizde tescilli çeşitlerin ekimi oldukça artmış ve bölgedeki ekim alanlarının büyük bir 
bölümüne yayılmış durumdadır. Eğer çeşitlerimizin kademeli tohumluk üretimleri artırılabilirse 
bölgenin tamamına yayılabilecek ve çiftçilerin gelir seviyesinde önemli bir artış meydana gelecektir. 
Özellikle bölgemizde tohumluk şirketlerinin olmayışı çeşitlerimizin satışı konusunda büyük 
darboğaz oluşturmaktadır. Çeşitlerin satışı ve üretimi konusunda Bakanlığımızın uygulayacağı 
yaptırımlar, çeşitlerin yayılımında ve çiftçinin gelir seviyesi artışında ciddi gelişmelerin 
sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

 2010-2011 döneminde bölge genelinde ekimler gecikmiş, ekim sonrası yağışların yetersizliği ve 
hava sıcaklıklarının düşüklüğü nedeniyle bitkilerde kış öncesi iyi bir çıkış olmamıştır. Kar yağışının 
gecikmesi, kar örtüsünün yetersizliği ve gece gündüz sıcaklık farklarının yüksekliğinin verimde 
olumsuz etkiler meydana getireceği tahmin edilmektedir. , 
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Projede Önerilen değişiklikler: 
 
Materyal Metod: Enstitümüz tarafından 2006-2009 yılları arasında yürütülmüş ve Tübitak 
tarafından desteklenmiş Soğuğa Dayanıklı Çeşit Geliştirme projesi sayesinde oluşturulan alt 
yapının ve dayanıklılık testlerinin ıslah çalışmalarında kullanılması planlanmaktadır. Böylece 
bölgemiz için önemli bir seleksiyon kriteri olan soğuğa dayanıklılık yönünden materyal test edilecek 
ve ıslah süresi kısaltılacaktır.  
 
Proje Faaliyet Takvimi: 15 Kasım-30 Mart sürecince soğuğa dayanıklılık testleri yapılacaktır. 
 
Personel: Projede görev alan araştırıcılardan Köksal KARADAŞ, Dilşad GÜLEN ve Esra 
AKPINAR tayin nedeniyle Enstitü’den ve projeden ayrılmıştır. Zir. Müh. Ahmet KÜÇÜKÖZDEMİR 
projeye dahil edilmiştir. 
 
Bütçe: Soğuğa dayanıklılık çalışmaları için 2011 yılı bütçesine 15.000 TL ilave edilmesi 
önerilmektedir. 
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YENİ TEKLİF 
Proje Adı  : Doğu Anadolu Buğday Islah Projesi  

(East Anatolia Wheat Breeding Project) 
Yürütücü Kuruluş  : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Zir. Yük. Müh.Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR  
Proje Yürütücüleri  : Zir. Müh. Ahmet KÜÇÜKÖZDEMİR 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : CIMMYT, ICARDA, Ankara Tarla Bitkileri Merkez      Araştırma 

Enstirüsü, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya Tarımsal Araştırma 
Enstitütsü, Atatürk Üniversitesi 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2012-2016 
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: Dünya nüfusunun 2010 yılında 7 milyar olması beklenilen 
dünyamızda toplam 250.000 bitki türünden (Swaminathan, 1993) yaklaşık 5000 bitki türü insanların 
beslenmesinde kullanılmakla birlikte, bunlardan 1500 türün tarımı yapılmaktadır. Bu türlerin ise 
250’sini kapsayan yaklaşık 250.000 yerel çeşit tüm insanların kalori gereksinimlerinin büyük bir 
kısmını karşılamaktadır (Wilkes, 1993). Dünyadaki insanların üçte birinin beslenmeleri ise önemli 
ölçüde üç tahıla (çeltik, buğday ve mısır) ve patatese bağlıdır. 
Tahılların Ülkemizde %80’in üzerinde bir paya sahip olması bu bitki türlerinin stratejik olarak 
önemini ortaya koymaktadır. Bölgemizde tarıma elverişli arazinin hala % 80’inde serin iklim 
tahıllarının üretiminin yapılması nedeniyle özellikle buğdayda yüksek verimli, kaliteli çeşitlerin 
geliştirilmesi, yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yoğunlaştırılmalı ve bu türlerin üretimini sınırlayan 
faktörlerin etkileri minimuma indirilmelidir. Soğuğa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi bölgede önemli 
bir verim artışına ve dolayısıyla milli ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır. 

Ülkemizde kışlık çeşit geliştirme çalışmalarında uygulanan geleneksel ıslah metodlarında soğuktan 
en az etkilenen, soğuğa ve kışa dayanıklı genotipleri belirlemek için çok yıllık iklim verileri ve tarla 
deneme sonuçları dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada ileri ıslah kademelerindeki genotipler soğuk 
testlerine tabi tutulacaktır. Dayanıklılığı yetersiz bulunan genotipler daha ileri ıslah kademelerine 
çıkarılmadan elemine edileceğinden işgücü ve maliyet bakımından tasarruf sağlayacaktır.  Soğuğa 
dayanıklı olduğu tespit edilen  genotiplerin tarla verileri de birlikte değerlendirilerek tescile 
gidileceği gibi aynı zamanda melezleme çalışmalarında da kullanılacaktır. Soğuğa dayanıklılık 
çalışmaları 2006-2009 yılları arasında Tübitak destekli bir proje kapsamında yürütülmüştür. Bu 
proje sonucunda bir hattın bu Hem iklim şartları hem de mevcut altyapı ve deneyimli araştırmacı 
potansiyeli dikkate alındığında bu çalışmanın ıslah projeleri içerisinde devam ettirilmesi ıslah 
çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır.  
Yörede yeşertme ekim yapılan tescilli çeşitlerin yazlık çeşitler göre verim performansı çok daha 
fazla olduğundan yapılan ıslah çalışmalarında geliştirilen çeşitler de hep bu yönde olmaktadır. Bu 
amaçla yürütülen ıslah çalışmalarında mutlak kışlık karakterli, yüksek verimli çeşitler 
geliştirilmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin hâkim iklim ve toprak faktörlerine en iyi uyumu 
sağlayan, kurağa ve hastalıklara dayanıklı, istenilen nitelikte bir kaliteye sahip ve ekildiği her 
yörede ve şartta verim yönünden çok az dalgalanmalara maruz kalan, tüm bunların yanı sıra birim 
alandan da en yüksek verimi sağlayan buğday çeşitlerinin geliştirilmesi ve çiftçinin gelir seviyesinin 
artırılması projenin temel hedefleridir. 

1969 yılından itibaren yürütülmekte olan buğday ıslahı çalışmalarının amacı; bölgenin hakim iklim 
tiplerine, toprak ve çevre faktörlerine en iyi uyumu sağlayan, kışa, soğuğa, kurak koşullara ve 
hastalıklara dayanıklı, arzu edilen nitelikte bir kaliteye sahip ve ekildiği her lokasyonlarda verim 
yönünden pek az dalgalanmalara maruz kalan yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirmektir. Bunun 
yanında Tarım İl Müdürlükleri, özel sektör (un fabrikaları, fırınlar) üniversite ve çiftçilerle iş birliği 
yapılarak, en az %50 verim artışı potansiyeline sahip bölgemiz buğday verimini arttırmak diğer 
önemli amaçlardandır. 
 
Materyal ve Metot:  
Mateyal: 
Gerek kendi melezleme çalışmalarımız sonucu geliştirilen, gerek yurtiçi ve gerekse yurt dışından 
temin edilen materyal değişik F kademelerinde, gözlem bahçelerinde, ön verim,  verim ve bölge 



 76 

verim denemelerinde denenecektir. Bölge verim denemelerimiz Erzurum Merkez, Ilıca, Pasinler, 
Erzincan ve Muş lokasyonlarında yürütülecektir. 
Metod:  
1. Islah Çalışmaları Metodu: 
Deneme Deseni, Alanı:F kademelerinde modifiye edilmiş bulk yöntemi uygulanacaktır. Verim 
Denemeleri, Latis ve tesadüf blokları deneme desenlerine göre üç tekerrürlü olarak kurulacaktır, 
muameleler parsellere şansa bağlı olarak dağıtılacaktır (Yıldız ve Bircan, 1991).   
Denemede Ele Alınacak Uygulamalar 
Ekim ve Bakım: Denemede buğday ekimi kışlık olarak en uygun tarih olan 1 Eylül - 1 Ekim 
tarihleri arasında yapılacaktır (Akkaya ve Akten, 1989; Özcan ve Acar, 1990). Araştırmada 
tohumlar mibzerle 20 cm sıra aralığı ile 4-6 cm derinliğe m²'ye 475 tane hesabıyla (Akkaya, 1993) 
ekilecektir. Denemede gübre kaynağı olarak amonyum nitrat (% 26) kullanılacaktır. Azotlu gübrenin 
yarısı ekimle birlikte, diğer yarısı da sapa kalkma döneminde; fosforlu gübre ise tamamı ekimle 
birlikte olmak üzere dekara 6 kg N ve 6 kg P2O5 hesabıyla verilecektir (Akkaya, 1993; Kıral ve 
Özcan, 1990). 
 
Hasat ve Harman 
Buğday hasat olgunluğuna eriştiği zaman, parsel başlarından 50'şer cm kenar tesiri olarak 
atıldıktan sonra kalan kısımlar parsel biçerdöveri ile hasat ve harman edilecektir (Akkaya, 1993; 
Kıral ve Özcan, 1990).  
 
Denemede Alınacak Ölçümler 
Uluöz (1965), Genç (1972), Köycü (1974 ve 1979), Akten (1979)' in belirttikleri yöntemler esas 
alınarak aşağıdaki veriler elde edilecektir. 
 
1.1. Birim Alan Tane Verimi 
Biçerdöverle her parselden alınan ürün temizlendikten sonra tartılacak, verim kg/da olarak 
belirlenecektir. 
 
1.2. M²'de Başak Sayısı 
Olgunlaşma döneminde, her parselin hasat alanı içinde kalan sıralardan rastgele seçilen bir 
metrelik iki sıradaki başaklar sayılacak ve bu değerler m²'deki başak sayısına çevrilecektir. 
 
1.3. Bitki Boyu 
Olgunlaşma döneminde, her parselden şansa bağlı olarak seçilen 10 başaklı sap üzerinde toprak 
yüzünden itibaren kılçık hariç, başağın en üst başakçığına kadar olan uzunluğu cm cinsinden 
belirlenecektir. 
 
1.4. 1000 Tane Ağırlığı 
Her parselden elde edilecek üründen 4 adet 100 tane sayılıp, tartılarak hesaplanacaktır. 
 
1.5. Kış Zararı 
Ekimden sonra yaklaşık iki yapraklı olarak kışa giren bitkilerde, kış çıktıktan sonra bitkilerde 
meydana gelen zararlanma derecesi kış zararı olarak tespit edilecektir. 
 
1.6. Başaklanma ve Olgunlaşma Süresi 
1 Ocak tarihi ile parseldeki bitkilerin yarısında başaklarının bayrak yaprak kınından yarısına 
yakınının çıktığı zaman arasındaki süre başaklanma süresi; bayrak yaprağı boğumu ile başak 
arasında kalan kısmın ve bayrak yaprağın tamamen sarardığı gün olgunlaşma tarihi olarak kabul 
edilmiş ve sonuçta başaklanmadan olgunlaşmaya kadar geçen gün sayısı tane doldurma süresi 
olarak alınacaktır. 
 
1.7.Hektolitre Ağırlığı 
Her parselden elde edilen tane ürününden rasgele iki örnek alınarak bir litrelik hektolitre aletinde 
tartılmış ve bunların ortalaması alınarak, hektolitre ağırlığı belirlenecektir. 
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2. Soğuğa Dayanıklılık Çalışmaları Metodu: 
Ön verim, verim ve bölge verim denemelerine çıkmış hatlar soğuk testlerine tabi tutulacaktır.  
 
1. Çalışılacak materyalin etrafına 2 m lik kenar tesiri ekilerek 1 m x 1 sıra olacak şekilde kar 
örtüsüz ortama (sundurma altına) ekilecektir. 
 
2. Soğuğa dayanıklılık derecesinin tespitinde Fowler et al., (1995) tarafından uygulanan yöntem 
modifiye edilerek aşağıda belirtildiği gibi kullanılacaktır.  
 
a. Genotiplere ait tohumlar petri kutularına konularak ıslatılacak ve dormansi ihtimaline karşı 
tohumlar +4°C’de ve karanlık ortamda 2 gün süreyle tutulacaktır. 
b. Sonra petri kutuları 20-22°C’lik oda sıcaklığında 1 gün bekletilecektir. 
c. Ertesi gün henüz çimlenme başlangıcındaki tohumlar her tekerrürde, bütün soğuğa alıştırma 
süreleri ve tüm genotipler için 25-30 adet olmak üzere delikli tablalara konulacaktır. Bu tablalar, 
daha önceden hazırlanan ve Hoagland solüsyonu içeren saksıların (40x16x12.5cm) üzerine 
yerleştirilecek, solüsyon 2 haftada bir değiştirilecektir. Bir tekerrürde [(90 genotip / 3 (her saksıda 3 
genotip) x 1 soğuğa alıştırma süresi (49 gün) = 30 saksı)] olmak üzere 3 tekerrürde 30 x 3=90 
saksı  kullanılacaktır.  
d. Saksılar 20°C’lik sıcaklık ve yaklaşık 300 m mol m-2 s-1 (16 000 lüx) ışık içeren büyütme 
kabinine konulacaktır. Burada 16 saat ışık ve 8 saat karanlık uygulaması yapılmış ve bitkiler 3-4 
yapraklı oluncaya kadar (yaklaşık 2 hafta) burada tutulacaktır. 
e. Bitkiler 3-4 yapraklı olduklarında soğuğa alışma için 4±0.2°C sıcaklık ve aynı ışık ortamı içeren 
soğuklama ihtiyacının karşılanacağı kabine alınacaktır. Soğuğa alıştırma süresi olarak 49 gün 
uygulanacaktır.  
f. Soğuğa alışma süresinin sonunda, saksılar büyütme kabininden dışarı alınacak, saksılardaki bitki 
kök tacının 0.5 cm altından ve sap (yaprak) tacın 3-4 cm yukarısından (kök ve büyüme tacına zarar 
vermeyecek şekilde) kesilecektir. Bu işlem her genotipten soğuğa dayanıklılık derecesi için (-11°C) 
15 bitkide uygulanacaktır.   
g. Kök ve saplar kesildikten sonra her genotipe ait canlı kök ve sürgün içeren bitkiler ayrı ayrı 
alüminyum kaplara yerleştirilecek ve üzerine 5 cm kalınlığında nemli kum eklenecektir. Daha sonra 
bu kaplar dondurucuya konulacaktır.  
h. Dondurucunun sıcaklığı -3±0.2°C'ye ayarlanıp materyaller bu ortamda 12 saat süreyle 
tutulacaktır. Bu işlem hücreler arası maddelerin tam olarak donmasını sağlamak için gereklidir.  
ı. Oniki saat sonunda -3°C’den başlayarak her bir saat içerisinde sıcaklık 2°C düşürülmek koşulu 
ile işleme devam edilecektir. Dondurucunun sıcaklığı -11 0C’ye düşürüldükten 2 saat sonra  kutular 
dondurucudan alınacaktır.  
j. Dondurucudan alınan örnekler +4°C'deki soğutucuya konulacaktır.  
k. Bitki örnekleri (taçlar) soğutucuda bir gün tutulduktan sonra, içerisinde özel hazırlanmış humuslu 
çiçek toprağı bulunan saksılara aktarılarak oda sıcaklığına ayarlı büyütme kabininde 
yetiştirilecektir. Saksılar mikro elementleri de içeren gübre (gübrenin kullanma talimatında 
belirtildiği gibi 1 lt suya 1 ml) verilerek sulanmış ve saksı toprağı tamamen doygun hale getirilerek 
canlı bitkilerin yeniden büyümeleri sağlanacaktır.  
l. Yaklaşık 3 hafta sonra yeniden gelişen bitkiler sayılacak ve 15 bitkiden en az 9 bitkinin yaşadığı 
sıcaklık derecesi soğuğa dayanıklılık derecesi  olarak tespit edilecektir. 
 
Araştırma Sonuçlarının İstatistiksel Analizi 
Araştırmadan elde edilen veriler ilgili deneme desenine uygun olarak bilgisayarda JUMP paket 
programında lokasyonlar ayrı ayrı ve birlikte değerlendirilerek analiz edilecektir. Ortalamalar 
arasındaki farklılıklar LSD çoklu karşılaştırma testine göre kontrol edilecektir. 
Farklı lokasyonlarda yetiştirilen genotiplerin stabilitesinin tahmin edilmesinde Edehart ve Russel 
(1966) tarafından önerilen Linear Model kullanılacaktır. 
 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı: 
Bölgede kullanılan ekim alanlarının yaklaşık % 60’ının buğdaya ait olması, bölge çiftçisinin 
buğdaya verdiği önemi açıkça göstermektedir. Ancak yerel çeşitlerin kullanılması ve yazlık ekim 
yapılması dolayısıyla çiftçinin elde ettiği gelir oldukça düşüktür. Çiftçinin buğdaydan aldığı verimi 
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arttırmak ve dolayısıyla gelirini yükseltmek temel hedefimizdir. Bu nedenle bölgeye uygun verimli, 
dayanıklı ve kaliteli buğday çeşitlerinin geliştirilmesi ve bunların çiftçiye iyi bir şekilde aktarılması 
çok büyük önem arz etmektedir.  Enstitümüz tarafından tescil ettirilen çeşitlerin çiftçiler tarafından 
kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun bir göstergesi olarak, enstitümüz tarafından üretilen 
orijinal ve sertifikalı tohumlukların ve üretimlerin yöre çiftçileri tarafından tamamen satın alınması 
hatta tohumluk talebinin tamamen karşılanamaması verilebilir. Bir taraftan yapılacak ıslah 
çalışmaları ile mevcut çeşitlerin daha verimli, soğuğa dayanıklı ve kaliteli çeşitler geliştirilmesine 
çalışılırken, diğer taraftan da çiftçinin kışlık yeşertme ve tescilli çeşit kullanımı ile dekara verim en 
az 50 kg arttırılabilecek ve bölgemizde yaklaşık olarak 400 bin ton gibi bir üretim artışı 
sağlanabilecektir. Bu da bölgemiz ve ülkemize önemli bir ekonomik katkı sağlayacaktır.  
 
Bu amaçlar doğrultusunda yapılan ıslah çalışmalarında Doğu Anadolu Bölgesi'nin hâkim iklim ve 
toprak faktörlerine en iyi uyumu sağlayan, kışa, kurağa ve hastalıklara dayanıklı, istenilen nitelikte 
bir kaliteye sahip ve ekildiği her yörede ve şartta verim yönünden çok az dalgalanmalara maruz 
kalan, yüksek verimli, özellikle beyaz taneli (çiftçilerin tercihleri doğrultusunda) kışlık buğday 
çeşitlerini geliştirmektir.  
 
Talep Edilen Bütçe:  

 YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1.Yıl 
 

2.Yıl 
 

3.Yıl 
 

4.Yıl 
 

5.Yıl 
 

GENEL TOPLAM 40980 50976 59020 70812 84972 
5 YILLIK TOPLAM BÜTÇE 306.760 TL 

 
 

Çalışma Takvimi: 
Önemli Safhalar Gerçekleştirme Tarihi 
Denemenin planlanması ve deneme yerinin 
seçimi; toprak, gübre ve tohum hazırlığı. 

01-20 Ağustos  

 Sonbahar ekimleri 01Eylül -01 Ekim  
Kış öncesi  gözlemlerin alınması 10-20 Ekim  
Soğuğa dayanıklılık çalışmaları 15 Kasım- 30 Mart 
Kış sonrası gözlemlerin alınması 1 Nisan- 15 Ağustos  
Yabancı ot mücadelesi  10-15 Mayıs 
İlkbahar gübrelemesi 15-20 Mayıs 
Soğuğa dayanıklılık özel melezlerinin 
yapılması 

05-15 Haziran 

Başaklanma, hastalık, boy, m2’de başak 
sayısı vs. gözlemlerin alınması 

10 Haziran-15 Temmuz 

 Hasat ve harman 15 Temmuz-30 Ağustos  
Bir sonraki yılın sonbahar ekimleri 15 Eylül – 30 Ekim 
Sonuçların değerlendirilmesi ve raporların 
hazırlanması 

15 Eylül – 30 Aralık 
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Proje Adı   : Ekmeklik Buğday Islah Projesi      
Projenin İngilizce Adı : Bread Wheat Improvement Project  
Proje No                                :TAGEM/TA/08/07/01/002 
Yürütücü Kuruluş :Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Konya 
Proje Lideri                           : Seyfi TANER 
Sunan                                    : Seyfi TANER  
Proje Yürütücüleri :Yüksel Kaya, Sait Çeri, Dr. Emel Özer,  Ramazan Ayrancı, Dr. 

Hasan Koç, Birol  Ercan, Mehmet Şahin, Ş. İsmail Cerit,  Musa 
Türköz. 

İşbirliği Yapılan Kuruluş    : Diğer Araştırma Kuruluşları 
Başlama ve Bitiş Tarihi      : 01/09/2008-01/09/2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Ekmeklik buğday ıslah çalışmalarında açılan materyal kademesini 
oluşturmak için 1987-2003 tarihleri arasında melezleme çalışmaları yürütülmüştür. Açılan materyal 
(F2-F5) kademelerinden çok sayıda materyal, EGB’ye, EÖVD’den seçilenler ise EVD’ye 
aktarılmaktadır. EVD ve EBVD her yıl Konya, Gözlü ve İçeri Çumra başta olmak üzere bazı yıllarda 
Sarayönü, Karaman, Ankara, Eskişehir, Afyon, Aksaray, Edirne, Amasya ve Kahraman Maraş gibi 
farklı yerlerde ekilmektedir.  
Bugüne kadar, DAĞDAŞ-94, KINACI-97, KARAHAN-99, GÖKSU-99, KONYA-02, BAĞCI-02, EKİZ 
ve AHMETAĞA ismiyle 8 ekmeklik buğday çeşidi tescil ettirilerek Türk çiftçisinin hizmetine 
sunulmuştur. Ayrıca 2009-10 sezonunda kuru şartlar için geliştirilerek tescile teklif edilen BDME 
09/1k ve BDME 09/2k kodlu hatların tescil denemeleri devam etmektedir. 
2009-10 Yetiştirme Döneminde Yürütülen Denemeler 
2009-10 Yetiştirme Döneminde Yürütülen Açılan Materyal Denemeleri 
107 adet özel amaçlı yapılan F1 1 sıra 1 m olarak elle, 83 adet F2, 1087 materyalden oluşan EF3 
Konya’da 2 sıra 2 metre elle, 60 materyalden oluşan SEF4 Konya‘da, 60 materyalden oluşan KEF4 
ise Konya ve İ.Çumra’da 6s x 7m boyutundaki parsellere ekilerek denenmiştir. 50 hattan (1200 
sıra) oluşan EBS ise 1s x 1m olarak Konya’da denenmiştir. 
2009-10 Yetiştirme Döneminde Yürütülen Gözlem Bahçesi Denemeleri 
115 hat/çeşitten oluşan SEGB ve 200 hat/çeşitten oluşan KEGB 6s x 6m boyutundaki parsellerde 
Konya’da denenmiştir. 
2009-10 Yetiştirme Döneminde Yürütülen Verim Denemeleri 
59 hat/çeşitten oluşan KEÖVD (3 tekerrürlü) Konya, Gözlü ve İçeri Çumra,’da, 36 hat/çeşitten 
oluşan SEÖVD (3 tekerrürlü) 6s x 7m boyutundaki parsellerde Konya’da denenmiştir. 
25 hat/çeşitten oluşan KEVD Konya, İçeri Çumra ve Gözlü’de 4 tekerrürlü; 25 hat/çeşitten oluşan 
SEVD 4 tekerrürlü olarak Konya’da denenmiştir. 
25 hat/çeşitten oluşan KEBVD Merkez (Konya), İçeri Çumra (Konya), Gözlü, Merkez (Eskişehir)ve 
Altıntaş Hamidiye, yerlerinde, 20 hat/çeşitten oluşan SEBVD ise Merkez (Konya), Edirne ve 
Merkez (Eskişehir) yerlerinde 4 tekerrürlü olarak denenmiştir. 
EVD ve EBVD’lerdeki genotiplerin tohum üretimi, 8s x 25m boyutundaki üretim parsellerinde 
Konya’da yapılmıştır. 
Ayrıca her yıl, her çeşit ve adayın elit tohum üretimini devam ettirmek için, 1200’er adet başak 
sırası oluşturulmakta ve Konya’da ekilmektedir. Elit tohum üretim miktarı, talep edilme oranına 
bağlı olarak her yıl değiştirilebilmektedir.         
2009-10 Yetiştirme Döneminde Diğer Enstitülerle Yürütülen Denemeler 
Kışlık ekmeklik buğday ıslah programının yürütüldüğü enstitülerin SEBVD ve KEBVD’lerinden 
seçilen genotiplerin birleştirilmesiyle oluşturulan SEOBVD Konya’da, KEOBVD ise Konya ve İçeri 
Çumra’da denenmiştir. 
 Enstitüler arası materyal alış-verişine bağlı olarak Eskişehir ATAE tarafından gönderilen Bölge 
verim kademesindeki denemeler de denenmiştir. 
 2009-10 Kış sezonunun ılıman geçmesinin arkasından 17 Mart 2010’da hava sıcaklığının -
7.5 0C’ye düşmesi denemelerdeki genotiplerin değişik oranlarda don zararına neden olmasına ve 
Haziran ayındaki yüksek yağışlardan dolayı yine genotiplerde farklı oranlarda yatmalara sebep 
olmasından dolayı verim kayıpları meydana gelmiştir. 
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20010-11 Yetiştirme Döneminde Yürütülecek Denemeler  
20010-11 Yetiştirme Döneminde Yürütülecek Açılan Materyal Denemeleri 
154 F1, 65 kuru ve 40 sulu F2

 (toplam 105), 580 kuru ve 134 sulu EF3 (toplam 714) 2s x 2m, 100 
sulu ve 181 kuru EF4 (toplam 281)  6s x 7m boyutundaki parsellere Konya merkez’de, 77 hat (3696 
sıra) kuru ve 38 hat (1824 sıra) sulu olmak üzere 115 hat (5520 sıra) dan oluşan  EBS, 1s x 1m 
olarak Konya merkezde denenmektedir. 
2010-11 Yetiştirme Döneminde Yürütülecek Gözlem Bahçesi Denemeleri 
253 hat/çeşitten oluşan SEGB ve 525 hat/çeşitten oluşan KEGB 6s x 6m boyutundaki parsellere 
Konya’da ekilmiştir.  
2010-11 Yetiştirme Döneminde Yürütülecek Verim Denemeleri 
56 hat/çeşitten oluşan KEÖVD (3 tekerrürlü) Konya ve İçeri Çumra’ da, 30 hat/çeşitten oluşan 
SEÖVD Konya merkezde (3’er tekerrürlü) 6s x 7m boyutundaki parsellere ekilmiştir. 
25 hat/çeşitten oluşan KEVD Konya ve İçeri Çumra’da 4 tekerrürlü; 20 hat/çeşitten oluşan SEVD 4 
tekerrürlü olarak Konya merkezde denenmektedir. 
25 hat/çeşitten oluşan KEBVD Konya (Merkez ve İçeri Çumra), Kazımkarabekir (Karaman), Niğde, 
Koçaş (Aksaray), Polatlı (Ankara) ve Eskişehir (2 yerde),  yine 20 hat/çeşitten oluşan SEBVD ise 
Konya merkez, Eskişehir merkez, ve Edirne yerlerinde 4 tekerrürlü olarak denenmektedir. 
EVD ve EBVD’lerdeki genotiplerin tohum üretimi, 8s x 25m boyutundaki üretim parsellerinde 
Konya’da yapılacaktır. 
Ayrıca her yıl, her çeşit ve adayın elit tohum üretimini devam ettirmek için, 1200’er adet başak 
sırası oluşturulmakta ve Konya’da ekilmektedir. Elit tohum üretim miktarı, her çeşidin talep edilme 
oranına bağlı olarak her yıl değiştirilmektedir.         
2010-11 Yetiştirme Döneminde Diğer Enstitülerle Yürütülecek Denemeler 
Enstitüler arası materyal alış-verişine bağlı olarak Eskişehir ATAE’ye ait ESK. SEBVD-B, SEBVD-
K sulu ve ESK KEBVD-B, ESK KEBVD-K kuru Konya merkezde; SEOBVD (Konya merkez) ve 
KEOBVD (Konya merkez ve İ.Çumra); Sulu Ekm. Tes. 1 ve Sulu Ekm. Tes.2 ile Kuru Ekmeklik 
Tescil Denemeleri de Konya merkezde ekilmiştir.  
 

 

 

Proje Adı  : Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin 
Belirlenmesi 

Projenin İngilizce Adı : Determination of some quality traits in breeding materials  of  bread 
wheat 

Proje No   : TAGEM/TA/11/07/01/002       
                  Yürütücü Kuruluş  : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü  

Proje Lideri   :  Seydi AYDOĞAN 
                  Proje Yürütücüleri  : Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Seyfi TANER ve Yüksel KAYA 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2011 –2015 
Dönem bulguları ve Tartışma:  Verim ve bölge verim denemelerinin her birinde toplam hat ve 
çeşit sayısı KEVD 25 ( 20 hat+ 5 standart çeşit olup Konya-merkez ve Çumra lokasyonlarında), 
KEBVD 25 (20 hat + 5 standart çeşit olup Konya-merkez ve  Çumra lokasyonlarında, (SEVD 25 
(19 hat + 6 standart çeşit olup Konya-merkez lokasyonunda) ve SEBVD 20 (14 hat + 6 standart 
çeşit olup Konya-merkez lokasyonlarında yetiştirilen  kuru ve sulu şartlara  ait materyallerin 
analizleri 2 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Bu proje kapsamında elde edilen verilerin varyans 
analizlerine göre gruplandırma yapılarak sonuçlar ıslah materyallerinin seçiminde kullanılmaktadır. 
2009-2010 yılı ekmeklik buğday materyallerinin verim ve bölge verim kademelerine ait örnekler 
alınarak bu örneklerde nem, protein, gluten, zeleny sedimantasyon, alveograf, mixograf, bin tane 
ve hektolitre ağırlıkları olmak üzere kalite ve istatistik analizleri yapılmıştır. Verim ve bölge verim 
denemelerindeki ortalama protein oranları; KEVD’de % 14.04, KEBVD ‘de % 14.63, SEVD % 
14.81, SEBVD’de % 13.45 olduğu tespit edilmiştir. Zeleyn sedeimantasyon değerlerini 
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incelediğimizde KEVD’de 38.46 ml, KEBVD ‘de 40.65 ml, SEVD 38.44 ml, SEBVD’de 33.52 ml 
olduğu tespit edilmiştir. Alveograf enerji değeri ise  KEVD de 169 (w), KEBVD de 210 (w), SEVD 
de 236 (w) ve SEBVD de 180 (w) olduğu tespit edilmiştir. 2011 yılında çalışmalar planlanan şekilde 
sürdürülecektir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Proje beş yılık gelişme süresini tamamlamış olup, 2010-
2015 teklif edilen şekliyle devam edecektir. Planlandığı şekilde çalışmalar sürdürülecektir. 
 
 
 

 
ÜLKESEL KIŞLIK DİLİM MAKARNALIK BUĞDAY ISLAH 

ARAŞTIRMALARI 
 
 
 
Proje Adı  : Orta Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları 

(Central Anatolia Regional Durum Wheat Breeding Researches) 
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/02/006 
Yürütücüsü Kuruluş  : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Selami YAZAR 
Sunan    : Ayten SALANTUR 
Proje Yürütücüleri  : Selami YAZAR, Dr. Emin DÖNMEZ, Dr. Ayten SALANTUR, Bayram 

ÖZDEMİR 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: Bahri DAĞDAŞ Uluslararası T.A.E, Anadolu T.A.E (Adı geçen 

enstitülerle sadece Ülkesel Serin İklim Tahılları Kışlık Dilim 
Makarnalık Buğday Islah Çalışmaları kapsamında işbirliği 
yapılmaktadır). 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2008-2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
Materyal: Makarnalık buğday ıslah programında 2009-2010 döneminde; varyasyon kaynağı olarak 
durum melez bahçesi (225 adet) ve verim denemelerindeki hat ve çeşitler (112 adet) kullanılmıştır. 
Açılan kademe 3337, verim denemelerinde 522 olmak üzere toplam 3859 hat ve çeşit 
değerlendirilmiştir. 

Açılan kademedeki materyal DF1, DF2, DF3, DF4 ve DF5 kademeleri populasyon olarak, 
DF5’den tek başak seçilerek DF6’da tek başak sıraları şeklinde ekilmiştir. DF6 olarak ekilen başak 
sıralarından durulmuş ve istenen özelliklere sahip olanlar seçilmiş ve daha sonraki ön verim ve 
verim denemelerine aktarılmıştır. 2010 yılında da 3337 adet başak sırasından oluşan DF6’dan sarı 
pas, standart çeşitlere göre tek sıra verimleri ve diğer bitki boyu,  gibi bitkisel özellikler dikkate 
alınarak seçilen 460 hat DÖVD’ye aktarılarak ekimleri yapılmıştır. Verim sonuçları ve diğer bazı 
kalite ve hastalık özellikleri dikkate alınan makarnalık ortak bölge verim denemesinde bulunan 2 
hat (Hat No: 01, 021) performanslarının belirlenmesi amacıyla tekrar Ülkesel Ortak Bölge Verim 
Denemesi Kuru Makarnalığa (OBVD-KM) aktarılmışlardır. 

Orta Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Çalışmalarının yürütüldüğü yerler Haymana, 
Altınova (TİM), Malya (TİM), Gözlü (TİM),  ve Ulaş’da (TİM) olup tüm hasatlar başarıyla 
tamamlanmıştır Makarnalık Bölge verim denemeleri ve Ortak Bölge Verim Denemelerinin (OBVD-
KM) istatistiki analizleri ve değerlendirmeleri 15 Ağustos-15 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılmış, 
Kuru Makarnalık Ortak Bölge Verim Denemelerinin istatistiki analiz sonuçları ilgili enstitülere 
gönderilmiştir.  
Islah çalışmalarında yer alan açılan kademe, ön verim, ileri kademe, bölge verim ve ortak bölge 
verim denemelerinin ekimi zamanında gerçekleştirilmiş olup, denemelerin ekildiği Ekim-Kasım 
aylarında toprakta yeterli nem olduğundan çimlenme ve çıkışta herhangi bir olumsuzlukla 
karşılaşılmamıştır. Kasım- Aralık aylarında havaların uygun gitmesi sebebiyle bitkicikler 
kardeşlenmelerini tamamlayarak kışa girmişlerdir. Özellikle Ekim ayındaki ortalama 14 °C ve 
üzerindeki sıcaklıklar ile Kasım ayında fotosentez minimumunun üzerindeki ortalama sıcaklıklar (5 
°C) ve topraktaki yeterli nem bitkilerin kış öncesi toprak üstü ve altı aksamlarının gelişmesine 
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önemli katkı sağlamıştır. Ocak ve Şubat aylarında hava sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamasına 
yakın seyretmiş, bitki gelişmesinde herhangi bir olumsuz etki görülmemiştir. Genotipler kışa 
kardeşlenerek girmiştir ve kış zararı görülmemiştir. Mart ayını takiben Nisan ayında uzun yıllar 
ortalamasının altında yağış alınmıştır. Özellikle bitkilerin sapa kalkma döneminde Mayıs ayı 
içerisinde düşen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının altında olmuştur. Aynı dönemde hava 
sıcaklıklarının da uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretmesi sebebiyle bitkiler olumsuz 
etkilenmiştir. Haziran ayı yağışları uzun yıllar ortalamalarına göre daha yüksek olmuş, stres 
altındaki bitkilerin toparlanmasına ve başaktaki tanelerin daha iyi gelişmesine neden olmuş buda 
yüksek bin tane ağırlığı sağlamıştır. Haymana loksyonunda Nisan ve özellikle de Mayıs ayındaki 
yağışın düşük olmasına rağmen uzun yıllar ortalamasının üzerinde verim alınmıştır. 

2009-2010 üretim döneminde makarnalık buğday verim denemesi, makarnalık ön verim 
denemesi (DÖVD)-460 adet, ileri kademe verim denemeleri (İKMVD51-52-53) 3 yerde 75 adet, 
bölge verim denemesi (MBVD) 9 yerde 25 adet, ortak bölge verim denemesi kuru makarnalık 
(OBVD-KM) 9 yerde 12 adet olarak gerçekleşmiş; toplam 547 hat ve çeşit değerlendirilmiştir.  

Islah çalışmasında yer alan çeşitlere ait elit, açılan, verim denemeleri ile diğer denemelerden 
elde edilen tohumların temizlik işlemleri yapılmıştır. Denemelerinden elde edilen verilerin istatistik 
analizleri Ağustos-Eylül 2009 tarihleri arasında tamamlanarak 2010-2011 yılı denemeleri 
planlanmıştır.  

2010–2011 üretim yılı ekilişleri 10-30 Ekim 2010 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 
Haymana ve diğer deneme kurulan lokasyonlarda  ekim ve ekimden sonra yağış ve sıcaklığın 
uygun gitmesi sebebiyle kışa girmeden önce tüm ıslah materyalinde çıkış gerçekleşmiştir. Ancak 
Haymana lokasyonunda fare populasyonunun fazla olması hasebiyle fare mücadelesine 
başlanmıştır. 

Metot olarak; ıslah çalışmalarında varyasyon ortaya çıkarmak içim melezleme ıslah 
yönteminden faydalanılmakta, melezlemeden sonraki aşamalarda (açılan materyalde) ise modifiye-
bulk yöntemiyle seçim yapılmaktadır. 

Ülkesel Serin iklim tahılları, buğday ıslahı projesinden önce yapılan çalışmalar sonucunda üç 
makarnalık buğday çeşidi “Kunduru 414-44, Akbaşak 073-44 ve Berkmen 469” tescil ettirilerek 
geniş alanlarda üretime geçilmiştir. Ülkesel serin iklim tahılları projesi sonrasında ise; 2 adet 
makarnalık buğday çeşidi “Çakmak 79 ve Kızıltan 91” tescil ettirilmiştir.  

1998 yılında Yılmaz 98, Altın 40/98 ve Ankara 98 isimleri ile üç adet makarnalık buğday 
çeşidimiz ile tescil olmuştur. 2000 yılında ise yine bir adayımız Mirzabey 2000 ismi ile tescil 
ettirilmiştir. 2009 yılında iki makarnalık buğday Eminbey ve İmren adıyla tescil ettirilmiş, bölge 
çiftçisinin hizmetine sunulmuştur. Enstitümüz tarafından geliştirilen Makarnalık Buğday 
çeşitlerinden Ç-1252, Kızıltan-91, Mirzabey-2000 ve Eminbey çeşitlerine ait elit ve orijinal tohumluk 
üretimi gerçekleştirilmiştir. 
 

 
 
 
Projenin Adı  : Geçit Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları (Winter Durum  

Wheat Breeding Studies in Transitional Zone) 
Proje Numarası  : TAGEM/TA /08/07/012/001 
Yürütücü Kuruluş  : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir 
Proje Lideri   : Dr. Necmettin BOLAT 
Sunan    : Dr. Necmettin BOLAT  
Proje Yürütücüleri  : Mustafa ÇAKMAK (ıslah), Savaş BELEN (ıslah), Soner YÜKSEL 

(ıslah),  Suat ÖZDEMİR (ıslah), Şahin ŞENTÜRK (çeşit muhafaza), 
Aysel YORGANCILAR (hastalık), A. Taner Kılınç (hastalık), Yaşar 
KARADUMAN (kalite), Özcan YORGANCILAR (biyoteknoloji), Özlem 
BİLİR (biyoteknoloji).  

İşbirliği Yapılan Kuruluş : Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüleri, CIMMYT, ICARDA. 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01/ 01/2008 ile 31/ 12/ 2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  



 83 

 Eskişehir’de 2009-10 yılında toplam yağış uzun yıllar ortalaması civarında olmuştur (353,9 
mm). Sonbahar aylarında düşen yağış uzun yıllar ortalaması altında olmuş ve çıkışlarda gecikme 
olmuştur. Kış aylarında uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir yağış alınırken İlkbaharda Nisan ve 
Mayıs aylarında yağış düşük olmuştur. Mart ayının ortalarında -90C’lere kadar düşen ve bir hafta 
süren soğuklar, özellikle, gelişmesi daha iyi olan veya ekimden sonra sulama yapılan buğday 
tarlalarında büyük zararlara yol açmıştır. Bazı çiftçi tarlalarında bu zararın % 60’a kadar olduğu 
tahmin edilmiştir. Erken ilkbaharda görülmeye başlayan sarı pas, daha sonra havanın kurak ve 
sıcak gitmesiyle epidemi yapmamıştır. Enstitü ve Bölgede ekilen denemelerde verim bakımından 
varyasyon oluşmuştur. Verim ortalaması Altıntaş’ta  130, Uşak’ta 145, Çumra’da 260, Emirdağ’da 
310, Konya’da 320 ve Eskişehir’de 410 kg/da olmuştur.  
 1. Açılan Materyal: 2010 yılında 80 adet melez yapılmıştır. F1-F3 kademesinde toplam 217 
adet varlık bir sonraki ıslah kademesine aktarılmıştır. 73 adet F4 popülasyondan yaklaşık 2000 
adet tek başak seçilerek F5 kademesi olarak elle ekilmiştir. F5 tek başak sıralarından 450 adedi 
seçilerek MGB olarak ekilmiştir.  

2. Gözlem Bahçeleri ve Ön Verim Denemesi: Makarnalık Kuru Gözlem Bahçesinde 
(MGB) standartlarla birlikte toplam 600 hat Eskişehir’de augmented deneme desenine göre 
tekerrürsüz olarak ekilmiştir. Kunduru1149, Yelken2000, Dumlupınar, Kızıltan ve Ç-1252 çeşitleri 
her blokta tekrarlanmıştır. Denemeye giren hatların verim ortalaması sırasıyla 381, standartların 
ortalaması 399 kg/da olurken seçilen hatların ortalaması 566 kg/da olmuştur. Kalite test sonuçları 
ve tarla gözlemleri de değerlendirilerek 57 hat MVD’ye alınmıştır.  

3. Verim Denemeleri: Makarnalık Verim Denemesi 24 adet hat ve çeşit ile çift yönlü 
tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak Eskişehir ve Emirdağ’da kurulmuştur. 
Denemede standart olarak kullanılan çeşitler Kunduru1149, Dumlupınar, Kümbet2000 ve 
Ç1252’dir. Standart çeşitler içerisinde en yüksek verim Eskişehir’de Dumlupınar’dan alınırken 
Emirdağ’da en yüksek verimi Ç-1252 vermiştir. Denemeye giren hatların verim ortalaması 
Eskişehir ve Emirdağ’da sırasıyla 357 ve 273 kg/da olurken, standartların ortalama verimi 390 ve 
291 kg/da, seçilen hatların verim ortalaması 359 ve 286 kg/da olarak hesaplanmıştır. Denemede 
kalite değeri olarak danenin genel görünüşü, bin dane ağırlığı yanında SDS, protein oranı ve renk 
değerleri de belirlenmiş ve verimin yanında gözlem notları, kalite değerleri ve hastalık okumaları da 
dikkate alınarak seleksiyon yapılmıştır. Yapılan seleksiyon sonucunda 8 hat MBVD’ye alınmıştır. 

4. Bölge Verim Denemeleri:  
Makarnalık Bölge Verim Denemesi (MBVD) bir önceki yılın verim denemelerinden seçilerek 

oluşturulmuş ve Eskişehir, Afyon, Altıntaş, Uşak, Çumra ve Konya’da olmak üzere toplam 6 
lokasyonda kurulmuştur. Deneme çift yönlü tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak 
kurulmuş, parsel boyutları hasatta 6 sıra x 5 m olmuştur. Denemede 20 hat ve 4 standart çeşit yer 
almıştır. Standart çeşitler Kunduru1149, Yelken2000, Dumlupınar ve Kızıltan91 çeşitleridir. 
Deneme verim ortalaması en yüksek Eskişehir (410 kg/da), en düşük ise Altıntaş lokasyonundan 
(130 kg/da) alınmıştır. Dumlupınar Eskişehir, Uşak, Çumra ve Konya’da en yüksek verimi veren 
çeşit olmuştur, Altıntaş’ta Kunduru, Emirdağ’da ise Kızıltan en yüksek verime sahip standart çeşit 
olmuştur.  

Seleksiyon, verim, hastalıklara dayanıklılık, kalite ve diğer özelliklerine göre yapılmıştır. 
MBVD ’den 2, 8 ve 9  nolu hatlar ortak bölge verim denemesinde (OBVD-KM) denenmek üzere 
seçilmiştir. 

5. Ortak Bölge Verim Denemeleri (OBVD-KM): Kışlık Bölgede çalışan enstitülerle birlikte 
12 hat ve çeşitten oluşturularak kurulan OBVD-KM’de ATAE’ye ait 3 hat yer almış ve bu hatlar 
denemelerde verim ortalamasında ilk 3 sırayı paylaşmıştır. Verim aynında, kalite ve hastalıklara 
dayanıklılık özellikleri dikkate alınarak sırasıyla ES10-KM10, ES10-KM11 ve ES10-KM12 
kodlarıyla çeşit adayı olarak seçilmiş ve TTSMM’ne gönderilmiştir.  

6. Hastalık Çalışmaları: Proje çerçevesinde buğday ıslah materyali pas, rastık ve toprak 
kaynaklı buğday mozaik virüs hastalıklarına karşı test edilmektedir. 2010 yılında alınan hastalık 
notları materyal seçiminde kullanılmıştır.  
 
 
 
  



 84 

 
Proje Adı  : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Makarnalık Buğday 

Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 
Projenin İngilizce Adı : Determination of Quality Characteristics of Winter Durum Wheat 

Breeding Material Developed by Anatolian Agricultural Research 
Instıtute. 

Yürütücü Kuruluş  : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Yaşar KARADUMAN  
Proje Yürütücüleri  : Dr. Necmettin BOLAT; Savaş BELEN; Mustafa ÇAKMAK 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknoloji ve 

Değerlendirme Bölümü 
Başlama Bitiş Tarihi  :  Ocak 2006: Ocak 2011  
Dönem Bulguları ve Tartışma: Bu projenin amacı; ATAEM’ nde yürütülen makarnalık buğday 
ıslah programlarındaki materyalin, materyal sayı ve kademesine göre değişik kalite testleri 
uygulayarak teknolojik kalitesini belirlemek ve kaliteli makarnalık çeşit ve germplasm geliştirmek 
için bu sonuçlara göre seleksiyon yapmada Buğday Islah Bölümüne katkıda bulunmaktır. Proje 
kapsamında makarnalık buğday kalitesinin belirlenmesi için kalite analizleri yapılmış, sonuçlar 
zamanında ıslah programlarına aktarılmış ve ıslah materyalinin kalite yönünden de 
değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

Projede kışlık makarnalık buğday ıslah materyalinde gözlem bahçesi, ön verim, verim ve 
bölge verim denemelerinde 1000 dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, karotenoid pigment miktarı, 
protein miktarı, CIMMYT sedimentasyon analizleri yapılmıştır. Hektolitre ağırlığı analizi yalnız 
materyal miktarının yeterli olduğu bölge verim denemelerinde ölçülebilmiştir. Örneklerde hektolitre 
ağırlığı, bin tane ağırlığı analizleri Uluöz (1965)’e göre ve SDS-sedimentasyon (çökme) değeri 
analizi Pena, (2001)’de belirtilen CIMMIYT SDS-sedimentasyon metoduna göre yapılmıştır. Protein 
miktarı ICC Standart No. 105/1’e göre Kjeltec cihazı ile belirlenen toplam azotun 5.7 faktörü ile 
çarpılmasıyla bulunan sonuçlara göre (ANON.,1960) kalibre edilmiş olan NIR Spektroskopi Cihazı 
ile belirlenmiştir. Karotenoid miktarı n-bütil alkol metodu ile spektorofotometrik olarak belirlenmiştir. 

Makarnalık Gözlem Bahçesi‘nde 600 örnek değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları Islah 
Bölümü tarafından bir üst kademeye geçen materyalin kalite yönünden değerlendirilmesinde 
kullanılmıştır. Makarnalık kalitesi iyi olan bazı hatlar Kalite Gözlem Bahçesine aktarılmıştır. Verim 
Denesi’ne seçilen hatlarda ve standartlarda karotenoid pigment miktarına bakılmıştır.  
 Makarnalık Verim Denemesi (MVD)’nde 2 lokasyondan 48 örnekte kalite analizleri 
yapılmıştır. Analiz sonuçları Islah Bölümü tarafından bir üst kademeye geçen materyalin kalite 
yönünden değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Makarnalık kalitesi iyi olan bazı hatlar Kalite Gözlem 
Bahçesine aktarılmıştır.  

 Verim ve Gözlem Bahçesi denemelerinde SDS-protein ve SDS-karotenoid pigment miktarı 
arasındaki ilişkiler 2 yıllık sonuçlar ile ortaya konmuştur. 

 Makarnalık Buğday Bölge Verim Denemesi’nde 4 lokasyondan 96 örnekte kalite analizleri 
yapılmıştır. Analiz sonuçları Buğday Islah Bölümü tarafından materyalin makarnalık kalite 
yönünden değerlendirilmesinde kullanılmıştır.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 
a- Materyal ve Metod:  
Makarnalık buğdayda b* değeri, renk değerlendirmesi açısından hızlı ve sağlıklı bir metod 

olarak kullanılmaktadır. Yalnız irmikten ölçümlerin yapılması daha doğru sonuçlara ulaşılması için 
gerekli iken laboratuvarımızda değerlendirmeler irmik değirmeni olmaması nedeniyle irmikten 
ölçüm yapılamamaktadır.  Alınması önerilen bir irmik değirmeni ile bu problemin giderilmesi 
mümkün olabilecektir. 

b- Proje Faaliyet Takvimi:- 
c-Personel: Kalite ve Teknoloji Bölümünde görevlendirilen ve aday araştırıcılık eğitimini 

tamamlayan Arzu AKIN proje çalışanı olarak önerilmektedir. 
d- Bütçe: 2011 yılı için Proje Bütçesi’ne ilave olarak irmik değirmeni alımı için 10.000 TL 

önerilmektedir.  
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Proje Adı : Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin 
Belirlenmesi 

Projenin İngilizce Adı : Determination of some quality traits in breeding materials  of durum 
wheat 

Proje No   : TAGEM/TA/11/07/02/001 
Yürütücü Kuruluş  : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Konya 

Proje Lideri   :  Dr. Aysun GÖÇMEN AKÇACIK  
Proje Yürütücüleri  : Seydi AYDOĞAN ve Musa TÜRKÖZ 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2011-2015 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  Verim ve bölge verim denemelerinin her birinde toplam hat ve 
çeşit sayısı KMVD 20 (15 hat + 5 standart çeşit olup Konya-merkez ve, Çumra lokasyonlarında), 
KMBVD 20 (15 hat + 5 standart çeşit olup Konya-merkez ve Çumra lokasyonlarında, (SMVD 15 
(12 hat + 3 standart çeşit olup Konya-merkez lokasyonunda), SMBVD 20 (15 hat + 5 standart çeşit 
olup merkez lokasyonlarda) kuru ve sulu şartlara ait materyallerin analizleri 2 tekerrürlü olarak 
yapılmıştır. Bu proje kapsamında elde edilen verilerin varyans analizlerine göre gruplandırma 
yapılarak sonuçlar ıslah materyallerinin seçiminde kullanılmaktadır. 2009-2010 yılı makarnalık 
buğday materyallerinin verim ve bölge verim kademelerine ait örnekler alınarak bu örneklerde 
(nem, protein oranı, gluten, renk (b), zeleny sedimantasyon, bin tane ve hektolitre ağırlıkları olmak 
üzere kalite ve istatistik analizleri yapılmıştır. Verim ve bölge verim denemelerindeki ortalama 
protein oranları; KMVD’de % 16.13, KMBVD ‘de % 15.84, SMVD %15.38, SMBVD’de % 15.11 
olduğu tespit edilmiştir. Zeleny sedimantadyon incelediğimizde KMVD’de 14.21 ml, KMBVD ‘de 
15.07, SMVD 13.65 ve SMBVD’de 14.90 ml elde edilmiştir. 2011 yılında çalışmalar planlanan 
şekilde sürdürülecektir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Proje beş yılık gelişme süresini tamamlamış olup, 2010-2015 
teklif edilen şekliyle devam edecektir. Planlandığı şekilde çalışmalar sürdürülecektir. 

 
 
 
 
Proje Adı  : Ege Bölgesi Makarnalık Buğday Islahı                                                

Araştırmaları (The Research of Durum Wheat Breeding For the 
Aegean Region) 

Proje No   : TAGEM/TA/08/07/02/004 
Yürütücü Kuruluş  : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Uzm. Rıza Ünsal 
Proje Yürütücüleri  : Uzm. Rıza Ünsal,  Dr. Hatice Geren,                                                 

İsmail Sevim,                                                 

İşbirliği Yapılan Kuruluş :Tarla Bitkileri MAE, Çukurova TAE,                                                 
Güneydoğu Anadolu TAE, CIMMYT- ICARDA 

Başlama ve Bitiş tarihi : 01/01/2008 - 31/12/2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
Makarnalık buğday ıslahında kullanılan materyal, işbirliği yapılan enstitülerin ıslah programlarında 
kullanılan hat, çeşit, yerel köy populasyonları, Ulusal buğday genetik kaynakları materyali ve 
Uluslararası Araştırma Merkezleri ile yurtdışı kaynaklardan temin edilen materyalden oluşmaktadır. 
Bu materyallerden seçilen hatlar adaptasyon denemelerinde denendiği gibi anaç olarak melezleme 
bahçelerinde de değerlendirilmektedir. Ortaya konan varyasyon içerisinden bölgeye uyum 
sağlayabilen hatlar, modifiye bulk yöntemiyle seçilerek, durulmuş hatlar ön verim, verim ve bölge 
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verim denemelerinde denenerek ve çeşit adayları belirlenmektedir. Bütün bu faaliyetler esnasında 
gerekli bütün gözlemler yapılarak, bitkilerin bölgenin önemli hastalıklarına karşı reaksiyonları 
Enstitü arazisinde suni bulaştırılmış şartlar altında, diğer lokasyonlarda ise doğal bulaşma 
şartlarında incelenmektedir. İleri hat ve çeşitler bölgede değişik lokasyonlarda denendiği gibi, sahil 
kuşağında yer alan diğer araştırma kuruluşları ile işbirliği yapılarak bu lokasyonlarda da gözlem 
bahçeleri ve verim denemelerine alınmaktadır. Materyalin kalite analizleri Enstitüde (hektolitre 
ağırlığı, bin tane ağırlığı, protein ) ve tam analizler ise Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Laboratuarında yapılmaktadır. 

2009–2010 üretim sezonunda Ege Bölgesi’ni oluşturan illerde buğday ekilişlerinin çoğunluğu 
Kasım ayının sonunda gerçekleşmiştir. Kasım ayında yapılan buğday ve arpa ekilişlerinde çıkışlar 
gelen yağmurlar sonrasında Aralık ayında gerçekleşmiştir. Aralık ayının ortasından itibaren bölge 
sürekli yağış aldığı için bir kısım çiftçi ekimlerini gerçekleştirememiştir. Ocak ayında da ekimler 
devam etmiştir. Menemen’de uzun yıllara ait yağış ortalaması 544 mm, 2007-2008’e ait yağış 
ortalaması 375,3 mm, 2008-2009 su yılında 640,2 mm iken 2009-2010 su yılında ise 767,2 mm 
gerçekleşmiştir. Bahar ayları (Mart-Nisan-Mayıs) yağışlarına baktığımızda çok yıllık yağış 
ortalaması toplamı 134,6 mm iken, 2009 yılında aynı dönemde alınan yağış toplamı 188 mm ve 
2010 yılında ise bahar yağışları toplamı 100,6 mm olarak gerçekleşmiştir. Çok yıllık yağış 
ortalamalarına göre bahar yağışlarında %33, geçtiğimiz yıla göre ise %87’lik azalma 
gerçekleşmiştir. Bölgede bu yıl sarı ve kahverengi pas hastalıkları gözlenmiştir. Sarı pas epidemisi 
sıcaklıkların yükselmesi ile durmuş fakat kahverengi pas gelişimi ise artmıştır. 
Bu yıl melezleme programında 177 adet kombinasyon yapılmıştır. Yapılan melez kombinasyonları, 
makarnalık kalitesinin iyileştirilmesine ve hastalığa dayanıklılık konuları üzerinde durulmuştur. 
Gözlem bahçelerinde 222 hat/çeşit incelenmiştir. DF1 kademesinde 205, TF1 kademesinde de 22 
hat değerlendirilmiştir.  
2009-10 ekim sezonunda DBVD-1 ve DBVD-2 adında 2 adet bölge verim denemesi kurulmuştur. 
Her iki denemede de 20 hat ve 5 standart çeşit yer almıştır. Denemelerde yer alan hat/çeşitler 
verim, HL ve BTA değerleri bakımından istatistiki olarak birbirlerinden farklılık göstermişlerdir  
DBVD-1 denemesinde verimler 435–702 kg/da arasında değişim göstermiş olup, 21 nolu hat (702 
kg/da) en yüksek verimi veren hat olmuştur. Aynı denemede yer alan hatların HL değerleri 73,6-
80,3 kg/l arasında değişirken, bu hatlar 41,0-53,2 g arasında BTA’ları vermişlerdir. Bu denemeden 
10 hat 2010-2011 yılı verim denemelerine aktarılmıştır. Denemede protein değerleri en yüksek 
bulunan hatlar 7 ( %14,8), 8 ( %14,4) ve Gap (%14,8) olmuştur. Denemenin protein ortalaması 
%12,8 bulunmuştur. 
DBVD-2 denemesinde ise 360-608 kg/da arasında değişen verimler elde edilmiştir. En yüksek 
verimi 50 nolu hat vermiştir. HL değerleri bakımından, Şölen 2002 standart çeşidi 71,5 kg/l ile en 
düşük değeri verirken, 79,1 kg/l ile 39 nolu hat en yüksek değere ulaşmıştır. BTA değerleri ise 
43,1-55,0 g arasında değişmiştir. Bu denemede iyi performans gösteren 10 hat bir sonraki yıla 
aktarılmıştır. Denemede en yüksek protein ölçülen standart çeşit Turabi(%14,2) hatlardan ise 42 
nolu hat (%14) olmuştur. Her iki denemede de, doğal epidemi altında sarı pas (YR) ve kahverengi 
pas (LR) gözlemleri yapılmıştır. Yapılan gözlemler sonucunda, sarı ve kahverengi pas bakımından 
hatların genellikle dayanıklı-orta dayanıklı oldukları tespit edilmiştir.  
DVD-2.1 denemesinde 641 kg/da ile 2008 nolu hat en yüksek verimi veren hat olmuştur. 
Denemede, HL ağırlıkları 73,8–79,4 kg/l, BTA’ları ise 40,6–59,3 g arasında değişmiştir. Protein 
değeri açısından deneme ortalaması; %12 hesaplanırken en yüksek değer 2016 nolu hatta (%13) 
bulunmuştur. 
DVD-2.2 denemesinden 426-625 kg/da arasında değişen verimler elde edilmiştir. HL ağırlıkları 
74,2-79,3 kg/l, BTA değerleri ise 44,2-53,9 g arasında değişmiştir. Yapılan protein analizi 
sonucunda standartların ortalaması %12,4 bulunmuştur. En yüksek protein değerini 2034 nolu hat 
(%13,9) vermiştir. 
DVD-1.1’de yer alan hat/çeşitlerin verimleri 387-561 kg/da arasında değişmiştir. Denemede yer 
alan hatların HL değerleri ise 73,4-80,0 kg/l  arasında yer almıştır. BTA’ları  incelendiğinde, 
denemede yer alan hatların BTA’ları bakımında, en yüksek değeri 57,5 g ile 122 nolu hat vermiştir. 
Protein değerleri açısından deneme incelendiğinde en yüksek değeri 113 nolu hat vermiştir. 
Standartlardan ise en yüksek protein değeri Gediz 75’te ( %12,1)  hesaplanmıştır. 
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DVD-1.2’den biraz daha yüksek verimler elde edilmiş olup 457-678 kg/da arasında değişmiştir. HL 
değerleri 73,7-79,2 kg/l, BTA’ları ise 46,3-58,0 g arasında değişmiştir. Protein değeri açısından 
deneme ortalaması 11,1 bulunmuştur. En yüksek protein Gap (%13,4) çeşidinde bulunmuş olup, 
bunu sırasıyla 149 (%13) ve  136 (%12,2) nolu hatlar takip etmiştir. 
DVD-1.3 denemesinde en düşük verimi 380 kg/da ile Gediz 75 standart çeşidi verirken, en yüksek 
verimi ise 610 kg/da verimle 168 nolu hat vermiştir. Yapılan protein analizi sonucu en yüksek 
protein hesaplanan standart çeşit Turabi(%12,1) , hatlardan ise 173 (%12,2) ve 171 (%12)  nolu 
hatlar olmuştur. Bu yıl yürütülen birinci yıl makarnalık verim denemelerinde yer alan hatlar pas 
hastalıkları yönünden dayanıklı-orta dayanıklı reaksiyon vermişlerdir.  
DÖVD denemesinde 5 standart ve 45 hat yer almıştır. Verimler 257-579 kg/da arasında değişirken, 
HL değerleri 73,1-77,9 kg/l, BTA’ları ise 40,4-56,7 g olrak ölçülmüştür. Denemede hesaplanan 
ortalama protein %10,7 bulunurken, 548 nolu hatta protein %13,5 bulunmuştur.    
Koordinasyon çalışmaları dahilinde Yazlık Dilim Makarnalık Bölge Verim Denemesi yürütülmüştür. 
Verim denemelerinin yanında, yazlık dilimde yer alan enstitülerin ön verim denemelerinden seçilen, 
20 hattın yer aldığı Yazlık Dilim Makarnalık Bölge Gözlem Bahçesi oluşturulmuştur. Yazlık Dilim 
Makarnalık Melez Bahçesi materyali üzerinde Adana ve İzmir’de melezleme çalışmaları yapılmıştır.  
2009-2010 yılında kurulan yazlık dilim makarnalık bölge verim denemesi, 3 standart çeşit ve Ege 
TAE, Çukurova TAE ve Güneydoğu Anadolu TAE’nin bölge verim denemelerinde yer alan 9 hattı 
ile oluşturulmuştur. Bu yıl YDMBVD’nin Menemen-İzmir, Doğankent-Adana, Hatay ve Diyarbakır’da 
yürütülmüştür. 4 lokasyondan (Menemen, Doğankent, Hatay ve Diyarbakır) elde edilen verim 
sonuçları ETAE’de değerlendirilmiştir. En yüksek verim değerleri Doğankent lokasyonundan elde 
edilmiştir.   
 Menemen Lokasyonu: Verimler incelendiğinde en yüksek verimi ÇTAE’nin 4 no’lu hattı 489 kg/da 
ile vermiştir. Lokasyon ortalamasının üzerinde verim değerine ulaşan hatlar 3-4-7-8-10 ve 11 
olmuştur. Denemede yer alan hatlar hektolitre değerleri açısından değerlendirildiğinde ilk sırada 
ÇTAE’nin 8 no’lu hattı  (74,6 kg/l) yer almış, bunu ETAE nin GAP (73,8 kg/l) standart çeşidi takip 
etmiştir. Denemede en yüksek bin tane ağırlığı 51,8 g ile ETAE’nin GAP çeşidi vermiştir. 
Denemede yer alan hatlar doğal epidemi altında sarı ve kahverengi pas açısından 
değerlendirilmiştir. Denemede yer alan hatlardan, ÇTAE’nün 5 nolu hattı hariç tüm hatlar her iki 
hastalık bakımından dayanıklı-orta dayanıklı reaksiyon vermiştir. ÇTAE’nin 5 nolu hattı kahverengi 
pas açısından orta hassas olarak gözlenmiştir. 
Doğankent Lokasyonu: 619 kg/da verim ortalaması ile en yüksek verim veren lokasyon olmuştur. 
Standartların ortalaması ise 563 kg/da olmuştur. Lokasyon ortalamasını geçen hatlar  4-7-8-10-11 
ve 12 no’lu hatlardır. En yüksek verimi ETAE’nin 12 nolu hattı (704 kg/da) vermiştir.  
Hatay Lokasyonu: Bu lokasyonda verimler 318-479 kg/da arasında değişmiştir. Lokasyon 
ortalaması 382 kg/da ve standartların ortlama verimi ise 380 kg/da olarak bulunmuştur. Bu 
lokasyonda da ETAE’nin 12 nolu hattı en yüksek verimi (479 kg/da) veren hat olmuştur.  
Diyarbakır Lokasyonu: Bu lokasyondan ortalama 554 kg/da verim elde eilmiştir. En yüksek verim 
ETAE’nin 10 nolu hattı (637 kg/da) vermiştir.  
Üretim programında yer alan 2 makarnalık buğday (Ege 88 ve Şölen 2002) çeşitleri ile Egeyıldızı 
tritikale çeşidinden toplam 7400 kg tohumluk üretilmiştir. 
 

 

 
Proje Adı : Çukurova Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları 
Projenin İngilizce Adı  : Drum Wheat Breeding Programme in Çukurova Region 
Proje No : TAGEM/TA/08/07/02/003 
Yürütücü Kuruluş : Çukurova Tarımsal Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri : Dr. M. Nazım DİNÇER 
Proje Yürüyücüleri : Dr. Şadiye YAKTUBAY 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez TAE, Ege TAE, Güneydoğu TAE, GAPEYAM,  

ICARDA, CIMMYT, Adana Zirai   Mücadele  AE .                                           
 Başlama Ve Bitiş Tarihi : 01.01.2008-31.12.2012 
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Dönem Bulguları ve Tartışma: Çukurova Bölgesinde buğday yetişme dönemini kapsayan  Kasım 
ile Haziran ayları arasındaki uzun yıllar toplam yağış miktarı 641.5mm olurken, 2009-2010 
döneminde Adana’da düşen toplam yağış miktarı 410.3 mm’dir. Bu yılki toplam yağış miktarı uzun 
yıllar ortalamalarına göre üçte bir oranında daha düşük olmuştur. Kasım ve Ocak aylarındaki 
yağışlar uzun yıllar ortalamalarının üstünde gerçekleşirken,  buğdayın suya en fazla ihtiyaç 
duyduğu Mart ve Mayıs aylarında hiç yağış olmamıştır. Bu yılki yağışların yetersiz ve yağış 
dağılımlarının da düzensiz olması buğday veriminde düşüşlere yol açmıştır. Ortalama nispi nem 
uzun yıllar seviyesinde olurken, yetişme dönemindeki sıcaklık değerleri ise tüm aylarda uzun yıllar 
ortalamalarının üzerinde gerçekleşmiştir.  
            Bölgemizde uzun yıllardan beri görülmeyen veya çok az görülen sarı pas, kahverengi pas 
ve kara pas hastalıkları da yoğun olarak görülmüştür. 
            Bu yıl yağışın yetersiz ve düdensiz olmasının yanında, hastalıklarında yoğun olarak 
gelişmesi sonucunda buğday verimlerinde yaklaşık olarak %20-25 oranında verim kaybı 
gerçekleşmiştir. 

1. Açılan Materyal: 2010 yılında 113 adet melez yapılmıştır. F1 kademesinde ekilen 96 
adet populasyondan 94 adet bulk, F2 kademesinde ekilen 48 adet populasyondan 48 adet bulk 
pupulasyun seçilmiştir. Bu populasyonların tamamı yazlık dilimde çalışan Ege, Güneydoğu, 
GAPEYAM ve Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitülerine gönderilmiştir. Çukurova TAE’nün 
130, Ege TAE’nün 54 hattından oluşan toplam 184 adet F3  populasyondan 164 adet tek başak 
seçilerek F4 kademesi olarak ekilmiştir. F4 kademesinde ekilen 527 adet tek başak sırasından bulk 
edilen 63 adet populasyon F5 kademesine aktarılmıştır. F5 kademesinde ekilen 84 adet 
populasyondan 57 başak seçilerek F6 döl sıraları oluşturulmuştur. 227 adet F6 kademesindeki tek 
başak sıralarından seçilen ve tip dışı ayıklanan 42 adet durulmuş hat seçilerek Ön Verim 
Denemelerine aktarılmıştır. Makarnalık buğday projesi kapsamında toplam ekilen açılan 
materyalde materyal sayısı 1166 adet, seçilen ise 468 adet olmuştur. 

2. Gözlem Bahçeleri ve Ön Verim Denemesi: 2009-2010 yılında CIMMYT’ten gelen IDSN 
materyalindeki 120 hattan oluşan gözlem bahçesinden seçilen hat sayısı 27 adettir. Yine 
CIMMYT’ten temin edilen 50 hattan oluşan IDYN verim denemelerinden seçilen hat sayısı 11’dir. 
2010 yılında F6 kademesinde seçilen 42 adet dururmuş hat veIDSN’den seçilen 27 hattan oluşan 
toplam 69 hat, her biri 25 çeşitten olmak üzere 3 adet ön verin denemesi iki tekerrür olarak 
kurulmuştur.  

Her biri 25 çeşitten oluşan Sham 1, Amanos 97, Fuatbey 2000 veya Gediz 75 çeşitlerinden 
en az ikisinin standart olarak kullanıldığı iki tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre 
kurulan 4 adet Ön Verim Denemesi Enstitümüzün bulunduğu Dogankent’te  ekilmiştir. Toplam 100 
hat ve çeşitten oluşan Ön Verim Denemelerindeki verimler 442-753 kg/da arasında değişmiştir. 
Standart çeşitlerin verim değerleri ise 460-607 kg/da arasında olmuştur. Standart çeşitleri geçen 
hatların verim değerleri ise 571-753 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Kalite test sonuçları ve tarla 
gözlemleri de değerlendirilerek 26 hat verim denemesine alınmıştır.  

3. Verim Denemeleri: Ekmeklik Verim Denemesi 4’ü standart çeşit olmak üzere 50 adet 
hat veya çeşit ile üç tekerrürlü tesadüf blokları deneme deseninde Doğankent/Adana’da 
kurulmuştur. Denemede standart olarak kullanılan çeşitler Sham 1, Amanos 97, Fuatbey 2000 
veya Gediz 75 çeşitleridir. Denemeye giren hatların verim değerleri 345-707 kg/da, standartların 
verimi ise 473-583 kg/da bulunurken, seçilen hatların verimleri ise 564-707kg/da arasında 
değişmiştir. Denemede kalite değeri olarak danenin genel görünüşü, sedimentasyon, protein oranı 
ve gluten, sertlik, haktolitre, renk değerleri de belirlenmiş ve verimin yanında gözlem notları, kalite 
değerleri ve hastalık okumaları da dikkate alınarak seleksiyon yapılmıştır. Yapılan seleksiyon 
neticesinde 19 hat bir sonraki kademe olan ikinci yıl Verim Denemelerine veya Bölge Verim 
Denemesine alınmıştır.  

4. Bölge Verim Denemeleri:  
Ekmeklik Bölge Verim Denemesi bir önceki yılın Bölge Verim denemelerinden veya Verim 

Denemelerinden seçilerek oluşturulmuş ve Doğankent, Ceyhan ve Hatay’da olmak üzere toplam 3 
lokasyonda kurulmuştur. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak kurulmuş, 
parsel boyutları hasatta 8 sıra x 5 m olmuştur. Denemede 22 hat ve 3 standart çeşit yer almıştır. 
Standart çeşitler Sham 1, Amanos 97 ve  Fuatbey 2000’dir. Doğankent’teki deneme verimleri 480-
712 kg/da arasında değişirken, standat çeşitlerden Fuatbey 2000’nin verimi 480 kg/da ile en düşük, 
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Sham 1 çeşidinin verimi ise 509 kg/da ile en yüksek olmuştur. Ceyhan lokasyonundaki deneme 
verimleri 334-616 kg/da arasında olmuştur. Standart çeşitlerden Fuatbey 2000 çeşidi 334 kg/da 
verim ile en düşük, 466 kg/da verilmede Amanos 97 çeşidi en yüksek verimi vermiştir. Hatay 
lokasyonundan sağlıklı verim alınamamıştır. Hastalıklara dayanıklılık ve kalite değerlerinin yanı 
sıra verimlerde  selekşiyonda kullanılmıştır. Birleştirilen üç bölge verim denemelerinden seleksiyon; 
verim, hastalıklara dayanıklılık, kalite ve diğer özelliklerine göre yapılmıştır. AMBVD’den  8 nolu hat 
tescil denemelerine verilmek üzere seçilmiş olup bu yıl tesçil denemelerine alınarak 4 lokasyonda 
kurulmuştur. Ayrıca AMBVD’lerinden 11 hat seçilerek bu yılki verim denemelerine aktarılmıştır.  

5. Yazlık Dilim Makarnalık Bölge Verim Denemeleri (YDMBVD): Yazlık dilimde çalışan 
Enstitülerin hatlarından oluşturulan 12 hatlık verim denemesi Doğankent lokasyonunda kurulmuş 
olup aynı deneme bu yıl da tekrarlanmıştır.  

6. Yeni Çeşit Tescili: Bir hat tescil denemesine aktarılmıştır. 
7. Hastalık Çalışmaları: Bu yıl bölgemizde sarı pas, kahverengi pas, kara pas, septorya ve 

külleme gibi yaprak hastalıkları çok yoğun olarak görülmüş olup materyalin tamamında hastalık 
okumaları yapılmıştır. Hastalık değerleri seleksiyon için önemli bir kriter olmuştur.  

8. Kalite Çalışmaları: Tüm Ön verim, Verim ve Bölge verim denemelerindeki hatlarda kalite 
analizleri TOROS Tohumculuğun laboratuarındaki nır aleti   ile nem, protein, sedim, gluten, sertlik 
ve hektolitre değerleri ölçülmüştür. Bu değerlerde seleksiyonda kullanılmıştır.            
           9.Elit Tohumluk Üretimi: Fuatbey 2000(97 kg), ve Amanos 97(120 kg) makarnalık buğday 
çeşitlerinde toplam 217 kg elit tohumluk üretimi gerçekleştirilmiştir. 

10. Demonstrasyon Çalışmaları:. Müessese arazisinde 4 makarnalık çeşitten 
demonstrasyon çalışması yapılmıştır. Fuatbey 2000 çeşidi 434 kg/da ile en dişük, Sham 1 çeşidi 
ise 670 kg/da ile en yüksek verimi vermiştir. 

 
 
 
 

Proje Adı   :  Güneydoğu Anadolu Bölgesi  Makarnalık  Buğday Islah  
Çalışmaları Southeastern Anatolian Region Durum Wheat 
improvement Project  

Proje No         : TAGEM/TA/08/07/02/005 
Proje Lideri     :  Ahmet Altıkat 
Proje Yürütücüleri  : Sertaç Tekdal ,Enver Kendal , Hüsnü Aktaş  Mehmet Karaman 
İşbirliği Yapılan Kuruluş  :Ege Tarımsal Araştırma Enst., Tarla Bitkileri Merkez  Araştırma 

Enst.,  Çukurova Tarımsal Araştırma Enst., Mardin Ceylanpınar TİM, 
Diyarbakır,  Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya Tarım İl 
Müdürlükleri   

Başlama ve Bitiş Tarihi    : 2008/2012  
  
Dönem Bulguları ve Tartışma:   
a. Materyal ve Metot: Denemelerin ekildiği tarlanın ön bitkisi nadastır. Mibzer ekimi genel olarak 6 
sıra x 02 m x 6 =7.2 m2 ’ebadında m2  ye 450 tohum gelecek  şekilde ekim yapılmaktadır. Elle 
ekimler, genel olarak 2 m x 2 sıra tohum veya alanın yetmemesi durumunda 1 m x 2 sıra olacak 
şekilde ekim yapılmaktadır.  
Buğday  ıslahında kullanılan hat, çeşit, yerel köy populasyonları, ulusal buğday genetik kaynakları 
ve uluslararası Araştırma Merkezlerinden temin edilen materyalden oluşmaktadır. Bölge verim 
denemeleri, ülkesel bölge verim denemeleri ve çeşit tescil denemeleri Diyarbakır enstitü, 
Adıyaman , Suruç , Mardin , Hazro, lokasyonlarında  ekilmiştir.  
b. Proje Faaliyet Takvimi  
 Farklı kademelerde Açılan materyal den (F1++F3+F4+F5+) toplam 370 adet üzerinde çalışılmış 
olup, seçilmiş, MN den toplam (350)ten 120 tek bitki seçilerek tek sıralara ekilmiştir. F3 
kademesindeki Diyarbakır Materyalinden (45sıradan)  (45) adet,  İzmir materyalinden (54 Adet)ten  
25  adet, Adana F3 den(125) ise (37) adet seçilerek F4 kademesine aktarılmıştır. F4 (85) den F5 ‘e 
85 hat aktarıldı,  F5 (32) hattan F7 ‘e  162 Adet ,   F7(350) den  120 hat, yabancı kaynaklı gözlem 
bahçelerinden 7 adet hat, Verim Denemelerine alınmıştır. Ön verim denemesindeki 125 hat kalite 
ve verim yönünden incelenmiş ve a 33 adedi verim denemeleri için seçilmiştir. Verim denemesi 1-2  
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den 11  hat SBVD1.1 den 5 hat KBVD 1.1 den 4 hat verim ve kalite yönünden incelenmiş, analiz 
sonucunda BVD sulu ve kuru denemeler oluşmuştur. Tescilli çeşitlerimizden; Fırat-93 (600 tek 
başak),Aydın-93(320 tek bşk) S.çanak-98 720 tek bşk.), Altıntoprak-98  (520 tek başak ) , Artuklu 
(520 tek başak), Eyyubi(640), Şahinbey (720), Diyarbakır-81(160tek.Bşk.), Güney Yıldızı (320 tek 
bşk), Zühre (320 tek bşk.) toplamda  4840  başak sırası ekilerek elit tohumluk üretimine devam 
edilmiştir.   
2010/2011 yılı için program gereği seçilen materyaller Enstitü arazisi, Hani, Adıyaman,Viranşehir, 
Kızıltepe, Siverek  lokasyonlarında ve Diyarbakır enstitü arazisinde ekilmiştir.  
2009-2010 Yılı Makarnalık Buğday programı Enstitü Arazisi D.bakır  
Çizelge 1. 2009-2010 Yılı deneme planı  
Denemenin Adı    Hat-Çeşit Sayısı   Seçilen   Ekim Şekli ve Ebadı  
1. Melez Bahçesi          224  -                            -  Elle ekim (2s x 2m)                                       
2. Açılan Materyal   
F2 Bulk                           25                   25            Elle ekim (2s x 2m)  
F3 Bulk                           45                   45            Elle ekim (2s x 2m)  
F4 Bulk                           85                   85            Elle ekim (2s x 2m)  
F5 Bulk                           32                  162Tek B Elle ekim (2s x 2m)  
DF3 (İzmir)                    54                    25            Elle ekim (2s x 2m         
DF3 Adana  125             16                                    Elle ekim (2s x 2m)  
3 Gözlem Bahçesi                                                 Elle ekim (2s x 2m)  
YDDGB (ülkesel)          25                       -            Elle ekim (2s x 2m)  
4 Ön Verim Denemesi 125                 33               Makine 1,2 s x 6 m  
5.Verim Denemeleri 
VD 1.1(1-25)                     20             20  3Tek.    Makine 1.2 m s x 6m  
VD 1-2(1-25)                    20             10   3Tek    Makine 1.2 m s x 6m  
6. Bölge Verim Denemeleri  
a) BVD durum (k) 1-1      12               4      4 Tek. Makine 1.2 m s x 6m  
b) BVD durum (s)1-1       20               5      4 Tek. Makine 1.2 m s x  6m  
7.Tescil ve Sert.-(1-7) ve (1-13)                 4 Tek  Makine 1.2 m s x 6m  
8. Ülkesel BVD              12              -         4Tek    Makine 1.2 m s x  6m  
9 Dış Kaynaklı Verim denemeleri  
CAWANA-32IDYT-MD (ICARDA)(1-24) 7   3 Tek.Mak..2m sx 3,5m                                                                                                                          
10. Çoğaltma Parselleri      
a) KBVD durum          12-                          Makine             1.2 m s x 6m  
                              
 
b) SBVD durum 1-1       25                            Makine 1.2 m s x  6m  
VD-1.1                            25                            Makine 1.2 m s x 6m  
VD-1.2                            25                            Makine 1.2 m s x  6m  
ADıyamanLokasyonu 09-10 
Denemenin Adı  Hat-  Çeşit Sayısı  Tekerrür   Ekim Şekli ve Ebadı  
1.Tescil ve Sertifikasyon  1-13               4        Makine 1.2 m s x 6m  
2,Tescil ve Sertifikasyon  1-7 (Sulu)      4        Makine 1.2 m s x 6m 
 SBVD                               25                  4        Makine 1.2 m s x 6m  
 KBVD                              12                   4       Makine 1.2 m s x 6m  
SURUÇ Lokasyonu 09-10 
1.Tescil ve Sertifikasyon  1-13               4        Makine 1.2 m s x 6m 
KBVD                                 12                4        Makine 1.2 m s x 6m 
 Kızıltepe+Hazro+ Lokasyonu 09-10 
1.Tescil ve Sertifikasyon  1-13               4        Makine 1.2 m s x 6m 
c Personel  
Serin İklim Tahılları projesi bünyesinde yürütülen çalışmalarda  çalışan personel sayısı aşağıda 
verilmiştir.  
Adı Soyadı Teknik Eleman Vasfı               İşçi  Adı Soyadı     Niteliği                
Hasan KILIÇ    Dr.                                         Kemal DİNÇ        Biçerdöver operatörü  
Enver KENDAL  Müh.          İbrahim KARAKUZU  Traktör Sürücüsü  
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Hüsnü AKTAŞ Müh                Mehmet DİCLE         Melezleme  
Ahmet ALTIKAT  Müh          Askeri TEKİN   Elle ekimler melezleme  
Sertaç TEKDAL  Müh.           Ramazan ARSLAN Elle ekim melezleme  
Mehmet KARAMAN Müh 
  
2010/2011 Yılı Programı  
 Makarnalık Buğday Islah denemeleri enstitü arazisi,  Adıyaman, Hani,Viranşehir, Siverek , 
Kızıltepe olmak üzere toplam 5 lokasyonda kurulmuştur.  
  
 
 

Yeni Teklif 

 
 
 
Proje Adı (Türkçe)  : Bazı Durum Buğday Çeşitlerinde Genotip, Çevre ve Genotip X 

Çevre İnteraksiyonun Kalite ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi 
Proje Adı /İngilizce)  : Some of Wheat Varieties Genotype Environment and of Genotype x 

environment interaction Effect on Quality and Yield Characteristics  
Proje Lideri  :  Enver KENDAL  

Araştırma Enstitüsü   : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, DİYARBAKIR 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: Mustafa Kemal Üniversitesi 
Başlama Bitiş Tarihi   : 2011-2013 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Buğday, Dünya’nın ve Türkiye’nin diğer pek çok alanında olduğu gibi Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde de yetiştiriciliği yapılan ürünler içerisinde ilk sırada yer almaktadır. 2009 yılı verilerine 
göre, buğday ekim alanı dünyada 210 milyon hektar, ülkemizde 8 milyon hektar ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde 1.3 milyon hektar civarındadır. Buğday üretimi ise Dünya’da 629.6 milyon ton, 
ülkemizde 20 milyon ton ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3.5 milyon tondur (TÜİK, 
2009).  

Bu gün dünya üzerinde tüm buğday alanının % 10’ unu kapsayan yaklaşık 20 milyon hektar 
alanda durum buğdayı yetiştiriciliği yapılırken, ülkemizde 1.3 milyon, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde 0.6 milyon hektar civarındadır. Durum buğdayı üretimi ise Dünya’da 30-35 milyon ton, 
ülkemizde 3.7 milyon ton, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1.7 milyon ton civarındadır. Dünyadaki 
durum buğday üretiminin dörtte birini Avrupa ülkeleri, diğer kısmını ise sırasıyla Asya ve Amerika 
ülkeleri üretirken ülkemizde ise durum buğdayın % 45’ini Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
üretmektedir. Ülkemiz durum buğdayında ortalama tane verimi 285 kg/ da iken Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde 320 kg/da civarındadır. (Bozzini, 1998; TÜİK, 2009). 

Dünya’da insanların temel enerji ve protein kaynağını teşkil ettiğinden dolayı stratejik bir 
önemi olan buğday, günümüzde bilim adamlarının önemle üzerinde durduğu ve insanlığın 
tamamını ilgilendiren konuların basında gelmektedir. Diğer ürünlerde olduğu gibi buğdayda da 
açlık sorununun çözümü ile birlikte sağlıklı ve kaliteli ürün elde etme yolları araştırılmakta ve 
dengeli besleme konuları önemle vurgulanmaktadır. Dünya nüfusunun % 15-20’si dengeli bir 
şekilde beslenirken, geri kalan nüfusun büyük bir bölümü ise sadece fizyolojik olarak karnını 
doyurmaktadır. Dünyada hızla artan nüfusun beslenme sorununa çözüm bulabilmek için 
araştırıcılar bitkisel üretimi artırmak üzere her yolu (gen aktarımı, kimyasalların kullanımı vs.) 
denemektedir. Amaç yüksek verim olunca çoğu zaman kalitesi düşük ya da sağlığımızı tehdit eden 
ürünler elde edilmektedir. Bu ürünlerle beslenen insanlarda çeşitli gelişme bozuklukları 
görülmektedir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğdayın gen merkezi olarak bilinen Karacadağ havzasını 
içerisinde bulundurmasından dolayı özellikle durum buğdayın buraya iyi adapte olduğu ve diğer 
bölgelerle karşılaştırıldığında birim alandan yüksek verim ve kaliteli ürün elde edildiği bilinmektedir. 
Bölgenin durum buğdayı için bu özel agro ekolojik durumundan faydalanmak ve bulgur, makarna, 
irmik, kuskus ve frig plavı gibi özel gıdaların üretimine yönelik faaliyet gösteren sanayi 
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kuruluşlarına kaliteli ham madde sağlamak üzere, agro-ekolojik yönden farklılık gösteren alt 
bölgeleri kalite yönünden hangi alt bölgelerin daha elverişli olduğunu belirlemek ve bu alt bölgelere 
göre çeşitlerin kalite yönünden nasıl tepki gösterdiğini ortaya koymak ana hedeflerimizdendir. 

Bu amaçla, durum buğdayı için önem arz eden Güneydoğu Anadolu Bölgesin’de kalite 
yönünden farklılık gösteren alt bölgeleri kapsayacak şekilde genotip, çevre ve genotip x çevre 
interaksiyonu çalışması uygun görülmüştür. Ayrıca SDS PAGE’ de (Sodyum dodesil sülfat 
poliakrilamit jelde elektroforezi) protein bantlarına göre söz konusu çeşitlerde genetik 
benzerlik/farklılık analizini yapmak ve bu farklılık ve benzerlikler ile diğer kalite özellikleri arasındaki 
bağlantıları saptamak en önemlisi Enstitümüzde daha önce hiç yapılmamış bu uygulamayı 
başlatmak ve devam eden durum ıslah programımızda sürdürmektir. 

 
Materyal ve Metod 
1. Materyal 

Bu araştırma, 2009-2010 ve 2011 yetiştirme sezonlarında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
farklı ekolojilere sahip üç ayrı alt bölgesinde en az üç ayrı lokasyonda ve 12 adet durum buğday 
çeşidi ile (Artuklu, Aydın, Eyyubi, Fırat, Güneyyıldızı, Harran, Sarıçanak, Sorgül, Svevo, Şahinbey, 
Zenit ve Zühre)  yürütülecektir.  

Denemenin yürütüldüğü lokasyonlarda toprak analizi yapılacaktır. 
2. Metod 

Denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulacaktır.  
Tohum hazırlığı, 450 adet olacak şekilde, her çeşidin bin dane ağırlığına göre ölçülerek 
hazırlanacak ve denemeler en uygun ekim zamanında deneme mibzeri ile ekilecektir. Ekimle 
birlikte, bölgede yapılmış araştırmalar ile belirlenen oranlarda (6’ şar kg/da (P2O5) ve azot (N) ) 
gübre uygulanacak, azotun geri kalan kısmı (6 kg/da) ise kardeşlenme döneminde verilecektir. Yol 
kesimleri sırasında denemenin her iki tarafından 0.5 m alınacak ve hasat Hege deneme 
biçerdöveri ile en uygun hasad döneminde 6 m2 üzerinden yapılacaktır. 
3. İncelenecek Özellikler 

Her parsel için Çölkesen (1997) Kırtok (2000) ve Çakmak (2001)’ın uyguladıkları yönteme 
göre incelenecek karakterler üzerinde yapılacak morfolojik, tarımsal, teknolojik gözlem ve ölçümler 
aşağıda açıklanmıştır. 

3.1. Metrekarede Sap Sayısı (adet) : Süt olum döneminde şeritmetre kullanılarak bir 
metrekaredeki saplar sayılarak bulunacaktır. 

3.2. Metrekarede Başak Sayısı (adet): Sarı olum döneminde şeritmetre kullanılarak bir 
metrekaredeki başaklar sayılarak bulunacaktır. 

3.3. Bitki Boyu (cm) :Toprak yüzeyinden başağın en üst noktasına kadar olan kısım 
(kılçıklar dahil) ölçülerek bulunacaktır. 

3.4. Başaklanma Süresi (gün): Parseldeki bitkilerin %75’inin çimlendiği tarih ile %50’sinin 
başaklandığı tarihe kadar olan gün sayısı olarak tespit edilecektir. 

3.5. Başaklanma-Erme Süresi (gün): Parseldeki bitkilerin yaklaşık % 75’inde başağın 
bayrak yaprak kınından çıktığı tarih ile bayrak yaprak boğumu ve yaprakların sarardığı tarih 
arasındaki gün sayısı olarak bulunacaktır. 

3.6. Başak Uzunluğu (cm) : Her parselden tesadüfen alınan 10 başakta, başağın üst sapa 
bağlandığı yer ile başağın en üst ucu arasındaki mesafenin ölçülmesi ile bulunacaktır.  

3.7. Başakta Başakçık Sayısı (adet/başak): Her parselden tesadüfen alınan 10 başaktaki 
başakçık sayısının sayılması ile bulunacaktır. 

3.8. Başakta Tane Sayısı (adet/başak) : Başakçıkları sayılan başaklar tek başak harman 
makinesinde harmanlanarak bir başaktaki dane sayısı bulunacaktır.  

3.9. Başak Verimi (g/başak) : Bu danelerin ağırlığı 0.01 g duyarlı elektrikli terazi ile 
tartılarak gram cinsinden bulunacaktır. 

3.10. Bin Tane Ağırlığı (g) : Her parselden elde edilen tane ürününden 4 tekrarlamalı 
olarak alınan yüzer tane 0.01 g duyarlı elektrikli terazi ile tartılarak gram cinsinden bin tane ağırlığı 
hesaplanacaktır. 

3.11. Hektolitre Ağırlığı (kg/100lt) : Hasat işlemlerinden sonra her parselden elde edilen 
tane ürününde 1 litrelik hektolitre aleti ile kg cinsinden bulunacaktır.  
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3.12. Tane Verimi (kg/da): Parsel biçerdöveri ile 6 m2 lik alandan hasat edilen dane ürünü 
dekara çevrilmek suretiyle kg/da cinsinden bulunacaktır. 

3.13. Camsılık (%) : Her parsel ürününden  tekrarlamalı olarak alınan 100’er dane örneği 
içerisindeki kısmen veya tümü dönmeli daneler sayılarak bulunacaktır (William ve ark., 1988).  

3.14. Protein Oranı (%): Her parselden alınan örnekler Khejdal metoduna göre kalibre 
edilen NIR (Near Infrared model 6500) cihazında % olarak tespit edilecektir. 

3.15. Yaş gluten miktarı (%): Unda yaş gluten miktarları, glutomatik sistem kullanılarak 
belirlenecektir. 

3.16. Gluten indeksi (%): Glutamat cihazında yıkanan gluten, santrifüjden geçirilecek ve 
elde edilen sağlam gluten miktarı, toplam gluten miktarına oranlanarak yüzdeye çevrilecektir.  

3.17. MSDS (Mini sodyum dodesil sülfat %) : Buğday özel değirmenlerde un haline 
getirilecek ve 150 mikron göz genişliğindeki elekte elenerek numuneler alınacaktır. Özel 
sedimantasyon tüpünde 3.2g un tartılacak, üzerine 50 ml bromfenol mavili su aktarılıp tüpün ağzı 
kapatılarak kuvvetlice çalkalanacak, üzerine 25 ml test çözeltisi (Laktik asit +  izopropil + su  
karışımı) ilave edilerek tekrar çalkalama aletinde 5 dakika çalkalanacak. Aletten alınan tüpler 5 
dakika bekletildikten sonra tüp içinde çökmüş haldeki un seviyesi tüp üzerindeki taksimattan ml 
olarak okunarak sedimantasyon değeri belirlenecektir. 

3.18. Renk: Minolta renk analiz cihazı (CM-6220t) ile belirlenecektir. 

3.19. SDS PAGE: Taneler değirmende öğütülecek ve 10 mg öğütülmüş örnek 1.5 mL 
mikrotüplere konulacaktır. Mikro tüplere 400 μL protein ektraksiyon bafırı (Tris -HCL 0.05 M (pH 8), 
%0.02 SDS, %30.3 üre, %1 2-merkaptoetanol) eklenerek bir gece inkibatörde 40 ºC bekletildik 
sonra 13000 rpm de 10 dakika santrifüj edilecektir. Santrifüj edildikten sonra tüplerin üzerinde 
kalan kısım analiz için kullanılmak üzere 4 ºC de saklanacaktır. Proteinlerin boyutlarına göre 
ayrıştırılmasında kullanılacak jel iki katmandan oluşacaktır.  

Ayrıştırma jeli (%10 Akrilamid jel): Proteinleri ayırmada kullanılacak jel 3 ml (1.875M Tris-HCL 
pH 8.80), 6.9 mL distile su, 5 mL (%5 akrilamid), 140 μL (SDS %10), 90 μL (APS %5) ve 14 μL 
TEMED den oluşacaktır.  

Tutucu Jel: 1 mL (0.6 M Tris-HCL, pH 6.8), 7.2 ml distile su, 1.66 mL (%30 akrilamid) 100 μL 
(SDS %10), 80 μL (APS %5) ve 9 μL TEMED karışımından oluşacaktır.  

Jellerin Hazırlanması: Ayrıştırma jeli elektroforez tankının jel dökme bölmesine dökülecek ve 
üzeri distile su ile düzlenecektir. 30 dakika sonra jelin üzerindeki distile su alınarak tutucu jel 
ayrıştırma jelinin üzerine dökülecektir. Tutucu jel döküldükten sonra tarak tutucu jele 
yerleştirilecektir.  

Örneklerin konması ve elektroforez: Elektroforez tankı elektrolit bafırı (25 Mm Tris, %0.1 SDS, 
192 mM glycine) ile doldurulacaktır. Tarakların açtığı çukurlar bafırla temizlendik sonar 12 μL örnek 
konulacak ve 80 volt akım verilecektir.  

Boyama: %45 methanol, % 45 distile su ve %10 asetik asit den oluşan karışımına %0.2 
coomassie brilliant blue eklenerek elde edilen boya çözeltisi plastik saklama kabına konan jelin 
üzerine dökülerek 37 ˚C de 2 – 3 saat inkibatörlü çalkalayıcıda çalkalanacaktır. Daha sonra jel %25 
methanol, % 65 distile su ve %10 asetik asit karışımı ile yıkanacaktır. Saf su ile durulanan jel bakır 
klorit solüsyonunda 20 dakika çalkalandık sonra saf su ile tekrar yıkanacaktır. Daha sonra jel 
görüntüleme ünitesinde fotoğrafı çekilerek veri analizine geçilecektir.  

Veri Analizi: Her bir örneğe ait elektroforoğram her bant için var (1) yok (0) şeklinde skor edilecek. 
Bantlar var veya yok durumlarına göre binary data matriksine girilecek. Elektroforez ve bant tayfına 
göre Jaccard (1908) benzerlik indeksi aşağıda verilen formüle göre hesaplanacaktır. S=W/(A+B-W) 
W= genel hareketliliğe sahip bantların sayısı, A= A tipi bantların sayısı, B= B tipi bantların sayısı. 
Oluşturulan benzerlik matriksi farklılık matriksine dönüştürülecek (farklılık= 1 – benzerlik) ve klastır 
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(UPGMA, Unweighted Pair-Grup Method of the Arithmetic average) analizinde kullanılacaktır 
(Sneath ve Sokal, 1973).  

3.4. İstatistik Modeller ve Değerlendirme Yöntemleri 
Araştırmadan elde edilecek verilerin varyans analizi JMP 7.0 (Copyright © 2007 SAS 

Institute Inc.) paket programı kullanılarak yapılacak, önemli bulunan faktör ortalamaları AÖF testi 
ile gruplandırılacaktır. SDS PAGE ile elde edilecek verilerin analizleri ise NTSYS-PC ve 
STATISTICA for window istatistik paket programlarında yapılacaktır.   

 

4.  Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin durum buğdayı için özel agro ekolojik durumundan 

faydalanmak üzere bulgur, makarna, irmik, kuskus ve frig plavı gibi özel gıdaların üretimine yönelik 
faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına kaliteli ham madde sağlamak üzere,  

Agro-ekolojik yönden farklılık gösteren alt bölgeleri kalite yönünden hangi alt bölgelerin 
daha elverişli olduğu belirlenecek,  

Bu alt bölgelere göre çeşitlerin kalite yönünden nasıl tepki gösterdiği ortaya konulacak, 
SDS PAGE’ de (Sodyum dodesil sülfat poliakrilamit jelde elektroforezi) protein bantlarına 

göre söz konusu çeşitlerde genetik benzerlik/farklılık analizi yapılacak,  
Ayrıca bu farklılık ve benzerlikler ile diğer kalite özellikleri arasındaki bağlantıları 

saptanacak, 
En önemlisi Enstitümüzün laboratuar alt yapısını güçlendirmek üzere Karacadağ Kalkınma 

Ajansına sunmuş olduğu ve Ajans tarafından kabul gören proje kapsamında SDS PAGE analizleri 
için alınacak bazı alet ekipmanların bu proje kapsamında kullanılarak atıl durumda kalmaları 
önlenecek,  

 Aynı zamanda bu proje kapsamında Enstitümüzde hiç yapılmamış SDS PAGE analizi 
başlatılacak dolayısıyla devam eden durum ıslah programımızda sürdürülerek erken dönemde 
ıslah materyalinin protein bantları çıkartılacak ve genetik olarak birbirinden uzak hatlar belirlenecek 
böylece isabetli seleksiyon mümkün olacaktır. 
Çalışma Takvimi:  
Proje Faaliyetleri Ayrıntılı Bilgi Zamanlama 

Deneme yerinin hazırlanması 
Enver KENDAL 

 
Eylül-Ekim 
2011-2012 

Deneme Ekimi 
Enver KENDAL 

 
Kasım 

2011-2012 

Gözlemlerin Alınması Enver KENDAL 
 

Mart-Nisan 
2011-2012 

Yabancı ot Mücadelesi Enver KENDAL 
 

Mart – Nisan 
2011-2012 

Hasat Enver KENDAL 
 

Haziran- Temmuz 
2011-2012 

Laboratuar Analizleri Enver KENDAL 
 

Haziran- Temmuz 
2011-2012 

İstatistiki analizlerin yapılması Enver KENDAL 
 

Temmuz-Aralık 
2011-2012 

Sonuçların değerlendirilmesi  Enver KENDAL 
 

Ekim- Aralık 
2013 

 
Talep Edilen Tahmini  Bütçe   : 
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Proje Adı    : Gap Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Çalışmaları 
Durum Wheat Breeding Studies in the GAP Region 

Proje No   : TAGEM/TA/11/07/02/003 
Yürütücü Kuruluş  : GAPTSKTAEM 

Proje Lideri   : Ali İLKHAN (Ziraat Y. Müh.) 

Proje Yürütücüleri : İ.Halil CÖMERT (Ziraat Müh.) 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : TARM, ETAE,ÇTAE, GATAE,                                                              
STAE,  CIMMYT, İCARDA 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2011-2015 
Dönem Bulguları ve Tartışma             : 

Dünya’da 212 milyon hektar ekim alanı, 635.3 milyon ton üretimi ve Türkiye’de de 8.5 
milyon hektar ekim alanı ve 18.2 milyon ton üretimiyle bitkisel üretimde en önemli kültür bitkisi 
durumunda olan buğday, Dünya’da toplam tahıl ekilişinin % 32’sini, üretiminin de % 35’ini, 
Türkiye’de toplam tahıl ekilişinin % 67’sini ve üretiminin de % 62’sini tek başına sağlamaktadır 
(FAO, 1999). 

Türkiye’de buğday ekim alanının %12 si, arpa ekim alanının %17si, Buğday üretiminin 
%10'u, arpa üretiminin %15'i GAP illerinde gerçekleşmektedir. GAP illeri toplam tarla bitkileri 
tarımında; ekim alanı olarak buğday %47, arpa %24, Üretim olarak buğday %49; arpa %27 pay 
almaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde işlemeye elverişli arazi varlığının %38 gibi büyük 
bölümü Şanlıurfa ilinde bulunmaktadır (DİE, 1986 ). 

 Mevcut istatistiklere göre Şanlıurfa’da en fazla ekim alanı bulan ürün buğdaydır. Şanlıurfa 
ili 429.765 hektarlık buğday ekim alanı ve 632.471 tonluk yıllık üretimiyle bölgenin en büyük 
buğday üreticisidir. 1980’ den bu yana ekim alanlarında büyük değişim olmamasına karşın 
üretimde 1995’den sonra düzenli bir artış görülmektedir (DİE,1999).  
Üretimdeki bu artış; sulama imkanlarının artması, daha iyi yetiştirme tekniği yöntemlerinin 
uygulanması yanında yeni geliştirilen üstün verim ve kaliteli çeşitlerin üretime alınmasına 
bağlanabilir.  
 GAP projesi tamamlandıktan sonra bölgede 1.633.000 hektar tarım alanı sulamaya 
açılacaktır. Ayrıca GAP bölgesinde bir çok yerde DSİ ve şahıslara ait yeraltı pompaj sulamaları ile 
sulu tarım yapılmakta ve bu alanların tamamında pamuk üretimi yapılmaktadır. Ancak üst üste aynı 
ürün ekilmesinin zararları zamanla çiftçiler tarafından da benimsenmekte ve pamuktan sonra 
münavebe bitkisi olarak buğday veya arpa ekimi yapılmaktadır. Sulanan alanlarda vazgeçilmez bir 
münavebe bitkisi olan buğday ve arpanın ekim nöbetine sokulması ve sınırlı destek sulamaya en 
yüksek olumlu tepki gösteren genotiplerin seçilmesi amaçlanmaktadır. 
 

Projenin Gelişme Durumu : 
 

Bu yıla kadar yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular : 
Uzun yıllar lokasyon  verimleri ve elde edilen kalite analiz sonuçları dikkate alınarak yapılan 

değerlendirme sonucunda, 2002 yılında makarnalık buğdayda Sche//Corm/Rufo/3/Ajaia hattı 
AKÇAKALE 2000 olarak tescil ettirilmiştir. Bunun yanı sıra makarnalık buğdayda 2 adet hat için 
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üretim izni alınmış ve tescil için başvuru yapılmıştır. Ayrıca kurağa ve yüksek sıcaklığa dayanıklı 
hatların sayısı arttırılmıştır. 

Bu yıl çalışmaları :  
2009-2010 Ekiliş sezonunda  8 adet verim denemesi, 2 adet ÖVD, 2 adet GB ve 3 adet 

BVD ( 2 lokasyon) kurulmuştur.Yapılan analizler sonunda verim, agronomik  ve kalite özellikleri 
öne çıkan hatlar seçilerek 2011 denemelerine alınmışlardır.  

 
Tablo 2. 2009-2010 EKİLİŞ SEZONU İŞ PROGRAMI 

Denemeler Ekilen Materyal Sayısı Seçilen Materyal Sayısı 
Açılan Materyal 326 98 
Gözlem Bahçeleri 250 59 
Ön Verim Denemeleri 414 180 
Verim Denemeleri 93 93 
Bölge Verim Den. 45 45 
Tohumluk Üretimi 15000 12000 
 

Tablo 3. Makarnalık Bölge Verim Denemesi-A 
Sıra No.                       Çeşit-Melez-Pedigri TATLICA 

Verim 
(kg/da) 

GRUPLAR 

1 Fuatbey 638.5 A 

2 AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/3/SOMAT_3/
4/SOOTY_9/RASCON_37 
CDSS97Y00729S-0TOPM-2Y-0M-0Y-0B-0B-2Y-0BLR-1Y-0B 

638.1 A   

3 Sarıçanak 98 623.1 A     

4 Akçakale 2000 598.7 AB     

5 ADAMAR_15//ALBIA_1/ALTAR 84/3/SNITAN 
CDSS96B00662S-0TOPY-1M-0Y-0M-0Y-0B-3Y-0B  

578.5 AB     

6 GAUNT_10/SNITAN 
CDSS97Y00638S-4Y-0M-0Y-0B-0B-4Y-0M 

570.4 AB     

7 Alibaba 556.3 ABC   

8 AVILLO_1/SNITAN 
CDSS97Y00205S-3Y-0M-0Y-0B-0B-2Y-0BLR-1Y-0B  

554.3 ABC   

9 CARGO_8/THKNEE_11 
CDSS95Y00157S-24Y-0M-0Y-0B-2Y-0B-0BLR-1Y-0B 

528.6   BC   

10 CABECA_2/PATKA_4//ZHONG ZUO/2*GREEN_3 
CDSS97Y01072T-0TOPM-7Y-0M-0Y-0B-0B-1Y-0M 

527.1   BC   

11 CANELO_9.1/SNITAN 
CDSS97Y00284S-9Y-0M-0Y-0B-0B-1Y-0M  

523.6   BC   

12 MEXICALI 75  
CM470-1M-3Y-0M  

523.4   BC   

13 CNDO/VEE//7*PLATA_8/3/GUANAY 
CDSS97Y00523S-7Y-0M-0Y-0B-0B-4Y-0M 

519.2   BCD 

14 ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1 
CDSS97Y01241T-0TOPM-2Y-0M-0Y-0B-0B-2Y-0BLR-1Y-0B  

509.7   BCD 

15 GEDIZ/FGO//GTA/3/SRN_1/4/TOTUS/5/ENTE/MEXI_2//HUI/3/YAV_
1/GEDIZ/6/SOMBRA_20/7/STOT//ALTAR 84/ALD CDS..  

467.0     CD 

16 D86135/ACO89//PORRON_4/3/SNITAN 
CDSS96Y00582S-8Y-0M-0Y-1B-0Y-0B-0B-0BLR-1Y-0B 

429.2       D 

AÖF    93,6 
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D.K.(%)   11,97 
 
 
 
Tablo 4. Makarnalık Buğday Bölge Verim Denemesi-B 

Sıra 
No. 

Çeşit-Melez-Pedigri TATLICA 
Verim 
(kg/da) GRUPLAR 

B.tane 
Ağ. (gr) 

H.Litre 
Ağ. (kg) 

1 GUANAY//TILO_1/LOTUS_4 653.8 A 49,5 92,0 

2 
RANCO//CIT71/CII/3/COMDK/4/TCHO//SHWA/MALD/3/C
REX/5/SNITAN  641.7 AB 50,0 90,2 

3 SARIÇANAK 98  612.3 ABC 50,0 91,4 
4 FUATBEY 610.8 ABC   44,5 90,6 
5 GUANAY//TILO_1/LOTUS_4 586.8 ABCD   49,0 90,9 

6 
MINIMUS_6/PLATA_16//IMMER/3/SORA/2*PLATA_12 

529.7 ABCDE 48,0 90,7 
7 ALİBABA 528.5 ABCDE 44,5 90,9 
8 SOMAT_4/INTER_8 512.8   BCDE 52,0 90,7 

9 

SRN_3/AJAIA_15//PICON/3/GREEN/6/CMH82A.1062/3/
GGOVZ394//SBA81/PLC/4/AAZ_1/CREX/5/HUI//CIT71/C
II 502.8   BCDE 44,5 90,7 

10 TARRO_1/2*YUAN_1//AJAIA_13/YAZI 494.8     CDE 42,5 91,1 

11 
SULA/AAZ_5//CHEN/ALTAR84/3/AJAIA_12/F3LOCAL(
SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13 488.2     CDE 49,0 91,6 

12 SN TURK MI83-84503/LOTUS_4//MUSK_4/3/CANELO_9 459.3       DE 45,0 90,4 
13 AKÇAKALE 2000 458.5       DE 46,5 90,6 

14 
NETTA_4/DUKEM_12//RASCON_19/3/SORA/2*PLATA_
12/4/GREEN_18/FOCHA_1//AIRON_1 448.3       DE 45,5 91,2 

15 SOMAT_4/INTER_8 448.3       DE 46,0 89,9 

16 
 ROLA_5/3/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//P
LATA_13/4/MALMUK_1/SERRATOR_1 424.7         E 5,8 0,8 

D.K(%)  18.6    
 A.Ö.F   138.8  Ö.D Ö.D 

 
 

Tablo 5. Makarnalık Buğday Verim Denemesi-C 

S.N ÇEŞİT-MELEZ 
VERİM 
(kg/da) 

Gruplar B.tane Ağ. 
(gr) 

H.Litre 
Ağ. (kg) 

1 ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1 561.9 A 49,5 88,0 
2 FUATBEY 2000 520.9 AB 50,0 86,2 

3 
AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/3/
SOMAT_3/4/SOOTY_9/RASCON_37 515.0 ABC 50,0 87,4 

4 CANELO_9.1/SNITAN 495.2 ABC   44,5 86,6 
5 ALİBABA 486.2 ABCD   49,0 86,9 
6 AKÇAKALE 2000 464.1 ABCDE 48,0 86,7 
7 SARIÇANAK 98 462.8 ABCDE 44,5 86,9 
8 MEXICALI 75 455.0 ABCDE 52,0 86,7 
9 GAUNT_10/SNITAN 427.3 ABCDE 44,5 86,7 

10 

GEDIZ/FGO//GTA/3/SRN_1/4/TOTUS/5/ENTE/MEXI_2//H
UI/3/YAV_1/GEDIZ/6/SOMBRA_20/7/STOT//ALTAR 
84/ALD 423.0   BCDE 42,5 87,1 

11 CABECA_2/PATKA_4//ZHONG ZUO/2*GREEN_3 396.6   BCDE 49,0 87,6 
12 D86135/ACO89//PORRON_4/3/SNITAN 396.5   BCDE 45,0 86,4 
13 CARGO_8/THKNEE_11 384.1     CDE 46,5 86,6 
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14 ADAMAR_15//ALBIA_1/ALTAR 84/3/SNITAN 358.3       DE 45,5 87,2 
15 CNDO/VEE//7*PLATA_8/3/GUANAY 347.9         E 46,0 85,9 
16  AVILLO_1/SNITAN 341.7         E 5,8 0,8 

D.K  21.6    
AÖF   135.6  Ö.D Ö.D 

 
 
Verim Denemelerinde Öne Çıkan Hatlar 

1. BOOMER-24/2*RASCON-37 CDSS92B1137-A-1M-0Y-0M-0Y-3B-0Y  
2. CHEN-11/POC//TANTLO/4/ENTE/MEXI-2//HUI/3/YAV-1/GEDİZ  

CD 91Y1069-A-1Y-040M-030Y-2M-1Y-0B 
3. DUKEM-12/2*RASCON-21 CDSS92B1403-E-2M-0Y-0M-0Y-1B-0Y 
4. NEKAT-1/LOTUS-4 CDSS92B193-6M-0Y-0M-0Y-2B-0Y 

      5.   BUSHEN-4/TARRO-2//FOCKA-1 CDSS 92B1006-A-8M-0Y-0M-0Y-2B-0Y  
5. RASCON -39/3/CELTA/YAVAUS//HOT//TOB CDSS 92B610- 5M-0Y-0M-0Y-2B-0Y 
6. PORRON-4/YUAN-1 CD 91B1983-13M-030Y-030M-1Y-0M- 1Y-0B 

 
 
 
 
 
Proje Adı  : Ülkesel Serin İklim Tahılları Kışlık Dilim Makarnalık Buğday Kalite 

Araştırmaları 
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/02/008 
Yürütücü Kuruluş : TARM, BDUTAE, Anadolu TAE, Doğu Anadolu TAE, Tarkya TAE, 

Karadeniz TAE 
Başlama Bitiş Tarihi  : 2008/2012 

Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Proje sürekli olup hedeflenen çıktılar elde 
edilmektedir. Enstitülerin umutvar olan hatları her yıl denmelere konularak kalite performansları 
belirlenmekte kalite yönüyle iyi durumda olanlar çeşit adayı olarak tescile sunulmaktadır.   

Dönem Bulguları Elde Edilen Bulgular: 2010 ürün yılında Kışlık dilimde çalışan 
enstitülerden gelen materyal ve lokasyonlar Çizelge 5.1.1’de verilmiştir. Çizelge  de görüldüğü gibi, 
Ortak Bölge Kuru Ekmeklik Verim Denemeleri (OBVD-KM) denemeleri 12 lük setlerden oluşmuştur 
ve TARM 4 lokasyon ve BDTAE den 1 lokasyon dan gelmiştir.Altınova lokasyonundan  gelen 
numunelerde çok miktarda egilops olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır.  

Çizelge 5.1.1  Kalite Analizi Yapılacak Materyal ve Gönderen Kuruluşlar 
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İKMVD-51 Fak. 
İKMVD-52 Ulaş 

25*2 İKMVD-52 Fak. 
İKMVD-53 Ulaş 

25*3 
İKMVD-53 Fak. 
İKMVD-53 Altınova 

      BDUTAE OBVD-KE Konya 12 

 
DÖVD Çalışmaları: TARM-Haymana lokasyonunda  450 hat ve standart çeşitten (46 standart)  
oluşmuş  DÖVD materyalının kalite analiz; makarnalık buğday için sanayici ve araştırıcılar 
tarafından en önemli kriter olarak değerlendirilen sds ve renk yönü ile seleksiyona tabi tutulmuştur. 
Çizelge  5.2.1.1a  de Denemede setinde yer alan hatların ortalama SDS ve gardner Renk b 
değerleri verilmiştir. Hatların ortalama SDS ve renk değerleri sırası ile 15,1 ml ve 18,9, 
standartların ise 18,4 ml ve 18,8 olmuştur.  
 
 Hatlar içerisinde en yüksek SDS değerini 37 ml ile pedigrisi SEBOU/KARAKELLE olan hat, en 
düşük değeri ise 4 ml ile pedigrisi  ÇMK79”S”//414-44 / OVİ /3/  BERK/ OVİ /4/ 
KND1149/5/MİRZABEY olan hat almıştır. Standartlarda ise en yüksek SDS değerini 35 ml ile 
pedigrisi Eminbey, en düşük değeri ise 8 ml  ile Mirzabey çeşitleri  almıştır. Renk yönünden 
değerlendirildiğinde hatlardan en yüksek Gardner renk b değerine 23,7 ile  pedigrisi 
WARD/MVTD15, en düşük ise 14.1 ile pedigrisi GENÝL6/ WADALMEZ6//GENYL6/3/Ç-1252. olan 
hatlar almıştır. Standartlarda ise 20,68 ile KUNDURU-1149 ve 16,47 ile ANK-98 çeşitleri almıştır. 

Çizelge 5.2.1.1.a  DÖVD setinde yer alan hatların  Renk ve SDS ortalama değerleri 

DÖVD SDS  ml Gardner Renk b 

Ortalama 15,1 18,9 
En Büyük 37 23,07 
En Küçük 4 14,01 

Çizelge 5.2.1.1.b  DÖVD setinde yer alan Standart Çeşitlerin  Renk ve SDS ortalama değerleri 

DÖVD SDS  ml Gardner Renk b 

Ortalama 18,4 18,8 

En Büyük 35 20,68 

En Küçük 8 16,47 

 

 

 
Tablo 5.2.1.1 a SDS Frekans Dağılımı 
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SDS frekans dağlımı incelendiğinde materyalin büyük bir kısmı 13-20,9 ml arasında olduğu 

görülmektedir. Makarnalık buğdaylarda kalite seleksiyonunda 20 ml sds in üzeri alındığı 
düşünülürse 44 hat kalitesi iyi olarak alınmıştır (tablo 5.2.1.1a). 

 

Gardner renk değerileri  (b) frekans dağlımı incelendiğinde materyalin büyük bir kısmının 
gardner renk b değerleri  17-21 ml arasında olduğu görülmektedir. Makarnalık buğdaylarda kalite 
seleksiyonunda renk değerinin minimum 22 olduğu düşünüldüğüne  35  hattın kalitesi iyi olduğu 
görülmektedir. (tablo 5.2.1.1b). 

Tablo5.2.1.1 b Gardner Renk b Frekans Dağılımı 
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Çizelge 5.2.1.2.  MBVD setinde yer alan hat ve standartların kalite Değerleri   

  
Bintane Ağırlığı (g) Camsı Tane Oranı SDS (ml)  Renk b 
Ulaş Gözlü Ulaş Gözlü Ulaş Gözlü Ulaş Gözlü 

xxx 39,3 33,5 96 40 13 12 22,85 21,18 
xxxx 35,6 N.yok 82 N.yok 18 N.yok 23,43 N.yok 
BEY/ .. 33,7 34,6 96 14 28 18 21,32 18,64 
69T02.. 38,6 35,8 92 16 14 13 22,93 17,75 
ANK-01.. 36,1 35,9 94 10 9 10 23,92 19,67 
ANK-013 31,4 29,0 90 10 13 12 24,97 20,62 
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CAPEÝTÝ/ 32,3 31,4 94 44 21 18 22,71 18,59 
CI7145/KND1149/ 40,6 36,0 94 40 18 15 19,96 15,99 
ANK-014/ ZF7113. 35,5 33,1 88 16 19 15 21,27 17,30 
ANK-015/ Ç-1252. 37,2 35,8 96 70 20 14 20,68 18,47 
KUNDURU114 32,4 35,6 92 20 19 14 21,29 16,55 
AKBAŞAK//  38,1 36,0 88 50 11 15 21,94 17,48 
ANK-013/ 33,8 33,0 86 10 5 9 24,54 18,08 
STANDART3/ 37,6 33,5 84 30 16 17 20,06 16,80 
61-130/414- 38,6 38,2 88 20 19 17 20,12 16,86 
ZF/LDS//18 37,5 33,2 90 20 20 21 21,76 16,51 
ANK-013// A 33,9 33,7 92 30 14 15 23,88 19,05 
ÇMK79”S”//07 30,0 32,2 86 20 20 18 21,53 17,06 
61-130/414-44// 40,3 35,4 90 12 15 13 20,26 16,51 
ZENİT 35,1 30,9 94 12 22 19 26,43 19,10 
KUNDURU-1149. 37,8 39,5 90 64 12 17 22,77 20,76 
MİRZABEY 35,4 40,5 94 40 8 8 22,39 18,97 
KIZILTAN 33,6 33,0 88 60 13 13 23,74 19,83 
Ç-1252. 37,9 33,1 86 66 22 14 19,24 15,91 
EMİNBEY 41,0 34,9 92 12 29 26 22,21 18,13 

Makarnalık buğday da en önemli kalite kriterleri olan SDS sedimantasyon ve b sarılık renk 
değeri dikkate alındığında Ulaş lokasyonunda  BEY/ .. ile başlayan hat  28 ml ile en yüksek SDS 
sedimentasyon değerini almıştır ve ulaş loksayonunun kalite değerleri Göxlü lokasyonundan daha 
yüksek çıkmıştır. Renk de ise en yüksek değeri ANK-013/ ile başlayan hat  24,54 ile en yüksek 
değeri almıştır (Çizelge 5.2.1.2). Altınova lokasyonun çok miktarda egilops içerdiğinden 
değerlendirmeye alınmamıştır. 

Çizelge 5.2.1.3.  Ulaş İKMVD-51 setinde yer alan hat ve standartların kalite Değerleri   
  

Bintane 
Ağırlığı (g) 

Camsı 
Tane Oranı SDS (ml) PRT(%) Renk b 

ANK-020/ K 39,4 92 13 13,1 19,74 
ZF/LDS/3/ 35,6 98 14 12,8 24,22 
ANK-017 38,8 94 12 15,4 20,86 
KKÇ/ ANK-021. 38,3 94 11 15,0 18,95 
MİRZABEY//388- 37,7 88 17 11,9 19,82 
388-2/ 40,0 92 17 14,1 20,21 
ANK-019/  40,7 90 23 13,4 17,53 
13-6/ÇMK79//  40,2 100 15 13,9 20,93 
ANK- 37,1 92 15 13,8 19,27 
AKBAÞAK 39,0 90 12 14,9 22,31 
ANK-020 37,9 88 18 14,6 19,95 
ANK-022 40,9 88 17 15,3 19,85 
ANK-020/  42,8 96 16 14,5 19,44 
ANK-020 41,3 86 10 11,4 19,18 
ANK-020/  41,3 90 8 13,2 21,21 
ANK-06/ 34,1 96 15 15,0 19,91 
ANK-020/ KIZ 38,2 94 28 14,2 19,05 
ANK-017/ MİR 43,2 90 12 11,4 20,45 
ANK-020/ ANK 40,2 94 18 13,9 18,95 
ANK-020 38,8 92 15 17,1 18,52 
KIZILTAN 36,5 98 14 15,3 22,52 
KUNDURU1149. 38,9 94 16 15,0 21,27 
EMİNBEY 33,3 94 28 17,3 22,06 
MİRZABEY 42,2 90 7 12,2 20,43 
Ç-1252 39,6 94 18 14,4 19,57 
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İKMVD-51 deneme setinin Ulaş lokasyonu  SDS sedimantasyon ve b sarılık renk değeri 
incelendiğinde   ANK-020/ KIZ.. ile başlayan hat  28 ml ile en yüksek SDS sedimentasyon değerini 
almıştır, renk de ise en yüksek değeri ZF/LDS/3// ile başlayan hat  22,31 ile en yüksek değeri 
almıştır (Çizelge 5.2.1.3). Altınova lokasyonun çok miktarda egilops içerdiğinden değerlendirmeye 
alınmamıştır. 

Çizelge 5.2.1.4. Ulaş  İKMVD-52 setinde yer alan hat ve standartların kalite Değerleri   

  
Bintane 
Ağırlığı (g) 

Camsı 
Tane 
Oranı SDS (ml) PRT(%) Renk b 

Çeşit Melez 39,7 88 15 12,4 19 
DF9-71/3/VZ66//61- 35,9 94 17 15,5 20 
ÜVY162/61-130 37,4 88 12 13,3 23 
61-130/414- 44,6 90 24 15,0 19 
KND”S”/5/ BYE*2 42,7 96 20 13,6 19 
GEVRE/  38,1 90 21 15,8 21 
Ç-1252/  39,2 92 15 15,3 22 
BR180/DK/ 42,3 84 20 15,0 19 
PI167844/ ANK-020. 42,2 96 21 12,9 20 
DCL74/  40,2 92 24 12,2 18 
BR180/4/ 40,6 96 12 11,6 18 
CI8568/BİLİNMİYOR 42,5 96 17 13,0 19 
DF9-71/3/VZ66//61- 41,4 90 21 11,9 20 
CI8568/BİLİNMİ 45,9 92 28 12,6 21 
YERLÝ54”S1”/  36,7 100 23 14,7 21 
ZF/LDS/3/185-1 26,1 90 55 16,2 16 
61-130/TELA 35,0 86 17 16,0 21 
BEYAZÝYE/ 32,3 94 24 15,1 22 
MARDÝN-1/ LAHN 36,5 84 17 13,6 21 
KIZILTAN 43,1 96 19 12,4 22 
EMİNBEY 37,9 88 10 14,7 22 
MİRZABEY 39,6 94 18 13,4 22 
ALTIN 42,5 94 19 13,8 18 
KUNDURU 1149 38,1 90 15 13,0 23 
Ç-1252 39,2 92 20 11,9 20 

 

İKMVD-52 deneme setinin Ulaş lokasyonu  SDS sedimantasyon ve b sarılık renk değeri 
incelendiğinde   ZF/LDS/3/185-1ile .. ile başlayan hat  55 ml ml ile en yüksek SDS sedimentasyon 
değerini almıştır, renk de ise en yüksek değeri ÜVY162/61-130  başlayan hat  23 ile en yüksek 
değeri almıştır (Çizelge 5.2.1.3). Altınova lokasyonun çok miktarda egilops içerdiğinden 
değerlendirmeye alınmamıştır. 

 

Çizelge 5.2.15. Ulaş  İKMVD-53 setinde yer alan hat ve standartların kalite Değerleri   

 
Bintane 
Ağırlığı (g) 

Camsı Tane 
Oranı SDS (ml) PRT(%) Renk b 

YERLÝ54”S2”/4/ 38,2 86 11 13,3 21,51 
BR180/DK//6 39,6 92 16 13,1 20,57 
61-130/414- 33,6 94 17 14,3 20,28 
61-130/414 37,5 84 11 14,9 19,37 
AKBAŞAK 36,0 90 8 14,2 19,74 
MARDÝN 41,6 92 16 14,2 19,51 
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BERK/OVÝ 42,4 94 19 13,5 19,20 
SARIBAÞAK/5/  36,0 86 16 13,7 20,53 
Ç-1252/ 44,2 92 14 12,9 20,58 
61-130/414- 39,7 88 19 12,9 20,60 
ÇAKMAK79//  41,9 96 17 13,9 18,29 
AKBAŞAK/  42,3 90 18 12,2 18,59 
ÇAKMAK79//  42,0 94 20 14,1 17,57 
BYE*2/TC// 37,6 100 20 14,2 19,37 
BR180/60-120//L 39,3 92 15 15,0 23,29 
YERLÝ54”S2 31,8 90 19 17,3 23,86 
KIRMIZI// 33,9 94 22 14,0 20,82 
YERLÝ54”S2”/4 34,6 96 10 14,0 23,37 
ZF/LDS/3/185- 34,2 92 19 13,1 21,96 
EMİNBEY 41,2 88 20 14,2 22,17 
KIZILTAN 38,7 90 18 13,9 22,08 
Ç-1252 38,8 98 15 13,6 18,87 
MİRZABEY 40,7 88 7 13,5 21,80 
KUNDURU 1149 41,3 90 11 14,7 20,56 
ALTIN 31,6 96 22 14,3 21,52 

 

İKMVD-53 deneme setinin Ulaş lokasyonu  SDS sedimantasyon ve b sarılık renk değeri 
incelendiğinde   KIRMIZI//ile .. ile başlayan hat  22 ml  ile en yüksek SDS sedimentasyon değerini 
almıştır, renk de ise en yüksek değeri YERLÝ54”S2başlayan hat  23,86 ile en yüksek değeri 
almıştır (Çizelge 5.2.1.3). Altınova lokasyonun çok miktarda egilops içerdiğinden değerlendirmeye 
alınmamıştır.  

 
 

 
 
Proje Adı  : Ülkesel Serin İklim Tahılları Yazlık Dilim Makarnalık Buğday Kalite 

Araştırmaları 
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/02/007 
Yürütücü Kuruluş  : TARM, Çukurova TAE, Güneydoğu Anadolu TAE, Sakarya TAE, 

Karadeniz TAE, Ege TAE 
Başlama Bitiş Tarihi  : 2008/2012 

Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Proje sürekli olup hedeflenen çıktılar elde 
edilmektedir. Enstitülerin umutvar olan hatları her yıl denmelere konularak kalite performansları 
belirlenmekte kalite yönüyle iyi durumd aolanlar çeşit adayı olarak tescile sunulmaktadır.   

Dönem Bulguları: Projede görev alan enstitülerden sadece GDTAE ve ÇTAE ortak bölge 
materyalı göndermiştir, ayrıca GDTAE kendi çalışmaları ile ilgili bazı materyallerin kalite analizi için 
bölümümüze örnek göndermiştir (Çizelge 1).  

 
Çizelge 1. Yazlık Dilim Materyal Göderen Kuruluşlar ve sayıları  

Kuruluş 
Deneme 
Adı Lokasyon 

Materyal 
Sayısı 

ÇTAE YDMBVD 
Hatay 12 
Doğankent 12 

GDTAE 

YDMBVD 
 

Diyarbakır 
 

12 
 

  Adiyaman 12 
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KBVD Diyarbakır 12 
  
SBVD 

Adiyaman 25 
Diyarbakır 25 

 
 
GDTAE den ve ÇTAE den gelen materyalin kalite analizlerinin bir kısmı tamamlanmış olup  diğer 
analizler devam etmektedir. GDTAE materyalinde yapılan kalite analiz değerleri çizelge 2 de 
verilmiştir. Deneme setinde yer alan materyalin camsı tane oranları yüksek çıkmış, bin tane 
ağırlıklarında 1 ve 2 nolu hatla en yüksek değerleri almışken  9 nolu hat en düşük değeri almıştır. 
Tanede protein oranları makarnalık buğdaylar için kabul edilen değerlerden iyi bulunmuştur.  
  
 Çizelge 2. Yazlık Dilim Materyal Göderen Kuruluşlar ve sayıları  

 HLt Ağ 
Bin 
Tane  

Camsı 
Tane Tanede  

 kg/Hlt. Ağ. (g) % Prt. % 
Diyarbakır 79,3 41,2 90 14,6 
Diyarbakır 80,5 41,0 94 14,2 
Diyarbakır 79,8 38,2 96 14,4 
Diyarbakır 80,1 38,2 94 13,9 
Diyarbakır 78,3 36,8 88 15,0 
Diyarbakır 80,0 37,3 92 15,3 
Diyarbakır 79,5 37,2 96 15,6 
Diyarbakır 81,1 36,2 94 14,5 
Diyarbakır 78,8 33,5 90 14,1 
Diyarbakır 80,0 35,5 96 13,9 
Diyarbakır 81,0 35,8 92 14,1 
Diyarbakır 79,4 33,7 94 14,0 

Darboğazlar: Kuruluşlardan materyaller temizlenmeden gelmekte, materyali temizlemek ve 
analize hazırlamak zaman kaybına neden olmaktadır. Kuruluşlar materyallerini temizleyerek 
göndermeleri taktirde zaman kazanılacak ve analizler grup toplantılarına yetiştirilebilecektir.   
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Buğdayın yetiştirildiği çoğu bölgelerde, özellikle Akdeniz ikliminde tane doldurma çeşitli fizyolojik ve 
biyolojik stres koşullarının etkisi altındadır. Bu dönemde çoğunlukla sıcaklık artar toprak nemi 
azalır, sapa kalkma döneminde stres koşulları karbon asimilasyonunu azaltır. Özellikle Akdeniz tipi 
iklim kuşaklarında rastlanan geç dönem streslerine karşı erkencilikten fazla taviz vermeden 
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biyolojik kütleyi belli bir düzeyin üzerinde tutabilmenin yolu, bitki gelişme oranını arttırmaktan 
geçmektedir (Whan vd., 1991). Saptaki kaynakların geliştirilmesi, çevresel ve biyotik stres 
faktörlerine karşı, tane doldurmayı destekleyen özelliği nedeniyle ıslahta önemlidir.  Bazı istisnalar 
dışında uzun boylu çeşitler daha fazla sap kaynakları nedeniyle tane doldurmaya daha fazla 
destek vermektedir. Saplardaki deponunun kapasitesinin büyüklüğü genetik yapısal özellikler 
tarafından kontrol edilmektedir ve saptaki birikim sapa kalkma ile birlikte gelişim karakteristiğine 
bağlı olarak çok sayıda boğum oluşturması yüksek verim potansiyeli üzerine olumlu bir etki yapar. 
Yüksek verim potansiyeline sahip çeşitler, düşük verimli çeşitlere kıyasla tane doldurma sırasında 
oluşan kuraklık stresi altında daha fazla verim kaybına uğramaktadır (Blum 1998).  
 
Tane doldurmada özümlemeye esas karbonun kaynağı, güneş ışınlarına maruz kalan yeşil yüzey 
alanıdır. Bu kaynak hem tane doldurma hem de bitkinin canlılığını devam ettirmesi için kullanılır. 
Çeşitli araştırıcılar tanenin yapısı ve gelişimi üzerine etkili olan karbonun üç kaynaktan sağlandığını 
belirtmektedir. Bunlar; fotosentezde biriktirilen, çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası biriktirilen 
ürünlerin tekrar taşınması yolu ile olmaktadır. Çiçeklenme sonrası dönemde ışık alan yüzeyi 
fotosentez özümlemesi üzerine etkili iken kuraklık stresi bu dönemde fotosentezi azaltır, bu 
nedenle saptaki yedek depo ürünleri tane doldurma üzerine önemli bir kaynaktır (Blum, 1998). 
Çalışmalar göstermiştir ki tane doldurmanın başlarında ve olgunlaşma döneminde tekrar taşınma 
artar. Saptaki SÇK’lar (Suda Çözünebilir Karbonhidrat) kuraklığa dayanımda fizyolojik özelliğin 
göstergesidir ve aynı zamanda stres koşullarında temel karbon kaynağı olarak tane doldurmaya 
katkı sağlar çünkü kuraklık gövdede bulunan karbonhidratların taneye taşınmasını (translokasyon) 
ve etkinliğini arttırır (Ehdaie 2006a). Tane doldurma için gerekli olan, yaprak ve gövde de 
depolanmış karbonhidratın taneye taşınma hızı, süresi ve miktarı yönünden çeşitler arasında 
önemli farklılıklar bulunduğunu vurgulamışlardır (Ehdaie vd. 2006b). 
 
Kuraklığın beslenme üzerine olumsuz etkisi iyi bilinmektedir. Bununla birlikte kurak koşullarda 
yetiştirilen bitki çeşitleri arasında bir farklılık olup olmadığı ve bunun kuraklığa dayanıklılıkla bir 
ilgisinin olup olmadığı halen araştırılmaktadır. Kurak koşullarda kurağa dayanıklı veya hassas 
çeşitlerin topraktaki bitki besin maddelerinden yararlanma durumlarının da bilinmesi gerekmektedir. 
Önceki çalışmalar, tahıllarda azot alımı açısından da genetik varyasyon bulunduğunu göstermiştir. 
Tane veriminin toplam bitki azot kapsamına oranı olarak tanımlanan değerlendirme etkinliği 
açısından da genotipik varyasyon bulunduğuna dair araştırma sonuçları rapor edilmiş olmakla 
birlikte, tane veriminin daha çok alım etkinliğiyle ilgili bulunduğu açıklanmıştır. Besin maddesi 
etkinliği tane ürünü ve biyomas oluşturmak üzere bitkilerin besin maddesini alım ve kullanım 
kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Gourley vd. 1993). Besin etkinliği çok kompleks olup başlıca 
iki temel mekanizmayı içerir. Bunlar; besin maddesi alım etkinliği (kök salgıları ve kök morfolojisi 
tarafından kontrol edilen besin maddesi alım mekanizması ) ve besin maddesi kullanım etkinliği 
(her bir gram besin maddesine karşılık üretilen kuru madde)'dir (El Bassam 1998).  
 

Bu çalışmanın amacı; Tane doldurma döneminde oluşan ani kuraklık ve yüksek sıcaklık 
streslerinde, çeşitlerin translokasyon kapasiteleri, verim kayıplarının azaltılması üzerine oldukça 
etkilidir. Çeşitlerin translokasyon kapasitelerinin ölçülmesi kurağa dayanıklılıkları hakkında bir 
gösterge olabilir. Ancak translokasyon kapasitesinin ölçülmesinde kullanılan desikasyon 
yönteminin, uygulanması fazla zaman ve işçilik gerektirdiği için geniş materyal üzerinde 
çalışılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle translokasyon oranını dolaylı yönden gösterecek sap 
doluluk oranı, saplardaki suda çözünebilir karbonhidrat miktarı ile translokasyon kapasitesi 
arasındaki ilişkileri ve azot alım, kullanım etkinliklerini araştırmaktır. Bu çalışma ile aynı zamanda 
bitkilerin azot alımı ile translokasyon etkinliği arasındaki ilişkilerin araştırılması hedeflenmiştir. 

Eskişehir koşullarında, 4 ekmeklik buğday çeşidi üzerinde, ilave azot gübrelemesinin yapıldığı, 
yağmura bağımlı ve takviye sulama koşullarında yürütülen denemelerle farklı sulama rejiminde 
tozlanma öncesi sapta biriktirilen ürünlerin tane doldurmaya etkisi araştırılacaktır. Bu çalışmayla, 
buğday verimini etkileyen temel unsurlar incelenirken, suyun kısıtlı olmadığı koşullar ve yağmura 
bağımlı koşullar birlikte ele alınıp, verim potansiyeli ve kurağa dayanıklılığı belirleyen bazı 
parametreler ile azot beslemesinin bu parametreler üzerine etkileri incelenecektir. Çalışmada 
incelenecek parametreler kısaca; Toplam biyolojik kütle, rezerv translokasyonu, Suda Çözünebilir 
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Karbonhidratlar (SÇK), azot alım etkinliği, sap doluluk oranı, bayrak yaprak klorofil okumaları 
(Spadmetre) ve yeşil alan sürdürme (Stay Green), başaklanma zamanı, bitki boyu, başak indeksi, 
hasat indeksi ve verim unsurlarıdır. 

Materyal ve Metod 
Deneme Deseni; 
Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller deneme deseninde, Ana parseller; Azot dozları, Alt 
parseller; Çeşitler olmak üzere, 4 tekerrürlü ve 2 set (destek sulu ve yağmura bağımlı koşullarda) 
olarak kurulacaktır. 
Azot Dozları (Ana Parsel); 
0: 0 kg N/da (Kontrol) 
5: 5 kg N/da  
10: 10 kg N/da  
15: 15 kg N/da  
Buğday Çeşitleri (Alt Parsel); 
M: Müfitbey 
B :  Bezostaya1 
İ  :  İzgi-01 
E :  ES26 
 
Bu azot dozlarının yarısı ekimle birlikte verilecek, kalan yarısı kardeşlenme döneminde verilecektir. 
Toprak analiz sonuçlarına göre, ekimle birlikte  7 kg P2O5/da fosfor (TSP) uygulaması yapılacaktır. 
1 set ; 4 (azot) x 4 (çeşit) x 4 (tekerrür) = 64 parselden oluşmaktadır.  
Deneme 1 set yağmura bağımlı (kuru), 1 set destek sulu olmak üzere 2 set toplam 64 x 2 (set) = 
128 parselden oluşmaktadır. Parsel Boyutları : Boyu; 6m, Eni; 1,2 m (6 sıra, 0,2 m) oluşmaktadır. 
Hasatta 5m x 1,2 m alınacaktır. 
 
Denemede Alınacak Ölçüm ve Gözlemler; 

-Translokasyon kapasitesinin belirlenmesi; 
-Sapta, Suda Çözünebilir Karbonhidrat (WSC) SÇK’ların Belirlenmesi  (Yemm 1954’e göre); 
-Bayrak Yaprak Yeşil Kalma Süresinin Belirlenmesi; 
-Biyokütle Ağırlığının Belirlenmesi; 

 
Reynolds vd., (2001)’e göre; biyokütle örnekleri 4 farklı Zadoks döneminde alınacaktır, bu 
dönemler sırası ile;  

ZD 31 (Sapa kalkma dönemi),  
ZD 41  (Bayrak yaprak dönemi),  
ZD 71  (Süt olum dönemi),  
ZD 94  (Hasat olgunluğu) olarak belirlenmiştir.  

-Üst boğum (peduncle) uzunluğu 
-Sap Doluluk Oranı 
-Başaklanma olum süresi 
-Tane verimi ve verim komponentleri 
 
Beklenen yararlar/ Uygulamaya Aktarma /Ekonomiye Katkı 
Verim potansiyeli ve kurağa dayanıklılık gibi çok genle yönetilen özelliklerin moleküler markörü 
olamayacağına göre, önce bu çok yönlü özellikleri kalıtım derecesi daha yüksek yani çevre x 
genotip interaksiyonundan daha az etkilenen komponentlerine ayırmak gerekmektedir. Ancak 
ondan sonra bu parametrelere ilişkin moleküler markör arayışlarını ve bu markörlerin 
seleksiyonlarda kullanılma olanaklarını araştırmak bir anlam taşıyacaktır. Dolayısıyla bu çalışma, 
ileride yapılması düşünülen markör destekli seleksiyonlar için mutlak gerekli bilgileri elde etmek 
bakımından da önemlidir.  

 
Talep Edilen Bütçe 
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 1.YIL 2.YIL TOPLAM 
TOPLAM 3.500 3.500   7.000 

Çalışma Takvimi 

Yapılacak  
İş  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Denemelerin 
Ekim-Bakım-
Hasadı,  

                                            

    

Gözlem ve 
Ölçümler 

                                           

    

Verilerin Analiz 
ve Değerlen-
dirilmesi 

                                                

Sonuç Raporu 
Yazımı 
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Project Tıtle  : Improving Calibration Equations For In-Season Nitrogen Fertilizer 
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İşbirliği yapılan kuruluş:  
Başlama Bitiş Tarihi  : 2012-2015 
Projenın Amacı ve Gerekçesi:  
 
Bu projenin amacı, Türkiye’nin buğday üretim ve pazarlamadaki en önemli sorunlardan olan tane 
protein kapsamlarını geliştirebilmek için neler yapılması gerektiğini araştırmak, genellikle ortalama 
tavsiye değerleri üzerinden yapılan azotlu gübre uygulamalarını yılın gidişine göre düzenleyecek 
bir sistemi geliştirip yaygınlaştırarak hem girdi hem de üretim ekonomisine katkı sağlamaktır. 
Günümüzde, başta ABD ve diğer gelişmiş ülkeler olmak üzere, dünyanın bir çok yöresinde giderek 
yaygınlaşmaya başlamış olan Mevsim İçi azotlu Gübre Yönetim Sistemlerinin ülkemizde de zaman 
içinde benimsenme zorunluluğu ortadadır. Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi ve üretici 
koşullarında yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle kalibrasyon nitelikli temel çalışmalar TÜBİTAK 
1007 projesi kapsamında 2008-2011 yılları arasında Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünde tamamlanmıştır. Demostrasyon çalışmaları 1 yıl çiftçi tarlalarında  devam etmiştir. Bu 
amaçla yapılan araştırmaların daha geniş alanlarda yapılarak demostrasyon çalışmaların 
yaygınlaşmasını sağlamaktır. Ülkemizde henüz geniş alanda denenmemiş olan bu yaklaşımın 
başlatılması gerekmektedir. Şimdilik bu projeyle bir pilot bölge olarak alınan Eskişehir’de 
gerçekleştirilecek olan bu girişim, büyük olasılıkla yakın bir zamanda diğer kurumların da 
girişimleriyle yurt sathına yayılacaktır. Çünkü dünyanın gittiği yol budur. 
Geleneksel olarak kullanılan fazla gübreden kaynaklanan ekonomik kayıpların yanında buharlaşma 
yoluyla azot kayıplarının mevsim içi azotlu gübre yönetim sistemine göre en uygun azotlu 
gübreleme dozunu yapılacak optik sensör okumaları ile belirleyerek çiftçilere tavsiyede 
bulunmaktır. 106G111 nolu 1007 TUBİTAK projesi sonucunda elde edilen kalibrasyon 
denklemlerinin geliştirilerek dogruluk oranını yükseltmektir.  
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Bitkinin azot kullanma etkinliğinin de göz önünde bulundurulduğu bu sistem genellikle ortalama 
tavsiye değerleri üzerinden yapılan azotlu gübre uygulamalarını, yılın gidişine göre düzenleyecek 
bir sistemi geliştirip yaygınlaştırarak, buğday tane verimi ve kalitesinin en yüksek düzeyde olacağı 
şekilde düzenleyip hem girdi hem de üretim ekonomisine katkı sağlamaktır 
Eskişehir Koşullarında Mevsim İçi Azotlu Gübre Yönetim Sistemlerinin Ekmeklik Buğdayın Verim 
ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması (106G111 Tübitak 1007) Projesinin Proje Sonuçları 
Uygulama Planına (PSUP) görede: Kalibrasyon denklemleri elde edilmis ve bolgede en yaygın 
kullanılan cesitlerden baslayarak mevsim ici azotlu gubre tavsiye sistemlerinin ciftci sartlarında 
demonstrasyonları yapılacaktır. 
Materyal ve Metod 
 
1. Mevsim İçi Azotlu Gübre Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi: 
Kuru ve sulanır koşullarda ayrı ayrı yürütülecek kalibrasyon çalışmalarıyla, üretici tarlalarında 
yapılacak demonstrasyon çalışmaları olmak üzere 3 farklı iş paketinde uygulanacak yöntemler ve 
kullanılacak materyal, aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: 
 
1.1. Kuruda Kalibrasyon Denemesi:      
Deneme Yeri ve Materyal: Eskişehir’deki Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme 
tarlalarında yürütülecek olan bu deneme 2011-2014 yılları arasında 3 yıl sürdürülecektir. Gerek79, 
Bezostaya1, Altay2000 ve Sönmez2001 çeşitlerinin kullanılacağı bu denemede çeşit seçimi, 
genotiplerin kalite özellikleri açısından bir varyasyon yaratmak için 2 kırmızı sert (Bezostaya1 ve 
Sönmez2001) ve 2 beyaz yumuşak (Gerek79 ve Altay2000) şeklinde yapılmıştır. 
 
Deneme Deseni ve Denemede Yer Alan Faktörler: 
Azot seviyesi ve buğday çeşitleri olmak üzere 2 faktörden oluşan deneme Tesadüf Bloklarında 
Faktöriyel deneme deseninde ve 4 tekerrürlü olarak yürütülecektir. 0, 3, 6, 9, 12 ve 15 kg N/da 
olmak üzere 6 azot seviyesi ve materyal bölümünde adları verilen 4 çeşit kullanılacaktır. 
Denemede 6N x 4Ç x 4T = 96 parseldir.  
 
Gözlem, Analiz ve Değerlendirmeler: 
Zadoks sıkalasına göre (Zadoks et al.,1974). Zadoks 24 (kardeşlenme), Zadoks 30 (sapa kalkma 
başlangıcı) ve Zadoks 31 ( sapa kalkma 1 boğumlu dönem) ve Zadoks 32 ( sapa kalkma 2 
boğumlu dönem) dönemlerinde NDVI okumaları yapılacak, bu NDVI değerleri kalibrasyon 
çalışmasında kullanılacak RI ve INSEY değerlerinin hesaplanmasında kullanılacaktır. NDVI 
okumalarının değerlendirilmelerinde ise RI (Response Index = Karşılık İndeksi) ve INSEY (In 
Season Yield Estimation = Mevsim İçi Verim Tahmini) kavramlarından yararlanılacaktır. Buna göre, 
maksimum NDVI değerini veren parsellerin  NDVI değeri, gübrelenmemiş kontrol parsellerinin 
NDVI değerlerine bölünerek elde olunan RI(NDVI) değerleri, hasatta elde olunan maksimum verimin 
kontrol parsellerinden elde olunan verime bölünmesiyle bulunan RI(HASAT) değeriyle karşılaştırılacak 
ve yapılacak korelasyon analizi sonucunda, RI(HASAT)  değeriyle en yüksek R2 değerini veren RI(NDVI)  
değeri hangi dönem okumalarından elde olunmuşsa, daha sonra çiftçi tarlalarında yapılacak 
tavsiyeye yönelik çalışmalarda o dönemde okuma yapılacaktır.  

RI(NDVI)  = NDVI (maksimum) / NDVI (kontrol) 
RI(HASAT) = DANE VERİMİ (maksimum) / DANE VERİMİ (kontrol) 

 
1.1.2. Suluda Kalibrasyon Denemesi:      
Deneme Yeri ve Materyal:  
Yine Eskişehir’deki Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlalarında yürütülecek olan bu 
deneme de 2011-2014 yılları arasında 3 yıl sürdürülecektir. Bezostaya1, Kate-A1, Alpu2001,  
Konya2002 çeşitlerinin kullanılacağı bu denemede de çeşit seçiminde, genotiplerin kalite özellikleri 
açısından bir varyasyon yaratmaya özen gösterilmiş ve 2 kırmızı sert (Bezostaya1 ve Konya2002), 
bir kırmızı yumuşak (Kate-A1) ve bir de beyaz yumuşak (Alpu2001) çeşit denemeye alınmıştır. 
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Deneme Deseni ve Denemede Yer Alan Faktörler: 
Azot seviyesi ve buğday çeşitleri olmak üzere 2 faktörden oluşan deneme Tesadüf Bloklarında 
Faktöriyel deneme deseninde ve 4 tekerrürlü olarak yürütülecektir. 0, 4, 8, 12, 16 ve 20 kg N/da 
olmak üzere 6 azot seviyesi ve materyal bölümünde adları verilen 4 çeşit kullanılacaktır. 
Denemede 6N x 4Ç x 4T = 96 parseldir 
 
Gözlem, Analiz ve Değerlendirmeler: 
Kuruda Kalibrasyon denemesi için açıklanan tüm gözlem, analiz ve değerlendirmeler bu deneme 
için de yapılacaktır. 

Verim komponentlerinin hesaplanması için ise bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde; Projede yer 
alan Suluda ve Kurudaki kalibrasyon denemelerindeki verim komponentleri Reynolds at al., 
(2001)’e göre yapılacaktır. 
Suluda kalibrasyon, kurudaki kalibrasyon ve çiftçi tarlalarında demonstrasyona denemelerindeki 
buğdayın ekmeklik kalitesiyle ilgili  protein analizleri de yapılacaktır. Denemelerin hasadı parsel 
biçerdöveriyle yapılacak, her parselden alınacak dane örneklerinde bin tane ağırlığı  
(Uluöz,1965)’e göre, protein analizleri (NIR ) Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 
yapılacaktır. 

1.1.3. Çiftçi Tarlalarında Demonstrasyona Yönelik Uygulamalı Araştırma:    
Eskişehir’deki Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve çiftçi tarlalarında yürütülecek olan bu 
denemeler de 2011-2014 yılları arasında 3 yıl sürdürülecektir. 
Tübitak 106G111 nolu proje sonuçlarından elde edilen denklem sonuçlarına göre kalibrasyon 
denemelerinde kullanılan çeşitlerden   2’i kuru, 2’i sulu olmak üzere toplam 4 deneme kurulacaktır.  
2 enstitü ve 2 çiftçi tarlasında yürütülecek olan bu çalışma, bir yandan bu yeni sistemin çiftçi 
koşullarındaki etkinlik düzeyini görmeye yönelik bir uygulamalı araştırma, diğer yandan sistemi 
çiftçiye tanıtma faaliyetlerini başlatan bir demonstrasyon çalışması niteliği taşıyacaktır. 

uygulanacak plan aşağıda verilmiştir: 

ÇİFTÇİ TARLALARINDA UYGULAMA PLANI 
AZOTÇA 
 
ZENGİN 
 
ŞERİT 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÇİFTÇİ 
UYGULAMASI 

 
 
 
 

--------------------------- 
ÇİFTÇİ 

UYGULAMASI 
+ 

NDVI Sonucuna  
Göre uygulama 

AZOTÇA 
 
ZENGİN 
 
ŞERİT 
 
 

               __10 m___ ________ 20 m ______ __10 m___ 
 
Beklenen yararlar/ Uygulamaya Aktarma /Ekonomiye Katkı 
 
Ekonomik olarak bizden daha iyi durumda olan gelişmiş ülkelerde bile birinci derecede önemli bir 
mevzu olarak değerlendirilen üretim ekonomisi ve bununla ilgili olarak üretim-maliyet 
değerlendirmeleri, belli ki ülkemiz tarımında da en önemli bir konu olarak değerlendirilmelidir. 
Özellikle azotlu gübre konusunda, yıllara bağlı üretim düzeyi dalgalanmalarının standart gübre 
uygulama durumlarında, düşük verimli yıllarda gübre israfı, yüksek verimli yıllarda ise yetersiz 
azotun neden olduğu kalite düşmelerine neden olması,  tüm dünyayı bu konuda araştırmalara sevk 
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etmiş bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde buna yönelik olarak optik sensör kullanımları giderek 
yaygınlaşmaktadır. Ülkemizin de zamanla buna yönelmesi kaçınılmaz olacaktır.  
Bu çalışmanın gübre ekonomisi dışında önemli bir boyutu da kalite konusudur. Bugün dünyanın bir 
çok yöresinde kaliteye yönelik prim uygulamaları tane protein kapsamları üzerinden yapılmaktadır. 
Ülkemizde de büyük borsalarda başlayan hızlı kalite tayini ve buna bağlı fiyat değerlendirmeleri 
konunun yakın gelecekte daha da önemli olacağını göstermektedir. Toprak Mahsülleri Ofisinin 
çeşide dayalı taban fiyat uygulamasının yerini belli ki yakın gelecekte, örneğin ABD’de olduğu gibi, 
kaliteye dayalı fiyat tespitleri alacaktır. Bunun sonucu olarak, bugüne kadar optimum verim 
kavramına dayandırılan azotlu gübre tavsiyeleri de maksimum ekonomik gelir esasına 
dayandırılmak, yani verim ve kalite birlikte ele alınmak zorunluluğu doğacaktır. Bu proje bu konuda 
bir girişimi başlatmış olacaktır 
Tarımda kullanılan gübrelerden Azot kayıplarını önlemek, aşırı Azot kullanımının önüne geçmek, 
yeni teknikler  kullanarak Azot uygulama tavsiyesinde bulunmak, bunları üreticiye tanıtmak,Üretilen 
buğdayın kalitesini yükseltmek,  
Eskişehir Koşullarında Mevsim İçi Azotlu Gübre Yönetim Sistemlerinin Ekmeklik Buğdayın Verim 
ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması (106G111 Tübitak 1007) Projesinin Proje Sonuçları 
Uygulama Planına (PSUP) görede: 
Kalibrasyon denklemleri elde edilmis ve bolgede en yaygın kullanılan cesitlerden baslayarak 
mevsim ici azotlu gubre tavsiye sistemlerinin ciftci sartlarında demonstrasyonları yapılacaktır. 
 
TALEP EDİLEN BÜTÇE 
 
 YILLARA GÖRE DAĞILIMI 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl Toplam 
TOPLAM  11500 11500 9000 32000 

 
 
ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 

 
 

 
 

 
Proje Adı  : Kuru Tarım Alanlarında Buğdayın Farklı Ekim Zamanları İçin Azotlu 

Gübre Formları ve Gübreleme Dönemlerinin Belirlenmesi 
Projenin İngilizce Adı : Determination of Nitrogen Fertilizer forms and application date for 

winter wheat sown on different date on rainfed conditions  

Yürütücü Kuruluş  : Bahri  Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   
Konya 

Proje Lideri   :  Rifat Zafer ARISOY 

Proje Yürütücüleri  : İrfan Gültekin, Yasin Kaya, Fevzi Partigöç, Mehmet Şahin, Serpil 
Gültekin, Sami Vurucu, Aysun Göçmen Akçacık, Seydi Aydoğan, 
Murat Küçükçongar 
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İşbirliği Yapılan Kuruluş :  
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2012-2015 

Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
Temel olarak insan etkinlikleri sonucunda sera gazlarının emisyonlarında meydana gelen 

aşırı artışa bağlı olarak atmosferin bileşiminde ortaya çıkan önemli değişiklikler sonucu, küresel 
yüzey sıcaklıklarında 19. yüzyılın sonlarında başlayan ısınma, 1980’li yıllarla birlikte daha da 
belirginleşerek, hemen her yıl bir önceki yıla göre daha sıcak olmak üzere, küresel sıcaklık 
rekorları kırılmıştır. Ülkemizde ise mevsimsel farklılıklarla birlikte, ortalama sıcaklıklar küresel 
ortalama yüzey sıcaklıklarına benzer şekilde artış eğilimindedir. Ancak, küresel olarak 1980'li 
yıllardan bu yana devam eden sıcaklık artışı, Türkiye'de 1990'lı yıllardan itibaren gözlenmeye 
başlamıştır (Türkeş, 2008 a; Demir vd., 2008) 

Türkiye ikliminin etkileneceği bir diğer durum ise yağış rejiminde gerçekleşecek olası 
değişimlerdir. İklim modelleri yağışlarda genel olarak Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca bir azalma, 
Karadeniz kıyısı boyunca da bir artış öngörmektedir. 2001-2006 dönemleri arasında genel olarak 
normal sınırlar arasında gerçekleşen yağışlar, 2007 kış, ilkbahar ve yaz aylarında Türkiye’nin 
birçok yöresinde uzun süreli ortalamaların altında kalarak, yeni bir dizi kuraklık olaylarının 
yaşanmasına neden olmuştur. 2006-2007 dönemleri arasında gerçekleşen son kuraklık olayları 
Türkiye de özellikle en fazla, Ege, Marmara, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz 
bölümlerinde etkili olmuştur (Türkeş, 2008 a; Türkeş, 2008 b; Türkeş ve Erlat, 2008). 

Yağış ve sıcaklık değişimlerine ilişkin veriler dikkate alındığında, iklimde meydana 
gelebilecek herhangi bir değişme yağış, buharlaşma, yüzey akış ve topraktaki kullanılabilir suyun 
miktarını değiştireceği açıktır. Mevsimler ve yıllık yağışlarda görülecek değişmeler hem su 
kaynaklarının depo edilmesi, hem de topraktaki nem rejiminin düzenlenmesi açısından oldukça 
önemlidir (Aksay vd., 2005; Türkeş vd., 2007; Türkeş, 2008 a). Bitkilerin çiçeklenme, tozlanma, 
meyve oluşumu ve tane dolumu sırasında meydana gelebilecek su yetersizliği verim ve verim 
unsurlarını önemli ölçüde etkileyebilecektir. 

Sıcaklıkların artması nedeniyle, özellikle çölleşme tehdidi altında olan İç Anadolu gibi 
bölgelerde, toprakta meydana gelen buharlaşma ve bitkide terlemenin artmasıyla beraber bitki 
strese gireceğinden, sıcağa ve kuraklığa direncin artırılmasına yardımcı olabilecek yetiştirme 
tekniklerinin geliştirilmesi ya da yenilenmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Dünya nüfusunun yaklaşık 1/3' ünün temel besin kaynağı olan buğday ülkemiz tarım 
alanları içerisinde 9.8 milyon ha ile en geniş ekim alanını kaplamaktadır. 2,27 milyon ha tarım 
alanına sahip Konya ovasının %75’ inde yağışın düşük ve dağılımının düzensizliğinden dolayı 
nadas-buğday üretim sistemi uygulanarak kışlık buğday yetiştirilmektedir (Anonim 2007). 

Kışlık buğdayın optimum vejetatif ve generatif gelişmeyi gösterebilmesi için, azota olan 
ihtiyacının diğer besin maddelerine oranla daha yüksek olduğu ve bu ihtiyacın genellikle azot 
uygulaması ile karşılandığı belirlenmiştir (Frederick ve Camberato 1995). 

Buğday üretiminde azotlu gübre ile yapılan araştırmalarda azotun mutlaka uygulanması 
gerektiği, ancak azotlu gübrenin cins ve miktarının buğday çeşidi ve ekolojik koşullara sıkı sıkıya 
bağlı olduğu (Sclehuber ve Tucker 1967), buğday bitkisine uygulanan azotlu gübre miktarı ile verim 
ve verim unsurları arasında önemli ilişkilerin olduğu belirlenmiştir (Karaca ve ark. 1993). 

Azotlu gübrelerin bitkilerin stres koşullarına karşı direncini azalttığı bilinmektedir. Ekimle 
birlikte verilen azot çimlenme ve çıkıştan sonra uygun sıcaklık ve nemi bulduğu zaman sonbaharda 
bitkinin hızla gelişmesini sağlamaktadır. Hızlı gelişme ve büyüme ise ileriki dönemlerde 
yaşanabilecek kuraklık ve soğuk zararından bitkinin daha çok zarar görmesine neden olabilecektir. 

Yapılan çalışmalar Orta Anadolu bölgesinde buğday ekim zamanı olarak Ekim ayının 
ortalarının uygun olduğunu göstermektedir (Çekiç ve ark., 2008; Kün, 1988),. Ancak küresel iklim 
değişikliği nedeniyle kış ayları ılıman geçmekte ve artan sıcaklıklarla birlikte bitki gelişimi 
hızlanmaktadır. Dolayısıyla bitkilerin azot kullanımı da artmakta ve stres koşullarına karşı direnci 
azalmaktadır.  

Bu denemede farklı ekim zamanları ve farklı azotlu gübre formları için en uygun gübreleme 
zamanının belirlenmesi amaçlanmıştır.   
   

Materyal ve Metot:  
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Materyal : 
Denemeler Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ait merkez araştırma 

tarlalarında üç yıl süre ile yürütülecektir. Deneme nadas - buğday ekim nöbetinde kurulacaktır. 
Deneme alanı toprakları her yıl ilkbaharda soklu pullukla derin ( 20 cm ) olarak sürülecektir. Yaz 
ayları boyunca tarlanın otlatma ve kaymak bağlamasına bağlı olarak kazayağı tırmık (8 cm 
derinlikte) geçirilerek ikileme ve üçleme yapılacaktır. Ekimden önce tohum yatağı hazırlığı için yaylı 
tırmıkla (6 cm derinlikte) geçilecektir. Deneme materyali olarak enstitümüz tarafından kıraç şartlar 
için tescil ettirilen, Karahan-99 ekmeklik buğday çeşidi yer alacaktır. 
 

Metot: 
Deneme Yurtsever (1984)’in belirttiği şekilde tesadüf bloklarında bölünen bölünmüş 

parseller deneme desenine göre 4 x 3 x 4 (Ekim zamanı x Gübre formu x Uygulama dönemleri) 
düzeninde 4 tekerrürlü olarak toplam 192 parsel olarak kurulacaktır. 

Deneme deseninde ana konu olarak ele alınan ekim zamanı 4 farklı zamanda 
uygulanacaktır. 

 
E1: Erken (10 Eylül) 
E2: Normal (10 Ekim) 
E3: Geç (10 Kasım) 
E4: Çok geç (10 Aralık) 
 
Deneme deseninde alt konu olarak 3 azotlu gübre formuna yer verilmiştir. 
 
AN  : Amonyum nitrat gübresi (%33 N) 
ÜRE: Üre gübresi (% 46 N) 
AS   : Amonyum sülfat (% 21 N) 
 
Deneme deseninde alt alt konu olarak 4 azot uygulaması yer almıştır. 
 
U1  : Ekimde 2,7 kg/da N 
U2  : Ekimde 2,7kg N+ Şubat’ta 4,3 kg N/da, 
U3  :  Ekimde 2,7kg N + ilkbaharda sapa kalkma dönemi öncesi   
        4,3 kg N/da, 
U4  : Ekimde 2,7kg  N + Şubat’ta 2,15 kg + İlkbaharda sapa  
         kalkma dönemi öncesi 2,15 kg N/da 
 
Bütün parsellere ekimde 7 kg/da P2O5 uygulaması yapılacaktır. 

 
Başaklanma döneminde parsellerden bayrak yaprak örneği alınarak yaprak azot içeriği 

belirlenecektir. Homojen şekilde öğütülen bayrak yaprak örneklerinde, protein oranı ( azot oranı * 
6.25)  AOAC 990.03  azot tayin cihazı LECO FP 528 ile belirlenecektir (Anon., 2009). 

 
Denemede eğer soğuk zararı görülürse İlkbahar başında, yaprak zararına göre oluşan 1-9 

skalası ile soğuk zararı (1=soğuk zararı yok, 3=çok az, 5=orta, 7=yüksek, 9=çok yüksek) 
belirlenecektir. (Saulescu ve ark 2001). 

 
Ekimde parsel boyutları 7 x 1.2 = 8.4 m2 olacak, hasat ise 1,2 x 5 = 6 m2 üzerinden 

yapılacaktır. İlkbaharda gerekli olan yabancı ot mücadelesi uygulanacaktır. 
Bitki Çıkışı  
Birim alanda bitki çıkışları sayılacaktır. Her parselde 2 tekerrürlü olarak birer metrelik sıra 

üzeri mesafedeki çıkış yapan bitkiler sayılarak oran-orantı hesabı ile dekarda çıkış yapan bitki 
sayısı olarak ifade edilecektir (Uluöz, 1965). 

Bitki boyunun belirlenmesi 
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Hasat öncesinde her parselde tesadüfi olarak seçilen 3 yerden toprak yüzeyi ile başağın en 
üst başakçık ucu (kılçıklar hariç) arasındaki mesafe ölçülerek ortalamaları alınarak cm olarak ifade 
edilecektir (Kün 1988).  

 Hasat indeksinin belirlenmesi  
Verim, hasat indeksi, biyolojik verim (biomass), metrekaredeki başak sayısı, 1000 tane 

ağırlığı, metrekaredeki tane sayısı ve başaktaki tane sayısı verilerinin alınabilmesi için hasat alanı 
olarak bırakılan alandan tesadüfi olarak seçilen 10 yerden 50 adet sap toprak yüzeyinden kesilerek 
kese kağıtlarına alınacaktır.  Alınan bu örnekler gölgede 5 gün süreyle kurumaya bırakılacaktır. 
Kurutma işlemi sonunda tartımı yapılarak 50 sap için biyolojik verim (50 ST) olarak kaydedilecektir. 
50 sapın harmanlaması makinede yapılarak elde edilen taneler 50 sap tane verimleri (50 T) olarak 
kaydedilecektir. Elde edilen tanelerden 400 adet tane sayılarak ve tartılarak (Bell ve Fischer 1994) 
kaydedilecektir. 

 

Hasat indeksinin belirlenmesi : 
Hİ = 50 T / 50 ST eşitliğinden (Bell ve Fischer 1994) yararlanılacaktır. Eşitlikte; 

Hİ:  Hasat İndeksi 

T  :  Tane verimi (g)  

ST : Sap ve tane ağırlığı (g) 

 

 Biyolojik verimin (Biomass) belirlenmesi  
 

BV = ((PV+50 T) / HA)       

                            Hİ 

Eşitliğinden yaralanılarak g/m2 cinsinden (Bell ve Fischer 1994) hesaplanacaktır. Eşitlikte; 

BV : Biyolojik verim (g/m2 )  

PV : Parsel verimi (g)  

HA : Hasat alanı (m2) 

 
  Tane veriminin belirlenmesi 
V= BV x Hİ 

Formülünden yaralanılarak g/m2 cinsinden (Bell ve Fischer 1994) hesaplanacaktır. Eşitlikte; 

V : Verim (g/ m2 ) 

 

 Metrekaredeki başak sayısının belirlenmesi 
MBS = BV /  (50 ST / 50 ) 

Formülünden yaralanılacak ve adet/m2 olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

MBS : Metrekarede başak sayısı (adet/m2) 

 

 

1000 tane ağırlığının belirlenmesi  
BTA = 400 tane ağırlığı x 2.5  
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Şeklinde hesaplanacak ve gram olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

BTA : 1000 Tane ağırlığı (g) 

 

 Metrekaredeki tane sayısının belirlenmesi  
MTS = V / ( BTA / 1000 )  

Formülünden yaralanılacak ve adet/m2 olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

MTS : Metrekarede tane sayısını (adet/m2) 

 

 Başakta tane sayısı 
BTS = MTS / MBS 

Formülünden yararlanılarak  adet olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

BTS : Başakta Tane Sayısı (adet) 

 

 Hektolitre ağırlığının belirlenmesi 
Uluöz (1965)’ün belirttiği şekilde 1 lt’lik silindirde tespit edilecek ve kg olarak ifade edilecektir. 

 

 Protein Oranı (%):  
Protein Oranı (%): Değirmende öğütülen dane örneklerinde, Kjeldahl protein tayin metodu ile 
kalibre edilmiş NIR cihazı (AACC  metodu 39-10) ile belirlenecektir (Anon. 1990). 

 

Kuru gluten oranı (%):  
Kuru gluten Dickey John 660 marka Near İnfrared Reflectance spektroskopi (NIR)    kullanılarak 

analiz edililecek ve sonuçlar % olarak verilecektir(Anon. 1990). 
 

Sonuçların Değerlendirilmesi 
 Elde edilen değerlerin yıllık ve toplu (üç yıllık) varyans analizleri yapılarak farklılık belirlenen 
konulara ilişkin EÖF (0.05) testi kullanılacaktır (Yurtsever, 1984). 
 
 Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı: 

Bölgemizde son yıllarda iklim veya çiftçi uygulamalarından kaynaklanan nedenlere dayalı 
olarak ekimler Eylül ayından başlamak üzere Aralık ayına kadar devam etmektedir. Ekim ayı 
içerisinde yapılan ekimlerin bitki gelişimine uygun olarak yapılan gübre tavsiyelerinin değişik 
zamanlarda yapılmış ekimlerde de uygulanması sonucunda ortaya çıkardığı sorunların giderilerek 
daha sağlıklı ve verimli bir gübrelemenin ortaya konması hedeflenmiştir. 
 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve yıllara göre): 
 

 
 
 
 

Çalışma Takvimi: 

iş AYLAR 

 
Bütçe Dağılımı 

 
1.Yıl 

 
2.Yıl 

 
3.Yıl 

                  TOPLAM 28000 24500 32000 

                  GENEL TOPLAM                                                   84500  
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Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:   
 Orta Anadolu Bölgesinin büyük çoğunluğunda nadas tahıl üretim sistemi uygulanmaktadır.  
Sistemin yönetimi içerisinde ilkbahar ve yaz dönemini toprak işleme ile geçirilirken sonbahar 
döneminde ekim yapılmaktadır.  Bölge koşullarında zaman dilimi olarak Eylül ayında başlayan bu 
süreç değişik nedenlerle aralık ayına kadar devam edebilmektedir. Yapılan ekimin zamanının ve 
atılan tohum sıklığının çeşitlere göre verim unsurları ve verimi etkilediği bilinmektedir. Uygun 
zamanda yapılan ekimler sayesinde bitki kök gelişmesi hızlandırılarak kışa girmeden önce derin ve 
kuvvetli bir kök sistemi oluşumunu sağlanmakta, bitkinin soğuğa ve kurağa dayanıklılığı arttırılarak 
verimleri yükseltilmektedir. Buna karşın erken ekimlerde gelen iyi bir yağışla bitkiler aşırı 
gelişebilmekte ve kıştan zarar görme oranı artabilmektedir. Ayrıca da kış ve ilkbahar yağışlarının 
fazla olması halinde ise, aşırı büyüme nedeniyle yatma görülebilmekte ve sonuçta, verimde azalma 
olabilmektedir. Geç ekimlerde ise yetersiz gelişme ve kardeşlenme ile kışa girmenin ortaya 
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çıkardığı soğuk zararları yanında fertil başak ve dane sayısındaki azalmanın yanında, kısalmış 
vejetasyon süresi dane iriliğini olumsuz etkileyerek verimi azalmaktadır.  

Buğday’da verimi belirleyen verim unsurlarının arasında değişimlerin olduğu bilinmekle birlikte; 
Ekimde kullanılan tohum miktarının özellikle verim unsurlarını belirgin şekilde etkilemesi nedeniyle 
verim üzerinde etken olmaktadır. İdeal tohumluk miktarının birim alanda ortaya çıkan bitki sayısı, 
kardeşlenme ve tane sayısını dengede tutarak verimin daha üst noktalarda gerçekleşmesine 
yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın birim alanda daha az tohumluk kullanıma bağlı olarak 
bitki sayısının azalması sonucu mevcut bitkilerin daha fazla kardeşlenme eğilimi gösterdikleri ve bu 
kardeşlerin çoğunun tane bağlayamadan bitkilerin oluma gelmesiyle verimlerin daha düşük 
seviyede gerçekleştiği görülmüştür. Fazla miktarda atılan tohumluk miktarına bağlı olarak aşırı 
sayıda olan bitkilerin yetersiz yağış koşulları altında gelişimleri istenilen düzeyden uzak kalmakta 
yada bitkiler arasında yaşanan rekabetten dolayı bitki boyunun uzamasına ve yatmalara neden 
olarak verimde düşüşlere yol açmaktadır. 

Ekim zamanına bağlı olarak kullanılacak tohumluk miktarları da değişiklik göstermektedir.. 
Erken yada zamanında yapılan ekimlerde ideal olarak kabul edilen tohum sıklığının ekimlerin geçe 
kalmasıyla birlikte artırılması gerektiği benimsenmiştir. 

Fakat ekim zamanı tohum sıklığı ve ekim zamanına bağlı olarak önerilen tohum sıklıklarında 
yer, çeşitlerin ve yılın önemli bir unsur olduğu her zaman vurgulanarak, çeşitler üzerinden yerlere 
göre tavsiyelerde bulunulmakta ve gelişen yıl şartlarına göre öngörüde bulunulmaktadır. Yapılacak 
bu çalışma ile de son yıllarda göreceli olarak daha ılıman sonbaharların yaşandığı Konya ilinde 
giderek geniş ekim alanları bulan Karahan 99 ve Sönmez ekmeklik buğday çeşitleri için uygun 
ekim zamanı ve ekim zamanına bağlı tohum sıklıkları tespit edilecektir. Çalışma ile birlikte ekim 
zamanı ve tohum sıklıklarının çeşitlere göre bitkilerin gelişim süreçlerinin gerçekleşmesi üstündeki 
etkilerinin yanı sıra toprakta cereyan eden nem ve sıcaklık değişimlerine olan etkileri 
belirlenecektir.     

Materyal ve Metot:  
Materyal : 

Denemeler Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ait merkez araştırma 
tarlalarında üç yıl süre ile yürütülecektir. Deneme nadas buğday ekim nöbetinde kurulacaktır. 
Deneme alanı toprakları her yıl ilkbaharda soklu pullukla derin ( 20 cm ) olarak sürülecektir. Yaz 
ayları boyunca tarlanın otlatma ve kaymak bağlamasına bağlı olarak kazayağı tırmık (8 cm 
derinlikte) geçirilerek ikileme ve üçleme yapılacaktır. Ekimden önce tohum yatağı hazırlığı için yaylı 
tırmıkla (6 cm derinlikte) geçilecektir. Hazırlanacak plan esaslarına göre parselasyon yapılacaktır. 
Deneme yeri toprakları genellikle killi bünyeye sahip tuzsuz, orta kalevi, kireçli ve organik madde 
yönünden fakir veya orta sınıfa girmektedir. Deneme materyali olarak kıraç şartlar için tescil 
ettirilen, beyaz daneli Karahan’99 ve kırmızı daneli Sönmez ekmeklik buğday çeşitleri yer alacaktır. 

Metot: 
Bölünen bölünmüş parseller deneme deseninde dört tekrarlamalı olarak düzenlenecek olan 

çalışmada ana parsellerde ekim zamanları olan Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı ekimleri 
oluşturacaktır. Aylık olarak belirlenen ekimler ilgili ayın ilk 10 günlük süresi içerisinde 
gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 

Alt parseller ise ekmeklik buğday çeşitleri olan Karahan 99 ve Sönmez yer alacaktır. Alt alt 
parsel konuları ise 300, 400, 500, 600 ve 700 adet/ m2 olarak belirlenen tohum sıklıklarıdır.  

Ekimde parsel boyutları 7 x 1.2 = 8.4 m2 olarak alınarak, tüm parsellere ekimle birlikte 7 kg/da 
P2O5 ve 2,7 kg/da N verilecek ve ilkbaharda azot dozu 7 kg/da tamamlanacaktır. Gerekli olan 
yabancı ot mücadelesi uygulanacaktır. Parsellerde çıkışların tamamlanması sonrası parseller 
yolları kesilecek, parsellerin boyları 5m’ye düşürülecektir. 

Parsellerde bitki gelişim dönemleri olan çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma, 
çiçeklenme, süt olumu, tam olum gerçekleşme tarihleri not alınarak tarihleri kaydedilecektir. 

Hasat; 5 x 1,2 = 6 m2 parsel boyutundaki parsellerde  biçer döver ile yapılacaktır. 
Bitki Çıkışı  



 117 

Birim alanda bitki çıkışları sayılacaktır. Her parselde 2 tekerrürlü olarak birer metrelik sıra 
üzeri mesafedeki çıkış yapan bitkiler sayılarak oran-orantı hesabı ile dekarda çıkış yapan bitki 
sayısı olarak ifade edilecektir (Uluöz, 1965). 

Bitki boyunun belirlenmesi 
Hasat öncesinde her parselde tesadüfi olarak seçilen 3 yerden toprak yüzeyi ile başağın en 

üst başakçık ucu (kılçıklar hariç) arasındaki mesafe ölçülerek ortalamaları alınarak cm olarak ifade 
edilecektir (Kün 1988).  

 Hasat indeksinin belirlenmesi  
Verim, hasat indeksi, biyolojik verim (biomass), metrekaredeki başak sayısı, 1000 tane 

ağırlığı, metrekaredeki tane sayısı ve başaktaki tane sayısı verilerinin alınabilmesi için hasat alanı 
olarak bırakılan alandan tesadüfi olarak seçilen 10 yerden 50 adet sap toprak yüzeyinden kesilerek 
kese kağıtlarına alınacaktır.  Alınan bu örnekler gölgede 5 gün süreyle kurumaya bırakılacaktır. 
Kurutma işlemi sonunda tartımı yapılarak 50 sap için biyolojik verim (50 ST) olarak kaydedilecektir. 
50 sapın harmanlaması makinede yapılarak elde edilen taneler 50 sap tane verimleri (50 T) olarak 
kaydedilecektir. Elde edilen tanelerden 400 adet tane sayılarak ve tartılarak (Bell ve Fischer 1994) 
kaydedilecektir. 

Hasat indeksinin belirlenmesi : 
Hİ = 50 T / 50 ST eşitliğinden (Bell ve Fischer 1994) yararlanılacaktır. Eşitlikte; 

Hİ:  Hasat İndeksi 

T  :  Tane verimi (g)  

ST : Sap ve tane ağırlığı (g) 

Biyolojik verimin (Biomass) belirlenmesi  
BV = ((PV+50 T) / HA)       

                            Hİ 

Eşitliğinden yaralanılarak g/m2 cinsinden (Bell ve Fischer 1994) hesaplanacaktır. Eşitlikte; 

BV : Biyolojik verim (g/m2 )  

PV : Parsel verimi (g)  

HA : Hasat alanı (m2) 

 
Tane veriminin belirlenmesi 
V= BV x Hİ 

Formülünden yaralanılarak g/m2 cinsinden (Bell ve Fischer 1994) hesaplanacaktır. Eşitlikte; 

V : Verim (g/ m2 ) 

 

Metrekaredeki başak sayısının belirlenmesi 
MBS = BV /  (50 ST / 50 ) 

Formülünden yaralanılacak ve adet/m2 olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

MBS : Metrekarede başak sayısı (adet/m2) 

 

 

1000 tane ağırlığının belirlenmesi  
BTA = 400 tane ağırlığı x 2.5  
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Şeklinde hesaplanacak ve gram olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

BTA : 1000 Tane ağırlığı (g) 

 

Metrekaredeki tane sayısının belirlenmesi  
MTS = V / ( BTA / 1000 )  

Formülünden yaralanılacak ve adet/m2 olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

MTS : Metrekarede tane sayısını (adet/m2) 

 

Başakta tane sayısı 
BTS = MTS / MBS 

Formülünden yararlanılarak  adet olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

BTS : Başakta Tane Sayısı (adet) 

 

Hektolitre ağırlığının belirlenmesi 
 
Uluöz (1965)’ün belirttiği şekilde 1 lt’lik silindirde tespit edilecek ve kg olarak ifade edilecektir. 

 

Protein Oranı (%):  
Protein Oranı (%): Değirmende öğütülen dane örneklerinde, Kjeldahl protein tayin metodu ile 
kalibre edilmiş NIR cihazı (AACC  metodu 39-10) ile belirlenecektir (Anon. 1990). 

 

Kuru gluten oranı (%):  
Kuru gluten Dickey John 660 marka Near İnfrared Reflectance spektroskopi (NIR)    kullanılarak 
analiz edililecek ve sonuçlar % olarak verilecektir (Anon. 1990). 
 
Toprak Analizleri 
Ekim zamanlarına göre toprak nemi ve sıcaklıkları belirlenecektir. 

 

 Sonuçların Değerlendirilmesi 
Elde edilen değerlerin yıllık ve toplu (üç yıllık) varyans analizleri yapılarak farklılık belirlenen 

konulara ilişkin EÖF (0.05) testi kullanılacaktır. Ayrıca tohum sıklıkları arasında regresyon analizi 
yapılacaktır. 

 
 Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı: 
Bölgede gün geçtikçe yaygınlaşan Karahan 99 ve Sönmez Ekmeklik buğday çeşitleri için en uygun 
ekim zamanları ve tohum sıklıkları yanı sıra ekim zamanına bağlı olarak tohum sıklığı 
belirlenecektir. Farklı ekim zamanlarının ve ekim sıklıklarının bitki gelişim zamanları üzerine etkisi 
çeşitlere görede tespit edilecektir. Meteorolojik elemanların ekim zamanları ve ekim sıklıklarına 
bağlı olarak bitki gelişimi üzerinde ortaya çıkardığı değişim belirlenmeye çalışılacaktır.  
Üreticiler için ilgili çeşitlerin ekim zamanları ve tohum sıklıklarının ortaya konmasına bağlı olarak 
verimlerin daha üst seviyede gerçekleştirmeleri yanında kullanılan tohumluk miktarlarını da 
optimize etmelerine katkı sağlanacaktır.  
Farklı gelişim gösteren iki ayrı çeşidin ekim zamanı ve tohum sıklarındaki ortaya koydukları 
gelişme süreçleri yapılacak başkaca çalışmalar için bilgi birikimi sağlayacaktır. 
 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve yıllara göre): 
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Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: Dünya nüfusunun yaklaşık 1/3' ünün temel besin kaynağı 
olan buğday ülkemiz tarım alanları içerisinde 9.8 milyon ha ile en geniş ekim alanını kaplamasının 
yanı sıra buğday yetiştirebilmek için her yıl yaklaşık 6 milyon ha alan nadasa bırakılmaktadır. 2,27 
milyon ha alanda tarım yapılan Konya’da yağışın düşük ve dağılımının düzensizliğinden dolayı bu 
alanın % 75’ inde nadas-buğday üretim sistemi uygulanmaktadır (Anonim 2007). Tarlanın boş 
bırakıldığı yılda üreticiler de iyi ürün alabilmek için maliyet gerektiren yatırımlar olan toprak işleme 
yapmak zorunda kalmaktadır. Son yıllarda küresel ısınma ile birlikte, ülkemizin büyük 
çoğunluğunda olduğu gibi yarı kurak iklim şartlarının etkisi altındaki İç Anadolu Bölgesi’ nde yer 
alan Konya Yöresi’ nde de kuraklık, etkisini daha fazla hissettirmeye, kış ayları daha ılıman 
geçmeye başlamıştır. Nitekim 1999-2000 üretim yılından bu yana 8 üretim yılında, 2002-03 üretim 
yılı hariç, 7 üretim yılında değişik boyutlarda kuraklık yaşanmıştır. Bu süreçte genellikle kış 
kuraklığı yaygın kuraklık biçimi olmuş, kar örtüsüz kışlar veya düşük kar yağışlı kışlar yaygınlık 
kazanmıştır. Bu durum kışları yağışlı geçen Bölgenin karakteristik iklim özelliğinden ne denli 
uzaklaşıldığının ve belirgin iklim değişikliğinin en önemli kanıtı ve göstergesidir. Yine bu süreçte 
erken ilkbaharı da içine alan ilkbahar kuraklığı görülüş sıklığını artırmıştır. Bu süreçte 3 yılda aralık 
ayında 100 mm nin üzerinde yağış alınmış olup, bu yağış toplam yağışın % 40 ı civarında olmuştur 
(Sade,  2008). 

Türkiye’ de toprak işleme tekniği denemeleri, ilk olarak 1931 yılında Eskişehir Drayfarming 
Deneme İstasyonunda başlamış olup, bu araştırmalar 1950 yılına kadar devam etmiştir. Bu yıllar 
arasında çalışılan konular ise münavebe denemeleri, nadas hazırlama denemeleri, toprak 
verimliliği ile ilgili denemeler olarak gruplandırılmıştır. Daha sonraki yıllarda da bu çalışmaların 
benzerleri yetiştirme teknikleri paketleri halinde farklı çalışma grupları halinde devam ede gelmiştir. 
Kıraç (1935), “Orta Anadolu Yaylasında Drayfarming Yöntemine Uygun Çalışmakla Kuraklığın 
Tesiri Ne Derece Azaltılır” isimli eserinde, 1931-1935 yılları arasında yürüttüğü denemelerinde en 
uygun anız bozma zamanının Mart ayında olduğunu saptamıştır. Orta Anadolu koşullarında anız 
bozma işlemi geciktikçe buğday veriminde düşme olmaktadır. 4 yıllık deneme sonuçlarına göre, 
Mart nadası ortalama 170.5 kg/da, Nisan nadası 160.0 kg/da, Mayıs nadası 141.8 kg/da ve 
Haziran nadası 97.0 kg/da verim yapmıştır. Araştırıcı deneme sonuçlarına göre şu önerilerde 
bulunmuştur; Nadasta ilk sürümü erken yapmak, Nadası otsuz bırakmak, Ot mücadelesinde yüzlek 
sürüm yapmak, 

Gün dönümü yağışalarından hemen sonra tarlayı tırmıklamak.Özbek ve ark. (1967), Orta 
Anadolu Bölgesi’ nde uygulanan nadasın su depolama etkisini ortaya koymak için Ankara, Konya, 
Eskişehir, Niğde, Kırşehir ve Yozgat illerinde, nötron yöntemiyle nadas ve ekili tarla topraklarında 
su ölçmeleri yapmışlar ve 5 yıl süren araştırmaları sonucu, bu bölgede uygulanan nadas etkisiyle 
toprakt suyun depolandığını ve ortalama değerlere göre nadasın su depolama etkisinin % 18.4-
22.1 arasında değiştiğini belirtmişlerdir. 

Eskişehir Drayfarming Deneme İstasyonu’ nda Kıraç ve arkadaşları tarafından 1931-1950 
yılları arasında yürütülen “ Nadas Hazırlama ve Toprak Verimliliği” denemelerini derleyen Gerek, 
R. Buğday veriminin artmasında, uygun çeşit ve gübrelemenin yanında, koşullara en uygun tarla 
işleme tekniğinin uygulanmasının da zorunlu olduğunu belirterek, buharlaşmanın az olduğu ve 
nisbi nemin yüksek olduğu yılların verimli olduğunu bu nedenle toprakta rutubet birikimini 
sağlayacak en yüksek verimin alınmasının kurak yörelerimizde tarımın başlıca sorunu olduğunu 
belirtmiştir. Taban ve hafif meyilli kır tarlada olmak üzere 2 ayrı seride yürütülen denemelerden 
elde edilen bazı sonuçlar, kontrol olarak kullanılan 15 cm derinlikte kulaklı pullukla Mart nadası ile 
karşılaştırılmıştır. Alınan bazı sonuçlar aşağıda verilmiştir: 

 -Uygun bir nadas zamanı, en uygun nadas derinliğinden çok daha önemli ve tesirlidir. 
 -En iyi nadas zamanı Orta Anadolu koşullarında taban tarlalarda Mart, kır tarlalarda ise 

Nisan ayıdır. 
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 -Nadastan sonra gereği gibi ikileme ve üçleme ile ot mücadelesi yapılmazsa, erken ve geç 
nadas arasında bir fark kalmamaktadır. Hepsinde de verim % 40-55 oranında düşmektedir. 

 -Anız bozma işleminde kullanılan aletler hiçbir zaman ikileme aleti olarak kullanılmamalıdır. 
 -Soklu pulluk; kültüvatör, karasaban ve lister pulluğundan daha iyi bir anız bozma aletidir 

(Gerek, 1968). 
Ankara Zirai Araştırma Enstitüsünün “Buğday Araştırma ve Eğitim Projesi” ile Polatlı ve 

Malya D.Ü.Ç.’ nde yürüttüğü çalışmaların 1974-1975 yılı sonuçlarına göre; sonbaharda sürüm 
yapılması halinde, en iyi sonucu sonucu soklu pulluk vermiş, çizel ikinci sırayı almış, ilkbahar 
işlemesinde de en iyi sonucu soklu pulluk vermiş, ofset disk ile kazayağı arasında önemli bir 
farklılık görülmemiştir. Aynı çalışmada, mibzerlerin verime etkisinde ise, baskılı mibzer, normal 
mibzere oranla ortalama 80 kg/da daha fazla verim yaptığı belirtilmiştir. (Anon, 1975). 

Doğan ve ark. (1977),Toprak-Gübre Araştırma Enstitüsü’nün Konya-Altınova D.Ü.Ç. ve 
Ankara-Haymana Buğday Araştırma Enstitüsü arazilerinde “Orta Anadolu Şartlarında Toprak 
İşleme Sistemlerinin Mukayesesi ve En Uygun Toprak İşleme Sisteminin Tespiti” amacıyla 1969-
1978 yılları arasında normal mibzer ve baskılı mibzerle ekim yapılan 4/11 ve Bezostaya-1 ekmeklik 
buğday çeşitleri ile yürüttükleri çalışmanın 1970-1974 yılları arasında elde ettikleri sonuçlara göre; 
4/11 ekmeklik buğday çeşidi ile, normal mibzerle ve ilkbaharda soklu pulluk, yabancı ot 
mücadelesinde ise oneway ve ot yolucu kullanılması konusu 218 kg/da verimle en iyi sonucu elde 
etmişlerdir. Bezostaya-1 ekmeklik buğday çeşidinde ise, en iyi sonuç, 250 kg/da ile sonbaharda 
çizel, ilkbaharda kazayağı+döner çapa, ot yolucudan alınmıştır. Oysa baskılı mibzerin uygulandığı 
deneme konularından 4/11 ekmeklik buğday çeşidi ekili alanlardan en iyi sonuç, ilkbaharda soklu 
pulluk+tırmık, ot yolucu alet grubundan 192 kg/da verimle olmuştur. Deneme sonuçlarına göre 
baskılı mibzer, normal mibzere oranla daha az verim yapmıştır. Araştırıcılar mibzer konusunda 
yaptıkları açıklamaya göre, denemelerin kahverengi büyük toprak grubunda yürütüldüğünü, 
tohumu rutubetli toprak katına bırakarak, sonbahar yağışlarını beklemeksizin çimlenmeyi 
sağlamayı amaçlayan baskılı mibzerin bu görevini belki hafif bünyeli topraklarda fazlasıyla 
yapabileceğini belirterek, Van Yöresi gibi volkanik kökenli hafif bünyeli topraklarda kullanılan 
baskılı mibzer benzeri olan Tir Mibzerinin, normal mibzerlerden çok daha etkili olacağını 
vurgulamışlardır. 

Yapılan bu çalışmaların sonuçlarında genel olarak nadastan beklenen faydalar olarak 
bilinen su, azot, yabancı ot kontrolü ve tohum yatağı hazırlığı gibi faydaların elde edilebilmesi için 
nadas toprak işlemelerinin usulüne uygun olarak ve zamanında yapılması gerekir. Çünkü nadas 
yılında toprakta biriktirilen su, ertesi yılki bitki tarafından kullanılacaktır. Biriktirilmeye çalışılan bu su 
miktarı da nadasın en uygun zamanda ve derinlikte, en uygun aletle yapılması durumunda, o yılda 
düşen toplam yağışın % 20 si civarında olmaktadır. Konya kuru şartlarının büyük çoğunluğunda 
geleneksel toprak işlemeli tahıl-nadas tarım sisteminde hasat sonrası, tarla sonbahar ve kış 
süresinde işlenmez, ertesi yıl erken ilkbaharda (mart sonu, nisan başı) toprak tava gelince, 18-20 
cm derinlikte kulaklı pullukla toprak devrilerek anız bozulur. Yaz süresince yabancı ot mücadelesi 
için gerektikçe kazayağı-tırmık kombinasyonu ile 8-10 cm derinlikte ikileme (haziran başı) ve 
üçleme (temmuz sonu) yapılarak toprak yüzlek olarak işlenir. Eylül ayında tekrar ekim başlar.  

Kurak geçen yaz aylarının ardından nadasa bırakılmış bir tarlada eğer sonbahar yağışları 
da gecikmişse genellikle tohum yatağındaki nem yetersiz olmaktadır. Çoğunlukla üst 10 cm’lik 
toprak katmanı kuru olmakta, nem daha derinlerde bulunmaktadır. Ekim öncesinde toprağın 
yapısına ve nem durumuna bağlı olarak tohum yatağı hazırlama esnasında toprak ya çok ufalanıp 
teksel bir yapı kazanmakta ya da parçalanması zor iri kesekler oluşturmaktadır. Nadiren uygun bir 
tohum yatağı hazırlanabilmektedir. Bu durumda 4-5 cm derinliğe ekilen buğday tohumlarının çoğu 
kuru bir ortama düşmekte, çoğu kez tohum yatağının iyi hazırlanamaması nedeniyle toprakla tam 
temas edememektedir. Bu da tohumların aynı zamanda homojen olarak çimlenmelerini önlemekte, 
çıkış yüzdelerini düşürmekte, fazla tohumluk kullanımına sebep olmakta, çıkışların gecikmesi 
dolayısıyla verimlerde ciddi düşüşlere sebep olabilmektedir.  

Ortaya çıkan bu olumsuzlukların giderilmesi ve son yıllarda görülen daha ılıman ve kar 
örtüsünden yoksun kış koşulları gibi değişen iklim şartlarına da uygun toprak işleme ve  ekim 
yönteminin bölge koşullarına uyarlanması gerekmektedir.Bunun için toprak işleme ve ekim 
yöntemlerini konu alan iki faklı tarla denemesi kurulması planlanmıştır.  

Toprak işleme denemesinde, sonbahar ve ilkbaharda kulaklı pullukla (18-20 cm derinlikte) 
toprağı devirerek, goble disk ile (10-15 cm derinlikte) anız ve yabancı otları parçalayıp toprağı 
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karıştırarak ve çizelle (30-40 cm derinlikte) toprağı dipten yırtarak anız bozma konuları 
incelenecektir.  

Ekim yöntemleri denemesinde ise Doğu Anadolu bölgesinde asırlardır kullanılmakta olan 
Tir Mibzeri ile ekim (Derin karığa ekim) ve ekim sonrası tarlaya merdane çekilmesi alternatif 
yöntemler olarak düşünülmüştür. 

Çünkü Doğu Anadolu Bölgesi’ nde özellikle Van ve Bitlis yörelerinde buğday ekiminde derin 
karığa ekim yapabilen tir mibzeri kullanılmaktadır. Erken ilkbahar sürümünü takiben yaz 
mevsiminde ikileme veya üçleme ile yapılan yüzlek sürümler tarladaki yabancı otları öldürmekte ve 
bunun neticesi olarak toprağın gevşek bir duruma gelen yüzeyinin hemen altında rutubet 
bulunmaktadır. Derin karığa ekim usulünün esası; tohumun toprak yüzeyinin hemen altındaki 
rutubetin bulunduğu yere ekilmesidir. Bu usul, aynı zamanda kışın buğday fidelerini soğuktan 
korumakta ve toprağın rüzgar veya kar ve yağmur sularıyla uzaklara götürülmesini önlemekte, 
sonbahar ve kış yağışlarının da yüzey akışına uğramadan bu karıklarda tutulması sağlanmış 
olmaktadır. 

Bölgemizde son yıllarda kış şartlarının daha ılıman geçmesi, tarla faresi ve zabrus gibi 
zararlı faaliyetleri için iklim şartlarının uygun olması sonucu, zararlı sayısında da bir artışı 
beraberinde getirmektedir. Konya Bölgesi çiftçisi tarafından son zamanlarda ekimden sonra toprağı 
sıkıştırmak, dolayısıyla zararlının topraktaki hareket alanını kısıtlamak, aynı zamanda tohumun 
toprakla temasını artırarak çimlenmeye teşvik etmek amacıyla ekimden sonra merdane kullanımı 
da giderek yaygınlaşmaktadır. 
 Bu çalışma ile topraktaki nem durumu da takip edilerek, en uygun anız bozma zamanın, 
anızı bozarken kullanılacak uygun ekipmanın belirlenmesinin yanında özellikle sonbahar 
kuraklığında tohumların homojen bir şekilde çimlenip çıkış yapabilmelerinin sağlanabilmesi için 
alternatif ekim yöntemlerinin ekonomik analizler de göz önünde tutularak tespit edilmesi 
hedeflenmiştir.  
 Sonuçta nadas etkinliğinin arttırılması, homojen çıkışların zamanında sağlanması ile az 
tohumluk kullanımı, sağlıklı bitkiler elde edilmesi dolayısıyla optimum verimlere ulaşılmasıyla bölge 
çiftçisinin ekonomisine büyük katkılar olacağı beklenmektedir. 
 Materyal ve Metot:  

Materyal : 
Proje, Konya İli’nde Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisi 

üzerinde kuru şartlarda beş yıl süre ile çakılı olarak yürütülecektir. Deneme yeri toprakları 
genellikle killi bünyeye sahip tuzsuz, orta kalevi, kireçli ve organik madde yönünden fakir veya orta 
sınıfa girmektedir. Proje kapsamında iki farklı denemede kurulacak olup birinci deneme olan anız 
bozma çalışmasında birinci sınıf toprak işleme aletlerinden soklu pulluk, goble disk ve çizel yer 
alacaktır. Çalışmada ikincil toprak işlemeler kültüvatör-tırmık kombinasyonu ile ekimler kombine 
hububat mibzeri ile yapılacaktır. İkinci deneme olan ekim yöntemlerinde ise Tir mibzeri, kombine 
hububat mibzeri ve toprağı sıkıştırıp tohumla toprak temasını güçlendirmek için merdane 
kullanılacaktır. Buğday çeşidi olarak da Tir, Karahan-99, Altay-2000 ve Bezostaya-1 ekmeklik 
buğday çeşitleri yer alacaktır. Hasatlar Hege marka parsel biçerdöveri ile yapılacaktır. 

Metot: 
Deneme Konuları 

Nadas-Buğday tarım sisteminin uygulandığı Konya iklim ve toprak şartlarında nadas 
zamanının ve nadasta kullanılacak en uygun alet ve ekipmanın belirlenmesi için bir deneme 
kurulacaktır. Buna ilaveten özellikle sonbahar mevsiminde tohum yatağındaki nemle tohumu 
buluşturmak ve toprağın biraz daha derinlerindeki nemden faydalanmak amacıyla farklı ekim 
yöntemlerinin ve bunlara uygun olabilecek bazı çeşitlerin denendiği ikinci bir deneme kurulacaktır. 
Her iki deneme de Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü 
olarak her yıl, nadas ve buğdayın tarlada görülebileceği şekilde çakılı olarak kurulacaktır. 
 Deneme 1. 
Ana Parsellerde  : 

(Anız Bozma Zamanları) 
1- Sonbaharda Anız Bozma (Toprak tavda iken), 
2- Erken Anız Bozma (Tarlaya girilip, sürümün yapılabileceği ilk zaman diliminde), 
3- Önerilen Anız Bozma (İlkbaharda toprağın tava geldiği ilk zaman diliminde) 
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4- Geciktirilmiş Anız Bozma (Yabancı otların büyüyüp gelişmesiyle birlikte çiçeklenme 
dönemlerinin geçmediği ve tarlanın büyük çoğunluğunun kaplandığı, zaman diliminde) 

Alt Parsellerde  : 
 (Toprak işleme Aletleri) 

1- Soklu Pulluk (18-20 cm derinlikte), 
2- Goble Disk (10-15 cm derinlikte) ve  
3- Çizel (30-40 cm derinlikte) 
Her bir anız bozma zamanlarında farklı toprak işleme aletleri olarak; normal kulaklı pulluk, 

çizel ve goble disk kullanılacaktır.  Daha sonra gerektikçe kazayağı-tırmık kombinasyonu ile 
ikileme ve üçleme yapılacaktır.  

Denemede ekimde parsel boyutları; 20 x 10 = 200 m2 olarak, 550 dane/m2 ekim sıklığında 
Karahan – 99 ekmeklik buğday çeşidi kombine hububat mibzeri ile ekilecektir. Bölgede önerilen 
yetiştirme tekniği paketi uygulanacaktır. 

Deneme 2. 
Ana Parsellerde  : 

(Ekim Yöntemleri) 
1- Geleneksel Kombine Ekim Mibzeri 
2- Geleneksel Kombine Ekim Mibzeri + Toprak Merdanesi 
3- Tir Mibzeri 

Alt Parsellerde  : 
 (Çeşitler) 

1- Bezostaya -1 
2- Karahan – 99 
3- Altay – 2000 
4- Tir Buğdayı 
Bu deneme bugüne kadar bölge de nadas sisteminde tavsiye edilen yetiştirme tekniği ne 

göre yürütülecek olup; erken ilkbahar anız bozma ve daha sonra gerektikçe 2. sınıf toprak işleme 
aletleriyle ikileme ve üçleme yapılarak 20 Eylül -15 Ekim tarihleri arasında, 550 dane/m2 ekim 
sıklığında kurulacaktır. Parsel boyutları 20 x 5 = 100 m2 alınarak, tüm parsellere ekimle birlikte 7 
kg/da P2O5 ve 2,7 kg/da N verilecek ve ilkbaharda azot dozu 7 kg/da’  a tamamlanacaktır.  

Bitki Çıkışı  
Birim alanda bitki çıkışları sayılacaktır. Her parselde 2 tekerrürlü olarak birer metrelik sıra 

üzeri mesafedeki çıkış yapan bitkiler sayılarak oran-orantı hesabı ile dekarda çıkış yapan bitki 
sayısı olarak ifade edilecektir (Uluöz, 1965). 

Bitki boyunun belirlenmesi 
Hasat öncesinde her parselde tesadüfi olarak seçilen 3 yerden toprak yüzeyi ile başağın en 

üst başakçık ucu (kılçıklar hariç) arasındaki mesafe ölçülerek ortalamaları alınarak cm olarak ifade 
edilecektir (Kün 1988).  

 Hasat indeksinin belirlenmesi  
Verim, hasat indeksi, biyolojik verim (biomass), metrekaredeki başak sayısı, 1000 tane 

ağırlığı, metrekaredeki tane sayısı ve başaktaki tane sayısı verilerinin alınabilmesi için hasat alanı 
olarak bırakılan alandan tesadüfi olarak seçilen 10 yerden 50 adet sap toprak yüzeyinden kesilerek 
kese kağıtlarına alınacaktır.  Alınan bu örnekler gölgede 5 gün süreyle kurumaya bırakılacaktır. 
Kurutma işlemi sonunda tartımı yapılarak 50 sap için biyolojik verim (50 ST) olarak kaydedilecektir. 
50 sapın harmanlaması makinede yapılarak elde edilen taneler 50 sap tane verimleri (50 T) olarak 
kaydedilecektir. Elde edilen tanelerden 400 adet tane sayılarak ve tartılarak (Bell ve Fischer 1994) 
kaydedilecektir. 

Hasat indeksinin belirlenmesi : 

Hİ = 50 T / 50 ST eşitliğinden (Bell ve Fischer 1994) yararlanılacaktır. Eşitlikte; 

Hİ:  Hasat İndeksi 

T  :  Tane verimi (g)  

ST : Sap ve tane ağırlığı (g) 
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 Biyolojik verimin (Biomass) belirlenmesi  
BV = ((PV+50 T) / HA)       

                            Hİ 

Eşitliğinden yaralanılarak g/m2 cinsinden (Bell ve Fischer 1994) hesaplanacaktır. Eşitlikte; 

BV : Biyolojik verim (g/m2 )  

PV : Parsel verimi (g)  

HA : Hasat alanı (m2) 

  Tane veriminin belirlenmesi 
V= BV x Hİ 

Formülünden yaralanılarak g/m2 cinsinden (Bell ve Fischer 1994) hesaplanacaktır. Eşitlikte; 

V : Verim (g/ m2 ) 

 Metrekaredeki başak sayısının belirlenmesi 
MBS = BV /  (50 ST / 50 ) 

Formülünden yaralanılacak ve adet/m2 olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

MBS : Metrekarede başak sayısı (adet/m2) 

1000 tane ağırlığının belirlenmesi  
BTA = 400 tane ağırlığı x 2.5  

Şeklinde hesaplanacak ve gram olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

BTA : 1000 Tane ağırlığı (g) 

 Metrekaredeki tane sayısının belirlenmesi  
MTS = V / ( BTA / 1000 )  

Formülünden yaralanılacak ve adet/m2 olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

MTS : Metrekarede tane sayısını (adet/m2) 

 Başakta tane sayısı 
BTS = MTS / MBS 

Formülünden yararlanılarak  adet olarak ifade (Bell ve Fischer 1994) edilecektir. Eşitlikte; 

BTS : Başakta Tane Sayısı (adet) 

 Hektolitre ağırlığının belirlenmesi 
Uluöz (1965)’ün belirttiği şekilde 1 lt’lik silindirde tespit edilecek ve kg olarak ifade edilecektir. 
 Protein Oranı (%):  
Protein Oranı (%): Değirmende öğütülen dane örneklerinde, Kjeldahl protein tayin metodu ile 
kalibre edilmiş NIR cihazı (AACC  metodu 39-10) ile belirlenecektir (Anon. 1990). 
 Kuru gluten oranı (%):  

Kuru gluten Dickey John 660 marka Near İnfrared Reflectance spektroskopi (NIR)    kullanılarak 
analiz edililecek ve sonuçlar % olarak verilecektir(Anon. 1990). 

Toprakla İlgili Analizler: 
Çalışmada toprak nemi, proje süresince ekim öncesinde ve hasat sonrasında 30-60-90 cm 

derinliklerinde gravimetrik yöntemle (Güngör ve ark 1996 ) izlenecektir. Toprak, penetrasyon 
direnci ölçümleri (Gülsoylu ve Çakır 2005) ekim öncesi yapılacaktır ve aynı dönemde toprak 
organik madde miktarı  (Smith ve Weldon 1941)ve agreget stabilitesi (Kemper 1965) 
belirlenecektir.  

 Sonuçların Değerlendirilmesi 
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Elde edilen değerlerin yıllık ve toplu (beş yıllık) varyans analizleri yapılarak farklılık belirlenen 
konulara ilişkin EÖF (0.05) testi kullanılacaktır. Verim ile verim unsurları arasında bir ilginin olup 
olmadığını araştırmak belirlemek için korelasyon analizi yapılacaktır. 
 Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı: 

Son yıllarda küresel ısınma ile birlikte, ülkemizin büyük çoğunluğunda olduğu gibi yarı kurak 
iklim şartlarının etkisi altındaki İç Anadolu Bölgesi’ nde yer alan Konya Yöresi’ nde de kuraklık, 
etkisini daha fazla hissettirmeye başlamıştır.  

Nadastan beklenen faydalar olarak bilinen su, azot, yabancı ot kontrolü ve tohum yatağı 
hazırlığı gibi faydaların elde edilebilmesi için de nadas toprak işlemelerinin usulüne uygun olarak 
yapılması gerekir. Nadas yılında toprakta biriktirilen su, ertesi yılki bitki tarafından kullanılmaktadır. 
Biriktirilmeye çalışılan bu su miktarı da nadasın en uygun zamanda ve derinlikte, en uygun aletle 
yapılması durumunda, o yılda düşen toplam yağışın %20 si civarında olmaktadır. 

Bu çalışma ile en etkin toprak işleme zamanı ve aletleri ile ekim mibzerinin belirlenmesi 
sonucu, nadastan beklenen faydaları en üst seviyede tutmanın yanında, tarla trafiğinin 
düzenlenmesi ile üretim masraflarının da azaltılması, dolayısıyla bölge çiftçisinin karlılığının 
artırılmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.  

Bu çalışma, değişen iklim şartlarında, daha önceki yıllarda yapılan araştırma sonuçlarına 
dayanarak kullanılmakta olan bazı yöntemlerin, günümüz ve bölgemiz iklim şartlarında bir kere 
daha gözden geçirilmesini sağlamış olacak, denemeye dahil edilemeyen eksik yönleriyle birlikte, 
bundan sonra yapılacak olan diğer çalışmalara da kaynak teşkil edecektir. 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve yıllara göre): 
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Projenin Adı  : Çukurova Şartlarında Buğday Genotiplerinin Sıcaklık Stresine 
Toleranslarının Araştırılması 
-Researches on high Temperature Tolerance of Wheat Genotypes 
Under Çukurova Conditioons. 
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Proje Yürütücüleri  : Dr. Abdulkadir AVÇİN, Dr. Nazım DİNÇER 
İşbirliği Yapılan Kuruluş :- 
Başlama ve Bitiş Tarihi :01/11/2009-31/12/2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 

Deneme normal ekim ve geç ekim olarak ekmeklik ve makarnalık çeşitlerle kurulmuştur. 
Denemeler Haziran 2010’da hasat edilmiş olup, özetle aşağıdaki sonuçlar alınmıştır: Ekmeklik 
genotiplerden sırasıyla 337-SAWYT, Ceyhan-99, Seri-82, Yüreğir-89, Osmaniyem, 6-AEBVD, ve 
19-AEBVD, Makarnalıklardan ise Amanos-97, Sham-1, 24-MBVD, 16-MBVD, 106-MVD, 7-MBVD, 
Fuatbey-2000, 25-MVD, ve 21-MBVD  Yüksek sıcaklığa orta derecede toleranslı bulunmuşlardır. 
Makarnalık buğdaylardan Sham-1 gerek normal ekim ve gerekse geç ekimde en yüksek verime 
sahip olarak dikkati çekmiştir. 

 
 

 
 
 
Proje Adı  : Ekmeklik Buğday Islahında Kullanılabilecek Fizyolojik 

Parametrelerin Belirlenmesi 
Proje Adı(İngilizce)  : Determination of Physiological Parameters usable in Bread Wheat 

Breeding 
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/01/012 
Yürütücü Kuruluş  : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü- ESKİŞEHİR 
Proje Yürütücüleri  :Lider- Dr.Cemal Çekiç 
Yardımcılar  : H. Müfit Kalaycı (Danışman), Dr.Erdinç Savaşlı, Ramis Dayıoğlu, 

Oğuz Önder, Mustafa Çakmak, Savaş Belen, Dr.Necmettin Bolat, 
Doç.Dr.Hikmet Budak (Sabancı Ünv.), Ahmed Algahreb (Sabancı 
Ünv.) 

İşbirliği Yapılan Kuruluş : Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi. 
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: Ekim 2008, Ekim 2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
Bu proje bir sistem yaklaşımının temelini oluşturma çabası içinde olup, aslında sonsuz olarak 
nitelenen çeşit ıslah programlarında uygulanmakta olan geleneksel yöntemlerin yerini almaktan 
çok, onlara katkı sağlayıp daha etkili olmalarına yardımcı olacak bir yaklaşımı içermektedir. 
Verim potansiyelini ve bölge koşullarında kurağa dayanıklılığı belirlediği tespit edilen önemli 
parametreler göz önünde tutularak yapılacak melezleme programları, ıslah programları sonucunda 
arzu edilen özelliklere sahip genotiplerin elde edilme şansını arttıracaktır. 
Bu çalışmanın bir başka yararı ise, araştırma tarihi boyunca tescil edilmiş çok sayıda çeşit projeye 
dahil edileceğinden, geriye dönük (retrospective) bir değerlendirmeyle, bugüne kadarki genetik 
kazancın hangi parametrelerdeki gelişmeyle sağlandığının ve hangi parametreler açısından 
gelişmeye ihtiyaç duyulduğunun belirlenebilecek olmasıdır. 
 
Deneme planı: Toplam 49 çeşit ve hat ile 4 tekerrürlü Latis Kare deneme deseninde, kuru 
(yağmura bağımlı), destek sulu, sulu  olmak üzere (20 Ekim 2010) 3 set olarak kurulmuştur.  
 
Çalışmada kullanılan 49 çeşit ve hatların listesi; 
KIRAC66, BOLAL2973, GEREK79, KUTLUK94, KIRGIZ95, AYTIN98, HARMANKAYA99, ALTAY2000, SUZEN97 , 
IZGI01, SONMEZ01, BEZOSTAYA1, SOYER, GUN91, DAGDAS, KIRKPINAR79, HAWK, CENTURY, 
STK52/TRUMBULL, LOV/BLL//MIR264/5/PNC/CM//NB61977, ZITNICA, MOMTCHILL, KATIA, KRC/BEZ/3/1150-
18/VGDWF/4/YE2453, MNCH/5/BR12*¾/IAS55*4/CI14123/3/IAS55*4/..., WESTON, 
VONA//NO57//PROBEX/3/CAR/TORIM, F12.71/COC//KAUZ, KS82W422/SWM754308//KS831182/KS83W422, 
VORONA/KAUZ, PYN/BAU, ES84-24//KS82W409/SPN, ES84-24/SERI//SERI, JAGGER, ES00-KE3, PASTOR, 
EKG15//TAST/SPRW/3/2*ID800994.W/VEE, CA8055/KRC66, F12.71/COC//PRL"S"/VEE#6/4/C126-
15/COFN"S"/3/N10B/P14//P101, MOMTCHILL/GUN//GUN, KTK/YE2453, BAYRAKTAR, FLAMURA85, GEREK GM, 
İKİZCE96, KARAHAN, MÜFİTBEY, SEVAL, TOSUNBEY 
 
2009-10 yılı sonuçlarına göre; 
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Kuraklık Şiddeti % 35 olarak gerçekleşmiştir. Kuruda ortalama verim 390 kg/da, destek suluda 602 
ve suluda 620 kg/da dır. Kuraklık Hassasiyet İndeksi (KHI) ile Kurudaki verim arasında negatif (r= -
0,72**, n=49) önemli düzeyde ilişki vermiştir. Her üç denemede de değişik gelişme dönemlerine 
(Zadoks, 31, 40, 69 ve 94) göre SPAD, NDVI, Kardeşlenme ve Biyomas ölçümleri yapılmıştır. 10 
Temmuz 2010 tarihinde denemeler hasat edilmiştir. 
 
Tablo 1. Kuru, Destek ve Sulu denemelere ait verim ve verim komponentlerinin minimum, ortalama 
ve maksimum değerleri (2009-10). 

Parametreler Kuru Destek Sulu 

Min Ort Maks Min Ort Maks Min Ort Maks 
HI 0,26 0,38 0,50 0,29 0,42 0,50 0,37 0,44 0,52 
1000 Tane Ağ. 23 32 41 30 41 50 31 42 52 
m2 tane sayısı 8.476 12.442 15.654 12.330 14.656 18.356 11.521 15.043 18.510 
m2 başak s. 483 655 933 446 618 882 435 603 872 
Baş. tane s. 15 20 26 18 24 31 19 26 34 
Verim 253 390 501 509 602 758 478 620 796 
 
Kuru, destek ve sulu denemelerde (yazım sırası ile) ortalama hasat indeksi; %38, %42, %44, 
ortalama bin tane ağırlığı; 32g, 41g, 42g, ortalama m2 de tane sayısı; 12.442 adet, 14.656 adet, 
15.043 adet, ortalama m2 de başak sayısı; 655 adet, 618 adet, 603 adet, ortalama başakta tane 
sayısı; 20 adet,  24 adet, 26 adet olarak belirlenmiştir (Tablo 1.). 
 
Tablo 2. Toprak yüzeyini kapatma değerleri (NDVI) ile verim arasındaki ilişki (2009-10).  
LOKASYON VERİM kg/da NDVI (25 Mart) Korelasyon Katsayısı (r) 
K 390 0,5900 r= 0,36** (n=49) 
D 602 0,6823 r= 0,37** (n=49) 
S 620 0,6515 r= Ö.D.    (n=49) 
 
Kardeşlenme döneminde, toprak yüzeyini kapatma değerleri (NDVI) GreenSeeker optik tarayıcı ile 
belirlenmiştir. Verim ve NDVI değerleri arasındaki korelasyonlar incelendiğinde, kurada r= 0,36** 
(n=49) ve destek suluda r= 0,37** (n=49)  düzeyinde anlamlı korelasyon bulunurken, suluda 
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. (r= Ö.D. (n=49) (Tablo 2.). 
 
Tablo 3. Verim komponentleri ve verim arasındaki korelasyonlar (2009-10). 
Değişken Değişken   Kuru  Destek sulu Sulu 

  n r 
Dekara verim HI 49 0,54** Ö.D. 0,34* 
Dekara verim 1000 tane ağırlığı 49 0,34* 0,29* 0,35* 
Dekara verim m2 tane sayısı 49 0,61** 0,60** 0,66** 
Dekara verim m2 başak sayısı 49 Ö.D. Ö.D. Ö.D. 
Dekara verim Başakta tane sayısı 49 0,46** 0,37** 0,37** 
Verim komponentleri ve verim arasındaki korelasyonlar Tablo 3’te verilmiştir.Ayrıca çeşitlerin 
translokasyon oranları, bayrak yaprak yeşil kalma süreleri, bitki boyu, bitki örtüsü sıcaklığı ve 
başaklanma tarihleri belirlenmiştir.   
Projede Önerilen Değişiklikler: 

a- Proje faaliyet Takvimi: Elde edilen parametrelerin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için 
projenin bir yıl daha uzatılması talep edilmektedir. 

 
 
 
PROGRAM ADI  : Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 

Programı (1007) 
Proje Adı  : Eskişehir Koşullarında Mevsim İçi Azotlu Gübre Yönetim 

Sistemlerinin Ekmeklik Buğdayın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisinin 
Araştırılması  
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Proje Adı(İngilizce)  : A Research On The Effects of In-Season Nitrogen Management 
Systems On Bread Wheat Yield and Quality in  Eskişehir Conditions. 

Proje No   : 106G111 
Yürütücü Kuruluş  : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Yürütücüleri  :Lider- Dr.Cemal ÇEKİÇ, Prof.Dr. Sait GEZGİN 
Yardımcılar  : Yük.Müh.H.Müfit KALAYCI, Dr.Erdinç SAVAŞLI, Müh.Ramis 

DAYIOĞLU, Yük.Müh.Yakup KARAMAN, Yük.Müh.Oğuz ÖNDER, 
Yük.Müh.Özcan YORGANCILAR Yük.Müh.Yaşar KARADUMAN, Arş. 
Gör. Fatma GÖKMEN, Uzm. Nesim DURSUN 

İşbirliği Yapılan Kuruluş : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihi : Ekim-2007, Kasım-2010  
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 
Projeden Beklenen Faydalar:  
1.  Mevsim İçi Azotlu Gübre Yönetim Sistemi: 
 Ekonomik olarak bizden daha iyi durumda olan gelişmiş ülkelerde bile birinci derecede 
önemli bir mevzu olarak değerlendirilen üretim ekonomisi ve bununla ilgili olarak üretim-maliyet 
değerlendirmeleri, belli ki ülkemiz tarımında da en önemli bir konu olarak değerlendirilmelidir. 
Özellikle azotlu gübre konusunda, yıllara bağlı üretim düzeyi dalgalanmalarının standart gübre 
uygulama durumlarında, düşük verimli yıllarda gübre israfı, yüksek verimli yıllarda ise yetersiz 
azotun neden olduğu kalite düşmelerine neden olması,  tüm dünyayı bu konuda araştırmalara sevk 
etmiş bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde buna yönelik olarak klorofil okumaları veya optik sensör 
kullanımları giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkemizin de zamanla buna yönelmesi kaçınılmaz 
olacaktır. Bu proje bu konuda bir girişimi başlatmış olacaktır. 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma 
Bu çalışma 2007 Ekim ayında başlamış olup, 5 adet Gelişme Raporu TÜBİTAK’a gönderilmiştir. 
Kalite analizlerinin öngörülen süreden uzun sürmesi nedeniyle TUBİTAK’tan 2011 Haziran ayına 
kadar 6 ay ek süre alınmıştır.  Sonuç raporu yazımı ve proje sonuçlarının uygulamaya 
aktarılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.  
 
Çalışmada yer alan İş Paketleri ve Tanımları aşağıda sıralanmıştır. 
İDA İP 

No İş Paketi Adı Özet İş Tanımı 

1.1. 1 Kuruda Kalibrasyon 
Denemesi 

Kuru koşullarda Farklı Genotiplerin Spektral Yansıma ve SPAD 
Okuma Değerleriyle Azotlu Gübreye Verdikleri Karşılıkların 
Kalibrasyonu  

1.2. 2 Suluda Kalibrasyon 
Denemesi 

Sulanır koşullarda Farklı Genotiplerin Spektral Yansıma ve SPAD 
Okuma Değerleriyle Azotlu Gübreye Verdikleri Karşılıkların 
Kalibrasyonu  

1.3. 3 Çiftçi Tarlalarında 
Demonstrasyona Yönelik 
Uyg.Araş. 

İP No 1 ve 2’de Belirtilen Çalışmadan Elde Olunan Sonuçların 
Üreticilere demonstrasyonunu Amaçlayan Bu Çalışma Projenin 3. 
ve Son Yılında çiftçi tarlalarında Basit Desenlerle 
Uygulanmaktadır. 

2.1.1. 4 Erken ve Derine Azot 
Uygulaması 
 

Nadas Döneminde Toprağın Belli Bir Derinliğine Verilen Azotun 
Bitki Gelişme Döneminin Geç Safhalarında (Tane Doldurma 
Döneminde) Bitki Köklerinin Aktif Olduğu Derinliklerdeki Azot 
Kapsamına ve Bunun Tane Protein Kapsamlarına Etkisi 
İncelenecektir. 

2.1.2. 5 Kuruda Başaklanma 
Döneminde Yaprak 
Solüsyonu Uygulama 
Denemesi 

Kuru Koşullarda Tozlanma Dolaylarında Yapraklara Solüsyon 
Olarak Verilen Azotun Tane Protein Kapsamlarına Etkisi 
incelenecektir. 

2.2.1. 6 Suluda Başaklanma 
Döneminde Azot 
Uygulama Denemesi 

Sulu Koşullarda Tozlanma Dolaylarında Yapraklara Solüsyon 
Olarak Verilen Azotun ve Genellikle Çiçeklenme Öncesinde 
Yapılan Sulama Suyuna Karıştırılan Ek Azotun Tane Kalitesine 
Etkisi ve Bunun Ekonomik Fizibilitesi İncelenecektir. 

2.2.2. 7 Sırta Ekim Yönteminde 
Azotun Toprak Altına 

Standart Dar Aralıklı Ekim Sistemlerinde henüz Ülkemizde 
Uygulanabilir Duruma Gelmemiş Olmakla Birlikte, Ülkemizde de 
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Verilmesi Sulu Alanlarda Yavaş Yavaş Uygulama Alanı Bulmaya Başlayan 
Sırta Ekim Yöntemlerinde, İlkbaharda Uygulanan Azotun 
Mekanizasyonla Toprak Altına Getirilmesinin Azot Kayıplarına 
Etkisi İncelenecektir. 

3. 8 Proje Sonuç Raporu 
Yazımı 

Proje’de Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumu, 
Sonuç Raporunun Yazılması. 

 
KURUDA KALİBRASYON ÇALIŞMASI GENEL DEĞERLENDİRME: 
- Kuru koşullardaki kalibrasyon çalışmaları tamamlanmış olup elde denklemler çiftçi tarlalarındaki 

uygulamalarda kullanılmaktadır. 
- Zadoks 2.4 dönemi tarla yüzeyinin yeterince kapatılamadığı durumlarda uygun bulunmadığı, 

Zadoks 3.1 ve 3.2 dönemleri ise çiftçinin tarlaya traktörle girmesi için geç olduğu gibi, azotlu 
gübreyi kuru koşullarda fazla geç bırakmamanın da önemi nedeniyle Zadoks 3.0 dönemi esas 
alınmıştır. 

- NDVI okumalarına dayalı kalibrasyon denklemleri, SR ve SPAD değerlendirmelerine oranla daha 
güvenilir bulunduğundan çiftçi uygulamalarında da bu kullanılmıştır. 

 
Çizelge 1. Kuruda kalibrasyon denemesinde azotlu gübrelemenin INSEY değerleri üzerine etkisi (2 

deneme ortalaması. 2009-10). 
Azot Dozu 
(kg N/da) 

INSEY DEĞERLERİ  

 ALTAY BEZOSTAYA GEREK SÖNMEZ ORT. 
0 0,0027 0,0026 0,0027 0,0025 0,0026 
3 0,0029 0,0032 0,0032 0,0031 0,0031 
6 0,0032 0,0036 0,0035 0,0036 0,0034 
9 0,0032 0,0036 0,0034 0,0037 0,0035 

12 0,0033 0,0039 0,0036 0,0037 0,0036 
15 0,0036 0,0037 0,0036 0,0037 0,0036 

ORT. 0,0031 0,0034 0,0033 0,0034  
 
 Bu tür çalışmaların uzun süredir yürütüldüğü Oklahoma ve Meksika’da her çeşit için ayrı 
kalibrasyon denklemi çıkarılmamakta, ilişki verim düzeyi tarafından belirlendiği için tüm çeşitlerden 
elde olunan veriler birlikte değerlendirilerek buğday için tek denklem oluşturulmaktadır. 
 
SULUDA KALİBRASYON ÇALIŞMASI GENEL DEĞERLENDİRME: 
 
- Genelde kuru kalibrasyon denemelerine oranla hem NDVI hem de SPAD okumaları açısından 

sulu denemeler daha düzenli sonuçlar vermişlerdir. Bu durum, bu sistemin kuru koşullarda da 
kullanılabilir olmakla birlikte, sulu koşullarda daha güvenilir olduğu anlamına gelmektedir. 

- Zadoks 2.4 dönemi tarla yüzeyinin yeterince kapatılamadığı durumlarda (geçen yıl) uygun 
bulunmadığı, Zadoks 3.1 ve 3.2 dönemleri ise çiftçinin tarlaya traktörle girmesi için geç 
olduğundan, Zadoks 3.0 dönemi esas alınmaktadır. 

 
Çizelge 2. Suluda kalibrasyon denemesi INSEY değerleri üzerine azotlu gübrenin etkisi (2009-10). 

Azot Dozu 
(kg N/da) 

INSEY DEĞERLERİ  
ALPU BEZOSTAYA KATE-A1 KONYA ORT. 

0 0,0017 0,0016 0,0023 0,0018 0,0019 
4 0,0044 0,0039 0,0051 0,0040 0,0044 
8 0,0067 0,0062 0,0067 0,0061 0,0064 
12 0,0077 0,0078 0,0077 0,0076 0,0077 
16 0,0080 0,0081 0,0081 0,0080 0,0081 
20 0,0081 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 

ORTALAMA 0,0061 0,0060 0,0064 0,0060  
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PROJE ADI   : ORTA ANADOLU’DA EKİM NÖBETLERİ ARAŞTIRMALARI 
PROJE NO    : TAGEM/TA/ /10/07/01/002 
 
1. Alt Proje adı  : Orta Anadolu’da İkili ekim nöbetleri araştırmaları 

Long term researches on two-year crop rotations in Central Anatolia 
Yürütücü Kuruluş  : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Muzaffer Avcı 
Sunan : Recep Kodaş 
Proje Yürütücüleri : Çetin Çağlar ve Recep Kodaş (Aday araştırıcılar) 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : - 
Başlama ve Bitiş tarihi : 2010-2014 
Dönem ve Bulguları  : 2009/2010 yetiştirme dönemi 
 

Araştırma iki yerde ve aynı ekim nöbetleri fakat farklı uygulamalarla sürdürülmektedir. 
Birinci yer İkizce Ziraat Fakültesi Araştırma çiftliğindedir (ZFÇ). Burada toprak şartları derinlik ve 
tekstür olarak daha derin ve ağırdır, meyil daha azdır. İkinci yer, TARM Araştırma çiftliğindedir. 
Buradaki toprak daha yüzlek (40-60 cm) , meyil nispeten daha fazladır, bir tepe üzerinde 
bulunmaktadır. Ekim nöbetlerinde her yıl hem ön bitkilerden hem de bu bitkilerden sonra ekilen 
buğdaydan verimler alınmaktadır. Başka bir deyişle iki tarla kullanılmakta biri ön bitkilere biri de 
ana ürün olan buğdaya ayrılmaktadır. Ekim nöbetleri kışlık ve yazlık mercimek, kışlık fiğ, aspir, 
ayçiçeği, yulaf, buğday,nadas, nohudu izleyen buğday (İkizce96) olmak üzere 9 tiptir. 
 
ZFÇ’deki araştırma sonuçları: 
Bu tarlada da üst üste buğday, kışlık mercimek  ve Macar fiğini izleyen buğday parsellerinde geçen 
yıllarda olduğu gibi problemler ortaya çıkmış ve bunlardan üst üste buğday parsellerinden hiç 
birinden verim alınamamış, Macar fiğini ve kışlık mercimeği izleyen buğdaydan da çok düşük verim 
alınmıştır. Bu nedenle buğday-buğday dizisi bu yılki analize alınmamıştır. 
Analize alınan ekim nöbetine ait verim parametreleri içinde tane verimleri ve diğer öğeler arasında 
hasat indeksi hariç anlamlı farklılık (P<0.05) ortaya çıkmıştır. Buna göre sırayla ayçiçeği, nohut, 
yazlık mercimek, ve aspiri izleyen buğdayların verimleri yüksek olmuştur. Son sırada nadas ve 
kışlık baklagilleri izleyen buğdayların verimleri yer almıştır. toprak üstü ağırlığı ve boy bakımından 
sıralamalar da verimde olduğu gibidir. 
 
Çizelge 1. Ziraat Fakülte çiftliğinde yer alan ikili ekim nöbetinin buğday verileri ortalamaları , 
istatistiki özetleri ve ön bitki verimleri, 2010 

Ekim nöbetleri 
  Verim,      
  (kg/da) 

Topra
k üstü 
ağ (g) 
/m2 

Boy 
(cm) 

Hasat 
Indeksi(
%) 

Ön bitki 
verimi, 
kg/da 

Aspir/buğday 250  780 74 32  
Ayçiçeği/buğday 364  1163 82 32  
Kışlık Mercimek/buğday 212  680 74 32  
Kış Fiğ/Buğday 73  400 60 19  
Nadas/Buğday 220  767 72 29  
Nohut/buğday 363  963 86 38  
Yaz. Mercimek/buğday 330  867 81 39  
Yulaf/buğday 228  707 72 32  
VK (%) Ek.nöb 21,5 16,3 6,3 22,8  
AÖF(.05)(ekim nöbetleri) 96,1 225,8 8,3 12,6  

 
 
TARM çiftliğinde yer alan araştırma sonuçları 
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Bu yıl da üst üste buğday, kışlık mercimek  ve Macar fiğini izleyen buğday parsellerinde geçen 
yıllarda olduğu gibi problemler ortaya çıkmış ve bunlardan üst üste buğday parsellerinden hiç 
birinden verim alınamamış, Macar fiğini ve kışlık mercimeği izleyen buğdaydan da çok düşük verim 
alınmıştır. Bu nedenle buğday-buğday dizisi bu yılki analize alınmamıştır. Ayrıca yulaf-buğday 
dizisinde buğday içerisinde çok fazla kendi gelen yulaf olduğu için bu ekim nöbeti de 
değerlendirmeye alınmamıştır. 
Analize alınan ekim nöbetine ait verim parametreleri içinde tane verimleri ve diğer öğeler arasında 
anlamlı farklılık (P<0.05) ortaya çıkmıştır. Buna göre sırayla yazlık mercimek,ayçiçeği ve aspiri 
izleyen buğdayların verimleri yüksek olmuştur. Son sırada nohutu ve kışlık baklagilleri izleyen 
buğdayların verimleri yer almıştır. toprak üstü ağırlığı bakımından yazlık mercimek, ayçiçeği ve 
nohut izleyen buğdaylar üstün iken, boy bakımından bunların önüne nohut geçmiştir. Hasat indeksi 
bakımından ise sıralam tamamen değişmiş aspir, nadas ve yazlım mercimeği izleyen buğdaylar 
öne geçmişlerdir. Kışlık baklagilleri izleyen buğdaylar bu değerler bakımından da son sıradadırlar. 
 
Çizelge 2. TARM çiftliğinde yer alan ikili ekim nöbetinin buğday verileri ortalamaları ve istatistiki 
özetleri, 2010 
 

Ekim nöbetleri 
  Verim,      
  (kg/da) 

Topra
k üstü 
ağ (g) 
/m2 

Boy 
(cm) 

Hasat 
Indeksi(
%) 

Ön bitki 
verimi, 
kg/da 

Aspir/buğday 162 460 69 36  
Ayçiçeği/buğday 181 773 76 24  
Kışlık Mercimek/buğday 88 620 66 15  
Kış Fiğ/Buğday 43 420 56 9  
Nadas/Buğday 157 573 73 28  
Nohut/buğday 150 713 78 22  
Yaz. Mercimek/buğday 211 893 75 25  
VK (%) Ek.nöb 18,1 19,1 6,6 24,8  
AÖF(.05)(ekim nöbetleri) 45,8 216,1 8,2 10,0  
 
 
 
2. AltProje adı  : Orta Anadolu’da Dörtlü ekim nöbetleri araştırmaları 

Long term researches on four-year crop rotations in Central Anatolia 
Yürütücü Kuruluş  : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Muzaffer Avcı 
Sunan : Recep Kodaş 
Proje Yürütücüleri : Çetin Çağlar ve Recep Kodaş (Aday araştırıcılar) 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : - 
Başlama ve Bitiş tarihi : 2010-2014 
Dönem ve Bulguları  : 2009/2010 yetiştirme dönemi 
 
Araştırma iki yerde ve aynı ekim nöbetleri ile sürdürülmektedir. Birinci yer İkizce Ziraat Fakültesi 
Araştırma çiftliğindedir (ZFÇ). Burada toprak şartları derinlik olarak daha derin ve tekstür ağırdır, 
meyil daha azdır. İkinci yer, TARM Araştırma çiftliğindedir. Buradaki toprak daha yüzlek (40-60 cm) 
, meyil nispeten daha fazladır, bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Ekim nöbetlerinde her yıl hem ön 
bitkilerden hem de bu bitkilerden sonra ekilen buğdaydan verimler alınmaktadır. Başka bir deyişle 
dört tarla kullanılmakta biri ön bitkilere biri ön bitkileri izleyen buğdaya, bir diğeri nadas ve 
sonuncusu da bu nadası izleyen buğdaya ayrılmıştır. Böylece bu raporda her bir alan (ZFÇ ve 
TARM) için iki buğday sonucu verilecektir. İncelenen ekim nöbetleri: 
1. Nadas/buğday/kışlık mercimek/buğday 
2. Nadas/buğday/yazlık mercimek/buğday 
3. Nadas/buğday/ayçiçeği/buğday 
4. Nadas/buğday/buğday/buğday 
5.Nadas/buğday/nadas/buğday 
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Her iki çiftlikde de ikizce 96 buğdayı ekilmiştir. 
 
ZFÇ’deki araştırma sonuçları: 
 
Nadası izleyen buğday verimleri 
 
İncelenen verim ve verim parametreleri bakımından istatistik anlamda farklılık ekim nöbetleri 
arasında ortaya çıkmamıştır (Çizelge 3). Dörtlü sistemde araya bir nadas koyarak alternatif 
ürünlerin buğdaya yapacağı olumsuzluklar ortadan kalkmaktadır. Bu sonuç uzun yıllar sonucu ile 
uyumlu olmuştur. 
 
Çizelge 3. Ziraat Fakültesi çiftliğinde yer alan dörtlü ekim nöbetinde nadası izleyen buğdayın ve 
ürünlerin verim ortalamaları ve istatistiki özetleri, 2010 

Ekim nöbetleri 
  Verim, 
kg/da 

Topraküstü 
ağ (g) /m2   Boy, cm 

Hasat 
Indeksi,% 

N/B/Ayçiçeği/buğday 196.0 850.0 74.3 23.2 
N/B/Buğday/buğday 199.2 746.7 78.2 26.4 
N/B/Kış Mercimek/buğday 193.1 1036.7 79.9 19.2 
N/B/Nadas/Buğday 199.4 793.3 75.8 25.3 
N/B/Yaz. Mercimek/buğday 189.6 736.7 76.3 26.1 

VK (%) Eknöb 18.2 19.3 6.9 19.8 
AÖF(.05)(ekim nöbetleri) 69.1 302.6 10.1 9.3 

 
 
Ön ürünleri izleyen buğday verimleri (Nadas/buğday/ürünler/buğday) 
Bu tarlada incelenen verim ve verim parametrelerinin tümü bakımından ekim nöbetleri arasında 
istatistiki farklılık ortaya çıkmıştır (Çizelge 4). Verim ve boy bakımından yazlık  ve kışlık mercimeği 
izleyen buğday en yüksek değerleri almışlar, buğdayı izleyen buğday en düşük seviyede kalmıştır. 
Toprak üstü ağırlık bakımından yazlık mercimek, Hasat indeksi bakımından kışlık mercimek ve 
buğday önde olmuşlardır. 
Çizelge 4. Ziraat Fakülte çiftliğinde yer alan dörtlü ekim nöbetinde ön ürünleri  izleyen buğdayın 
veri ortalamaları ve istatistiki özetleri, 2009 
 

Ekim nöbetleri 
  Verim, 
(kg/da) 

Topraküs
tü ağ (g) 
/m2 

  Boy 
(cm) 

Hasat 
Indeksi(
%) 

Ön ürün 
verimleri, 
kg/da 

N/B/Ayçiçeği/buğday 207.5 966.7 82.1 21.6  
N/B/Buğday/buğday 125.5 500.0 67.1 25.0  
N/B/Kış. Mercimek/buğday 266.2 993.3 82.6 27.0  
N/B/Nadas/Buğday 235.6 1033.3 80.0 23.0  
N/B/Yaz. Mercimek/buğday 302.0 1320.0 87.7 23.5  
VK (%) Eknöb 8.5 14.6 7.2 6.4  
AÖF(.05)(ekim nöbetleri) 36.5* 264.2* 10.8* 2.9*  

 
 
TARM’da yer alan 4 lü ekim nöbeti denemesi sonuçları 
 
Ön bitkiyi izleyen buğday verileri  (Nadas/buğday/ürün/buğday) 
İstatistiki analizler verim ve toprak üstü ağırlık bakımından ekim nöbetleri arasında farklılık 
olduğunu göstermektedir (Çizelge 5). En düşük verime sahip olan kışlık mercimek dışında diğer ön 
bitkileri izleyen buğday verimleri arasında fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan en yüksek 
toprak üstü ağırlığa sahip yazlık mercimek dışında diğer ekim nöbetlerinin aynı grupta olduğu 
saptanmıştır. 
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Çizelge 5. TARM çiftliğinde yer alan dörtlü ekim nöbetinde ön bitkileri izleyen buğdayın  verim 
ortalamaları ve istatistiki özetleri, 2010. 

Ekim nöbetleri 
  Verim, 
kg/da 

Topraküstü 
ağ (g) /m2   Boy, cm 

Hasat 
Indeksi,% 

N/B/Ayçiçeği/buğday 166.3 620.0 68.1 28.1 
N/B/Kış Mercimek/buğday 118.6 600.0 65.3 21.0 
N/B/Nadas/Buğday 164.8 670.0 73.1 25.1 
N/B/Yaz. Mercimek/buğday 176.2 993.3 69.9 17.9 

VK (%) Eknöb 11.3 12.8 5.1 24.0 
AÖF(.05)(ekim nöbetleri) 35.2* 183.7* 7.0 11.1 

 
Nadası  izleyen tahıl verileri 
Nadas fazını (nadas/buğday/verim/ buğday) izleyen buğdayın değerlendirilmesi sonunda istatistiki 
anlamda farklılıklar ortaya çıkmamıştır (Çizelge 6). Diğer tarlada olduğu gibi dörtlü sistemde araya 
bir nadas koyarak alternatif ürünlerin buğdaya yapacağı olumsuzluklar ortadan kalkmaktadır. Bu 
sonuç uzun yıllar sonucu ile uyumlu olmuştur. 
 
 
Çizelge 6. TARM çiftliğinde yer alan dörtlü ekim nöbetinde nadası  izleyen buğdayın veri 
ortalamaları ve istatistiki özetleri, 2010 
 

Ekim nöbetleri 
  Verim, 
kg/da 

Topraküstü 
ağ (g) /m2   Boy, cm 

Hasat 
Indeksi,% 

N/B/Ayçiçeği/buğday 197.2 753.3 72.4 26.2 
N/B/Buğday/buğday 187.4 896.7 73.2 21.2 
N/B/Kış Mercimek/buğday 182.4 760.0 77.3 24.1 
N/B/Nadas/Buğday 170.6 646.7 66.0 32.0 
N/B/Yaz. Mercimek/buğday 190.5 786.7 81.3 25.6 

VK (%) Eknöb 17.7 29.0 7.4 34.3 
AÖF(.05)(ekim nöbetleri) 61.9 243.0 10.3 16.7 

 
 
 
 
 
 
 
Proje Adı  : Konya İlinde Kuru Koşullarda Geleneksel ve Doğrudan Ekim 

Yöntemlerinde Farklı Münavebe Sistemlerinin Karşılaştırılması. 

(Comparison of Different Crop Rotation Systems in No –Tillage and 
Conventional Tillage Under Rainfed Conditions in Konya) 

Projenin No    : TAGEM /TA/11/07/01/003 
Yürütücü Kuruluş  : Bahri  Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü    

Proje Lideri   :  Fevzi PARTİGÖÇ 
Proje Yürütücüleri  : İrfan Gültekin, Rifat Zafer Arısoy, Yasin Kaya, Fevzi Patigöç, Serpil 

Gültekin, Mehmet Şahin, Sami Vurucu, Mustafa Akın, Seydi Aydoğan, 
Fatih Özdemir, Alper Taner, Refik Uyanöz 

İşbirliği Yapılan Kuruluş : 19 Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2011-2016  

Dönem Bulguları ve Tartışma :  



 134 

Deneme, "Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Deseninde” dört tekerrürlü olarak 
kurulacaktır. Ana parsel konularını toprak işleme sistemleri oluşturacaktır. Toprak işleme sistemleri 
ise 1. Doğrudan ekim: Toprağı herhangi amaçla önceden işlemeden, tohumu ve ekimle birlikte 
verilen gübreyi tohum yatağına bırakabilmek için en az düzeyde toprak yüzeyinin açarak ekim 
yapan özel mibzer kullanarak uygulanacak sistemdir. 2. Geleneksel ekim: Soklu pullukla ilk sürüm 
yapılacak, gerekli sayıda ikincil işleme kazayağı yada yaylı tırmıkla yapılacaktır. Ekimler daha 
önceden işlenmiş parsellere mibzerle yapılacaktır. Alt parsellerde ise ikili ve dörtlü ekim nöbetleri 
yer alacaktır.  

İkili Ekim Nöbetinde: 

a) Buğday-Buğday-Buğday-Buğday-Buğday 

b) Buğday-Nadas-Buğday-Nadas-Buğday 

c) Buğday-Nohut-Buğday-Nohut-Buğday 

d) Buğday-Mercimek-Buğday-Mercimek-Buğday 

e) Buğday-Kimyon-Buğday-Kimyon-Buğday 

f) Buğday-Aspir-Buğday-Aspir-Buğday 

g) Buğday-Fiğ-Buğday-Fiğ-Buğday 

Dörtlü Ekim Nöbetinde: 

a) Buğday-Nadas-Buğday-Nohut-Buğday 

b) Buğday-Nadas-Buğday-Mercimek-Buğday 

c) Buğday-Nadas-Buğday-Kimyon-Buğday 

d) Buğday-Nadas-Buğday-Aspir-Buğday 

e) Buğday-Nadas-Buğday-Fiğ-Buğday 

şeklinde uygulanacaktır. Çalışma yıl etkisini önlemek için çakılı alanlarda dönerli şeritler şekilde 
yürütülerek her yıl her uygulamanın tarlada bulunması esasına göre devam ettirilecektir.   

2011 yılı içinde yukarıdaki plana göre ekim yapılacaktır. Ekim yapılacak  bazı parsellerdeki ön bitki 
niteliğinde olan Buğday ve Fiğ ekimleri ilgili parsellere 2010 sonbaharında yapılmıştır.  

Projede Önerilen Değişiklikler : 
a- Bütçe : Denemede toprak sıkışmasını belirleyebilmek amacıyla traktöre bağlanabilen bir 
penetrometre alınması gereklidir. Bunun için denemenin ilk yılı için uygun görülen 8.000TL’ına ek 
olarak 10.000TL daha (06 Kodlu Sermaye Giderleri Kalemine) talep edilmektedir. 
 

 
 
 
 
Proje Adı  : Bazı Buğday Genotiplerinde Farklı Zamanda Erken Hasat 

Uygulamasının Dane Kalitesi ve Dane Verimi Üzerine Etkisi  
Projenin İngilizce Adı : The Effect of Different Pre-Harvesting Times on Grain Quality and 

Grain Yield of some Wheat Genotypes 
Proje No   : TAGEM/TA/10/07/01/003 
Yürütücü Kuruluş  : Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri    : Hasan GEZGİNÇ 
Proje Yürütücüleri   : Rukiye KARA, B. Ali ARIKAN, Yaşar KARADUMAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2010- 31.12.2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Bu projede, ilk yıl çalışması olarak, 26 makarnalık buğday 
çeşidinden çiçeklenme tarihlerine ve verim değerlerine göre tespit edilen 6 makarnalık buğday 
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çeşidi (Şölen, Ege, Artuklu, Eyyubi, Diyarbakır ve Sarıçanak) materyal olarak seçilmiştir. Seçilen 6 
çeşit, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olarak 12 sıra X 7 metre ebatlarındaki 
parsellere ekilmiştir. 
 

Çeşit Verim Çiçeklenme 
Tarihi Çeşit Verim Çiçeklenme 

Tarihi 
Şölen 516 30.04.2010 Altıntaş 199 03.05.2010 
Ege 470 02.05.2010  Yelken 346 04.05.2010 
GAP 439 03.05.2010  Kümbet 451 03.05.2010 
Gediz 389 05.05.2010  Dumlupınar 365 05.05.2010  
Şam-1 363 05.05.2010  Kıunduru 355 04.05.2010 
Fuatbey 329 02.05.2010  Harran 454 05.05.2010  
Amanos 367 02.05.2010  Altıntopak 418 04.05.2010   
Burgos 347 02.05.2010 Artuklu 623 03.05.2010 
Mirzabey 439 05.05.2010  Eyyubi 574 03.05.2010 
Kızıltan 410 03.05.2010 Diyarbakır 586 03.05.2010 
Şahinbey 421 06.05.2010   Sarıçanak 654 02.05.2010 
Aydın 433 04.05.2010   Ceyhan-95 557 04.05.2010   
Ankara 338 05.05.2010  Fırat 613 07.05.2010 
 
Döllenmeden iki hafta sonra başlamak üzere 5 gün ara ile her parselden iki sıra orakla 6 farklı 
zamanda hasat edilecek ve kurutulacaktır. Her hasat zamanı için çiçeklenme zamanı, biyolojik 
verim, dane verimi ve hasat indeksi gibi gözlemler ile kalite özellikleri incelenecektir.  
Projede Öngörülen Değişiklikler: 
    c-Personel     : Projede yardımcı araştırıcı olarak görev alan Ali Haydar 
PAKSOY’un kurumdan ayrılması sebebiyle projede yer almamaktadır.  
 
 
 
 

 
Proje Adı   : Orta Anadolu ve Batı Geçit Bölgesinde Buğday Çeşitlerinin 

Yaygınlığının İzlenmesi 
 Monitoring of Wheat Varieties Widespread in Middle   Anatolian and 
in the Intersection Zone     of West Region in Turkey 

 
PROJE NO   :  TAGEM/TA/10/01/004 
Yürütücü Kuruluş   : BDUTAE,TARM,ATAE 
Proje Lideri   : Murat KÜÇÜKÇONGAR  
Sunan            : Murat KÜÇÜKÇONGAR  
Proje Yürütücüleri  : Murat KÜÇÜKÇONGAR (BDUTAE), Mustafa KAN (BDUTAE), 

Sevinç KARABAK   (TARM) Necmettin BOLAT (ATAE), Emel ÖZER    
(BDUTAE), Aysun   GÖÇMEN (BDUTAE), Seydi  AYDOĞAN 
(BDUTAE), Erkan ULUDAĞ (BDUTAE), Mehmet ŞAHİN (BDUTAE), 
Mustafa AKIN (BDUTAE),Yakup KARAMAN (ATAE), Oğuzcan 
ULUCAN (ATAE), Soner YÜKSEL  (ATAE), Ramis DAYIOĞLU     
(ATAE),Suat ÖZDEMİR (ATAE), Yaşar KARADUMAN (ATAE) 
Neriman ÖZKAN (TARM), Çiğdem BOZDEMİR (TARM),Rahmi 
TAŞCI (TARM),  Dr.Ayten SALANTUR (TARM), Bayram ÖZDEMİR 
(TARM) N.Tülin ÖZDEREN (TARM),  Kazım KARACA (TARM) 

        
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Ankara, Sivas,Yozgat, 

Eskişehir,Kütahya ve Afyonkarahisar il Tarım Müdürlükleri  
Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.06.2010-31.05.2013 
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Dönem Bulgarı ve Tartışma: Araştırma bölgesinde bulunan illerde çiftçi,sanayici ve tohum bayii 
anketleri tamamlanmış olup veri dökümü ve  analizi devam etmektedir. 
 
 

 
 

 
 
Proje Adı  : Ekmeklik Buğday Islahı Melez Bahçesindeki Ebeveynlerin Kurak 

Şartlarda Hastalıklar Yönünden Karakterizasyonu 
Projenin İngilizce Adı : Characterization of Winter Bread Wheat Crossing-Blok for Diseases 

Tolerance under Drought Condition 
Yürütücü Kuruluş  : B.D.Uluslararası Tar. Araş. Enstitüsü 
Proje Lideri   : Fatih ÖZDEMİR 
Proje Yürütücüleri  : Birol ERCAN, İlker TOPAL, Kazım GÜR, Dr. Hasan KOÇ, İbrahim 

KARA, Kadir AKAN, Lütfi ÇETİN, Zafer MERT, Adnan TÜLEK, Kemal 
AKIN. 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : TARM-Ankara, TTAE-Edirne. 
Başlama ve Bitiş Tarihi :2011-2014  
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Dünya nüfusunun hızla artması dünya ve ülkemiz açısından beslenme ihtiyacını doğrudan 
etkilemektedir. Buğday dünyada pirinçten sonra en çok tüketilen besin kaynağıdır. Dünya 
nüfusunun yaklaşık 1/3' ünün temel besin kaynağı olan buğday, stratejik bir kültür bitkisidir. Kültür 
bitkileri içerisinde buğday, dünyada yaklaşık 220 milyon ha' lık ekim alanı ile ilk sırayı almaktadır. 
Dünya buğday üretimi 593 milyon ton, verimi ise 278 kg/da civarındadır. Ülkemiz tarım alanları 
içerisinde 9.8 milyon ha ile en geniş ekim alanları buğdaya ait olmakla birlikte buğday 
yetiştirebilmek için her yıl yaklaşık 6 milyon ha alanda nadasa bırakılmaktadır. Bu alanlardan yılda 
yaklaşık 17.5 milyon ton dane ürünü alınmakta olup, verim düzeyi 209 kg/da ile dünya 
ortalamasının altında bulunmaktadır (TÜİK, 2007). Ülkemiz bu rakamlarla dünyanın en fazla 
buğday üreten 10 ülkesi arasında yeralırken. (Tunalı ve ark. 2006) ülkemizde buğday üretiminin % 
74’ ü, toplam yağışı 500 mm’ den daha az olan bölgelerde yapılmaktadır (Anonim 1995). 

Buğday üretiminde hastalık ve zararlılardan meydana gelen kayıplar oldukça önemli bir 
sorundur. Bu anlamda buğday üretim alanlarında hastalığa neden olan etmenlerden pas 
hastalıkları (Puccinia spp.) ve toprak kökenli patojenler önemli bir grubu oluşturmakta ve buğdayda 
önemli derecede verim kaybına neden olmaktadırlar (Kınacı, 1982; Wildermuth and McNamara, 
2004). Bunların yanında sürme (Tilletia spp.) hastalıklarının da yıla bağlı olarak %10-15 oranında 
kayıplara neden olduğu belirtilmiştir (Özkan, 1964). Yapılan çalışmalar genel olarak ekilen kışlık 
buğdaylarda toprak kökenli patojenler nedeniyle oluşan verim kaybının % 42-45 arasında olduğunu 
(Nicol J.M., 2006), pas hastalıkları nedeniyle olan kaybın ise %30 civarında olduğunu (İren, 1985) 
göstermektedir. 

Pas hastalıkları çok hızlı epidemi yapabilmesi nedeniyle önem taşırken Fusarium kökboğazı 
çürüklüğü dünya genelinde kuru alanlarda en fazla verim kaybına neden olan hastalıklardan bir 
tanesidir (Cook, 1992; Burgess ve ark., 2001; Backhouse ve ark., 2004 ve Nicol ve ark., 2007). Bu 
hastalık kurak şartlarda daha şiddetli enfeksiyonlara neden olabildiğinden özellikle ülkemizin en 
yoğun buğday üretimi yapılan Orta Anadolu Bölgesi ve ülkemizin geneli için bu hastalıklarla ilgili 
yapılacak çalışmalar oldukça önem arz etmektedir. Bu patojen özellikle bitki su stresi altında 
olduğunda ve düşük su potansiyeli sergilediğinde kökleri, kökboğazını ve boğumlararası nodları 
yukarıya doğru enfekte edebilir (Papendick ve Cook, 1974). Ekimden hemen kısa süre sonraki 
nemli ortam ve çiçeklenme-sert olum dönemi arasındaki kurak koşullar hastalığın gelişimini teşvik 
etmektedir (Paulitz et al. 2002; Smiley et al. 1996). Beyaz başak oluşumu hastalığın açık 
simptomudur. Fungusun kök ve köboğazı internodlarına saldırması seminal kök sisteminden etkili 
bir su taşımayı engeller. Öte yandan yüzey neminin yetersiz olduğu ve yanal köklerin iyi 
gelişmediği durumlarda özellikle sezon sonuna doğru gelen kuraklıklarda kökler yeterince 
çalışamayacağı için fungus daha fazla etkili olur. Bu durum dane dolumunu ve gelişimini de 
engeller (Burgess et al., 2001). 
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Anız yakma, toprağın sürülmesi, rotasyon, kimyasal kontrol hastalıkla mücadelede 
uygulanan fakat hastalık kontrolünde yetersiz olan yöntemlerdir. Bu yöntemlere alternatif olarak 
hastalığın neden olduğu zararlı etkilerin azaltılabilmesi için kullanılabilecek yöntemlerden birisi de 
dayanıklı çeşit kullanmaktır (Wildermuth ve McNamara, 2004). Bununla birlikte özellikle kök 
çürüklüğünün yukarıda belirtilen kuraklıkla yakın ilgisi bu çalışmaların önemini bölgemiz ve ülkemiz 
açısından bir kat daha arttırmıştır.  

Bu nedenle çalışmamızda hastalıklara karşı genetik dayanıklılık gösteren buğday 
çeşitlerinin elde edilmesine yönelik çalışma olarak ıslahta kullanılan melez bahçesi ebeveyn hatları 
ve yerel çeşitlerin bu hastalıklar yönünden karakterize edilmesi amaçlanmıştır. Bu proje ile 
hastalıklara karşı reaksiyonları belirlenecek olan melez bahçesi ebeveyn hatları ve yerel 
çeşitlerinin kullanılması ile hastalıklara dayanıklı hat veya çeşitler elde etmede hedefe yönelik 
melezlemeler yapılabilecektir.  

Materyal Metot: 
Materyal : 
Deneme materyali olarak ilk yıl 500 (300 mevcut melez bahçesi+200 yerel genotip) genotip 

kullanılacaktır. Daha sonraki yıllarda (2. ve 3. yıl) ilk yıl kullanılan materyallerin değerlendirilmesi ile 
seçilecek 100 adet materyal kullanılacaktır. 

Metot: 
Deneme Alanı: 
Deneme, Konya’da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne’de 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ankara’da Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
arazilerinde tarla koşullarında, sera ve iklim odasında üç yıl süre ile yürütülecektir.  

Tarla koşullarında kökboğazı çürüklüğü hastalığına (Fusarium culmorum) karşı 
seçilen hatların karakterizasyonu: 

Materyal Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde tarla koşullarında 
daha önce kök çürüklüğü çalışmalarında kullanılan alanlarda Tesadüf Blokları Deneme Desenine 
göre 3 tekerrürlü olarak ekilecektir. 

Çalışmada kullanılacak çeşit ve hatların tohumlar Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü’nde birisi inokule edilmek üzere 10’ar gram ve iki paket olarak hazırlanacaktır. 
Tohumlar için gerekecek inokulum miktarı 10 gr. tohum için 4 ml. olarak hesaplanmış olup toplam 
miktar inokule edilecek toplam tohum miktarına göre belirlenecektir. İnokulum üretimi Nicol ve ark. 
2004’e göre yapılacaktır. Buna göre daha önceden belirlenen Fusarium culmorum izolatı petrilerde 
2 hafta geliştirilecektir. Daha sonra ¼’ü buğdayla doldurulup nemlendirilmiş, otoklav edilmiş 
propilen torbaların içerisine bu izolatlar konulacak ve 2-3 hafta 23 °C sıcaklıkta konidi gelişimi için 
bırakılacaktır. Gelişen torbalara distile su eklenecek ve oluşan spor süspansiyonu tülbentten 
süzülerek parçacıklar uzaklaştırılacaktır. Elde edilen yoğun spor süspansiyonu Thoma Lamı 
yardımıyla tohumları inokule etmek için kullanılacak 1x106 yoğunluğa seyreltilecektir.  

Önceden inokule edilmek üzere hazırlanan tohumlar, yine önceden belirli yoğunluğa 
ayarlanmış inokulum ile bir dizi işlem sonunda inokule edilecektir. Öncelikle hazırlanan inokulum 
yuvarlak kaplara konulacak ve inokule edilecek tohum plastik süzgeç yardımı ile inokuluma 
daldırılacaktır. Bu aşamada bütün tohumların tam olarak batması ve en üst düzeyde inokulumu 
emmesi sağlanacaktır. Daha sonra inokulumdan çıkarılacak süzgecin kağıt havlu ile fazla olan 
sıvısı alınarak boş petri kutusu içerisinde ve gölgede kurumaya bırakılacaktır. Kuruyan tohumlar 
daha önceden hazırlanacak ve işaretlenecek zarflarına konulacak ve inokulesiz olan zarfla 
zımbalanarak ekime hazır hale getirilecektir. 

Buğday ekimi sırasında toprağa 200 kg/ha Diamonyum fosfat (DAP) uygulanacaktır. 
Hastalık inokule edilmiş ve edilmemiş sıraların yan yana 1.5 metre ve 1 sıra ekilmesi şeklinde 
hazırlanacak olan denemenin değerlendirilmesi tarla sezonu boyunca hastalık belirtilerinin 
(kökboğazında kahverengileşme ve beyaz başak oluşumu) gözlenerek iki sıranın 
karşılaştırılmasıyla yapılacaktır. Zadoks büyüme skalasına göre 91-94 dönemleri arasında 
hastalığın belirtisi olan beyaz başak oluşumu değerlendirilecek olup, yine Zadoks skalasına göre 
99. dönem olan olgunluk döneminde inokulasyondan kaynaklanan Büyümede Azalma 
değerlendirilecektir. Değerlendirmeler 0-5 skalasına göre yapılacaktır (Nicol et al. 2008). Hasat 
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döneminde, kökboğazındaki kahverengilikleri belirlemek ve beyaz başak oluşumu ile ilgisini 
belirlemek amacıyla inokulasyon yapılan tüm sıralardan sıranın 3 farklı yerinden kökleriyle birlikte 
bitki örnekleri alınacak ve bu örnekler kağıt torbalara konularak laboratuara getirilecektir. Daha 
sonra her bir sıra örneklerinden tesadüfi örnekleme ile on köklü bitki alınarak dış yaprakları 
soyulacak, bu bitkiler kökboğazlarındaki kahverengileşmenin uzunluğu ve şiddetine göre 0-5 
skalasına (Nicol et al. 2001) göre derecelendirileceklerdir. 

İnokulasyonu değerlendirmek amacıyla bitkilerden re-izolasyon çalışmaları yapılacak, 
laboratuvara gelen örnekler besiyerine alınarak klasik fitopatolojik yöntemlerle izole edilecektir. 
Daha sonra izole edilen funguslar teşhis edilecektir.   

 
Skala Değeri Değerlendirme (Zadoks 91-94 gelişme döneminde ) 

0 Beyaz Başak Yok 
1 %5 Beyaz Başak 
2 % 5-10 Beyaz Başak 
3 % 10-30 Beyaz Başak 
4 % 30-50 Beyaz Başak 
5 % 50 Beyaz Başak 

 
Çizelge 8.1. İnokulasyonun etkisi ile oluşan Beyaz Başak değerlendirme skalası (Nicol ve ark. 

2008) 
 
Skala Değeri Değerlendirme (Zadoks 99 gelişme döneminde) 

0 Eşit Büyüme 
1 %5 Büyümede Azalma 
2 % 5-10 Büyümede Azalma 
3 % 10-30 Büyümede Azalma 
4 % 30-50 Büyümede Azalma 
5 % 50 Büyümede Azalma 

 
Çizelge 8.2. İnokulasyonun etkisi ile oluşan Büyümede Azalma değerlendirme skalası (Nicol ve 

ark. 2008) 
 

Sera koşullarında kökboğazı çürüklüğü hastalığına (Fusarium culmorum) karşı 
seçilen hatların kuraklık stresi altında karakterizasyonu: 

 
Deneme Bahri Dağdaş UTAE serasında tesadüf blokları deneme desenine göre 4 

tekerrürlü olarak kurulacak ve inokuleli ve kontrol saksılarına tarla kapasitesinin %50’si ve tarla 
kapasitesinde olmak üzere 2 farklı sulama uygulaması yapılacaktır. Öncelikle buğday tohumları 
yüzey sterilizasyonu yapılacak ve inkübatörde çimlendirilecektir. Bu amaçla önce tohumlar % 98 
Etil Alkolde 5 dakika sonra % 4.5 sodyum hipoklorit çözeltisinde 1 dakika bekletilecek daha sonra 
steril saf su ile 3 kez yıkanacaktır. Tohumları çimlendirmek amacıyla 9 cm çapındaki petrilere steril 
suyla nemlendirilmiş filtre kağıdı serilecek üzerine tohumlar yerleştirilecek 23 °C’de 4 gün inkübe 
edilecektir. Diğer taraftan denemede kullanılacak 5 kg’lık saksılar toprak karışımı (%50 kum, %50 
Tarla Toprağı) ile doldurulacaktır. Filtre kağıdı üzerinde ön çimlenmeye tabi tutulan tohumlar 
hazırlanmış olan saksılara bir saksıya 10 bitki olacak şekilde pens ile konulacak ve üzerleri 
kullanılan karışım ile tamamlanacaktır.  

İnokulum olarak 1x106 spor/ml yoğunluklu spor süspansiyonundan tohumlar çimlendikten 1 
hafta sonra 100 µl mikropipet yardımıyla toprağa verilecektir (Mitter ve ark., 2006; Nicol ve ark., 
2007; Erginbaş ve ark., 2008). Sera koşulları 25 °C, %80 nem ve 16 saat aydınlık- 8 saat karanlık 
olarak ayarlanacak olup hasat 8 hafta sonra yapılacaktır. İnokulasyondan 4 ve 8 hafta sonra 
bitkilerde kuraklık-hastalık ilişkisini belirlemek amacıyla SPAD, Klorofil Flourometre, Leaf 
Porometre, Infrared Termometre cihazlar kullanılarak fizyolojik gözlemler alınacaktır. Hasat 
esnasında tüm bitkilerin bitki boyu, kök boyu, bitki yaş ve kuru ağırlığı, kök yaş ve kuru ağırlıkları 
alınacak, inokule edilen saksılardaki bitkilerde ayrıca dıştan içeri doğru 3 yaprak değerlendirmesi 
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(Wildermuth and McNamara, 1994), hastalıklı yaprak sayısı, lezyon uzunluğu gibi parametrelerde 
bitkilerin kök ve kökboğazı kısımları suda yıkandıktan sonra kökboğazı kısmında 10 cm’nin 
kullanıldığı 0-10 skalası ile birlikte değerlendirilecektir (Nicol ve ark., 2001; Erginbaş ve ark. 2008). 

 
Tarla Koşullarında Pas ve Sürme Hastalıkları ile Seçilen Hatların Karakterizasyonu: 
 
Materyal her üç Enstitü arazisinde belirlenecek uygun alanlara her hat/çeşit 1 metrelik 

sıralara 5-7 cm derinlik olacak şekilde tekerrürsüz olacak şekilde elle ekilecektir. Her 5 sıradan 
sonra bir sıra hassas kontrol olacak şekilde Little club çeşidi ekilecek, ayrıca hastalığın 
yayılabilmesi için deneme çevresine Little club çeşidi 6 sıra olarak mibzerle ekilecektir.  

Pas hastalık çalışmalarında 1 gr inokulumda yaklaşık 500 milyon sporun bulunduğu 
hesaplanmıştır. Bu nedenle, yapay pas bulaştırmalarında  1 hektar alan için 5 gr pas sporu veya 
2,5 milyar spor yeterli olabilmektedir (Stubbs et al., 1986). Bu doğrultuda yapay pas inokulasyonları 
için 0,5 mg/ml spor içeren süspansiyon hazırlanarak bitkilerin kardeşlenme sonunda veya sapa 
kalkma döneminde hipodermik enjeksiyon veya pulverize yöntemiyle inokulasyon yapılacaktır. Suni 
inokulumlu şartlar altında yapılacak pas değerlendirmelerinde uygun nem ortamının sağlanabilmesi 
için mini spring sistemi tesis edilecektir. Pas sporları Ankara TARM’dan temin edilecektir. Pas 
sporları sulandırıldıktan sonra sporların bitki yüzeyine tutunmasını sağlamak ve kurumayı 
geciktirmek için 1–2 damla gliserin ve Tween 20 ilave edildikten sonra bitkilere pulverize 
edilecektir. Aynı deneme sera koşullarında aynı metodla Ankara TARM’da tek bitkiler üzerinden 
yürütülecektir. Ayrıca aynı deneme materyali Ug-99 karapas ırkına karşı değerlendirmeleri 
yapılmak üzere Kenya’ya gönderilecek, bu materyalin Ug-99’a karşı da reaksiyonları belirlenmiş 
olacaktır. 

Sürme hastalığı için yapay inokulasyonda kullanılacak inokulum, toplanan sürmeli 
başaklardan hazırlanacaktır. İnokulasyon için sporlarla tohumları birbiri ile karıştırmak yeterli 
olduğu için bulaştırılacak tohumların toplam ağırlığının % 0,5–1 oranında spor miktarı 
kullanılacaktır (Stubbs et al. 1986). 1 metre uzunluğunda 20 cm sıra aralıklı 1 sıra olarak ekimler 
yapılacaktır. Çeşitlerin reaksiyonları sarı olum döneminde her çeşit veya hattaki sağlam ve sürmeli 
başaklar sayılarak  %  hastalık oranları belirlenecektir. 

Pas hastalıklarının değerlendirilmesi hastalığın en şiddetli olduğu devrede (yaprak 
kurumadan) yapılacaktır. Hastalığın değerlendirmesinde hastalığın şiddeti (bayrak yaprağın 
püstülle kaplı olan alanın % değeri ve bitkinin gösterdiği reaksiyon) dikkate alınacaktır (Peterson ve 
ark., 1948). Hastalık kontrolleri, yapay inokulasyondan sonra 10’ar gün arayla yapılacaktır. 
Hastalığın şiddeti modifiye edilmiş Cobb skalasına göre belirlenecektir. % 5’ ten düşük şiddet iz 
oranda (TR) diye isimlendirilecek, bunun üstündeki şiddetler % 5–10–20–40–60–100 aralıkları ile 
belirlenecektir. 

Sürme hastalığı için yapay inokulasyonda kullanılacak inokulum, toplanan sürmeli 
başaklardan hazırlanacaktır. İnokulasyon için sporlarla tohumları birbiri ile karıştırmak yeterli 
olduğu için bulaştırılacak tohumların toplam ağırlığının % 0,5–1 oranında spor miktarı 
kullanılacaktır (Stubbs ve ark., 1986). 1 metre uzunluğunda 20 cm sıra aralıklı 1 sıra olarak ekimler 
yapılacaktır. Çeşitlerin reaksiyonları sarı olum döneminde her çeşit veya hattaki sağlam ve sürmeli 
başaklar sayılarak  %  hastalık oranları belirlenecektir. 
Çalışmalarda ele alınan hastalıklardan sarı pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) dayanıklılık 
değerlendirmeleri Konya, ve Ankara–Haymana lokasyonunda ergin bitki dayanıklılığı açısından 
yapay epidemi altında yapılacaktır. Kahverengi pas hastalığı (Puccinia recontida f. sp. tritici) Edirne 
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında değerlendirilecektir. 

Sürme (Tilletia spp) dayanıklılık testlerinde Konya, Ankara – Haymana ve Edirne 
lokasyonunda değerlendirmeler yapılacak.  

 
 

0 - Bitkide gözle görülebilir bir enfeksiyon yoktur. 

R Dayanıklı Bitki üzerinde çok küçük püstül görülen ya da 
görülmeyen ölü alanlar mevcuttur. 

MR Orta Bitkide ölü ya da sararmış alanlarda küçük 
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Dayanıklı püstüller görülür. 

M Geçiş Tipi Bitki üzerinde bazısı ölü ya da sararmış alanlarla 
çevrili değişik boyutlarda püstüller mevcuttur. 

MS Orta 
Hassas 

Bitkide bazısı belirgin sararmış alanlara sahip 
fakat hiç ölü alan göstermeyen orta büyüklükte 
püstüller görülür. 

S Hassas Bitkide ölü alan olmayıp, püstüller büyüktür ve 
çok az sararmış alan görülebilir. 

Çizelge 8.3: Tarla denemesinde bir çeşit veya hattın göstereceği tepkiye göre hastalık 
reaksiyonları  

 

Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
Proje sonucunda kışlık buğday ıslahı çalışmaları yürüten 3 enstitümüzde kullanılan melez 

bahçelerindeki hat ve yerel çeşitler hastalıklara dayanıklılık bakımından değerlendirilmiş olacak ve 
buna göre gruplandırmalar ve melezlemelerde yönlendirmeler yapılabilecektir. Bunun sonucunda 
hastalıklara (Pas, Kök Çürüklüğü, Ug99, Sürme) dayanıklı buğday hat ve çeşitleri geliştirilmesi 
çalışmalarında melezlemeden başlayarak amaca yönelik ebeveyn seçimi ile istenilen varyasyonları 
elde etmek daha da kolaylaşacaktır. Bunun sonucunda çok fazla materyal ve zaman kaybı yerine 
hedefe yönelik daha hızlı bir seleksiyonla çalışmalar yürütülebilecektir. Bu doğrultuda elde edilecek 
karakterizasyon bilgisi ıslah çalışmalarında aktif olarak kullanılacak ve hastalıklara dayanıklı hat 
veya çeşitler elde etmek doğru bir başlangıç sayesinde daha kısa zaman alacaktır. Sonuç olarak 
elde edilebilecek hastalıklara dayanıklı çeşit veya çeşitlerin kullanımı ile hastalıklardan 
kaynaklanan kayıplar engellenmiş olacak bu sayede ekonomik anlamda ciddi boyutlara ulaşan 
kayıplar önlenmiş olacaktır. 

 
 

Talep Edilen Bütçe (Düzey ve Yıllara Göre): 
 

 
YILLAR 

2012 2013 2014 
TOPLAM 43.000 40.500 42.500 

GENEL TOPLAM 126.000 
 

Çalışma Takvimi: 
YILLAR 2011–2014 
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İnokulasyon 
(Kök 
Çürüklüğü) 

            

Ekim             

Gübreleme             
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Yabancı Ot 
Müc. 

            

Sulama (Pas)             

İnokulasyon 
(pas) 

            

Gözlemler             

Hasat-Harman             

Değerlendirme             

Yıl Sonu 
Rapor Haz. 

            

 
Proje Bölümü Sorumlu Kişiler 

Tarla 
Denemeleri 

Fatih Özdemir, Birol ERCAN, İlker TOPAL, Kazım 
GÜR, Kadir AKAN, Lütfi ÇETİN, Zafer MERT, 
Adnan TÜLEK, Kemal AKIN 

Lab.Çalışmaları Fatih Özdemir, Birol ERCAN, İlker TOPAL 

Sera 
Denemeleri 

Fatih Özdemir, Birol ERCAN, İlker TOPAL, Kazım 
GÜR, Dr. Hasan KOÇ, İbrahim KARA, Kadir 
AKAN, Lütfi ÇETİN, Zafer MERT 

 
 
 
 
YENİ TEKLİF PROJE 
 
Proje Adı  : Çukurova Koşullarında Buğdayda Ekim Zamanının Pas 

Hastalıklarının Değerlendirilmesinde Kullanımının Araştırılması 
Using Sowing Time evaluation of Rust Diseases of Wheat in 
Çukurova Conditions 

Yürütücü Kuruluş  :Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ÇTAEM) 

Proje Lideri   : Dr. Hasan AY  

Proje Yürütücüleri   : Ahmet AKYOL (Ziraat Yüksek Müh.) 
Başlama Bitiş Tarihi  : 2012-2014 
 
  Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Çukurova Bölgesinde buğday ekim zamanı 15 Kasım ile 15 Aralık arasıdır. Hastalıklara  
karşı test edilecek materyal kasım ve aralık ayında ekilmektedir. Materyali bölgedeki mevcut 
hastalıklara test etmek amaçlandığından, hastalığın en yoğun olduğu dönemde materyalin test 
edilmesi gerekir.  

Mevcut uygulamada Çukurova Bölgesinde yazlık materyal Mayıs ortalarına doğru fizyolojik 
olgunluğunu tamamladığından  örneğin kara pas hastalığında olduğu gibi  hastalık henüz gelişip 
epidemi oluşturma imkanı bulamadan bitki olgunlaşıp hasada gelmektedir. Yani hastalığın aktif 
olmadığı dönemde materyal olgunlaşmasını tamamladığından söz konusu hastalığa dayanıklı gibi 
değerlendirilmektedir. Burada şöyle yanılgı oluşmaktadır: normal ekim zamanında ekim 
yapıldığında materyal sanki kara pasa dayanıklı olduğu fikri oluşmaktadır.  Oysa kara pas normal 
koşullarda sıcağı seven pas hastalığı olduğundan hava sıcaklığının 25 oC olduğunda kara pas aktif 
hale gelmektedir. Çukurova Bölgesinde hava sıcaklığının yukarıda bahsedilen değerlere ulaşması 
Mayıs ayı ortalarına doğru olmaktadır. Mayıs ayı ortalarında yazlık materyal neredeyse fizyolojik 
olgunluğunu tamamladığından kara pastan etkilenmemektedir. Burada materyal hastalıktan 
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kaçarak dayanıklılık oluşturmaktadır. Aslında materyalin bir kısmı gerçek dayanıklılığa sahip 
olmadıklarından ekim zamanının geciktirilmesi ise kara pas reaksiyonları ortaya çıkmaktadır. 

Bu kanıya kaynak teşkil etmesi amacıyla, Çukurova koşullarında 2009 ve 2010 yılları 
arasında iki yıl süre ile 10 ekmeklik ve 2 makarnalık buğday çeşidi ile 5 ekim zamanında (Aralık, 
Ocak, Şubat, Mart ve Nisan) bir ön çalışma yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre ekim 
zamanının gecikmesi ile kara pasın şiddetinde artış görülmüştür. Normal ekim zamanı olan Kasım 
ve Aralık aylarında materyal ekimi yapıldığında kara pasa dayanıklı görülen materyal, hastalığın 
aktif hale geldiği dönemde olgunluğunu tamamladığından materyal seçerken yanılgıya düşürebilir. 
Çukurova bölgesinde buğdayda kara pas hastalığına karşı test çalışmaları yürütülürken ekim 
tarihlerinin geciktirilerek Mart veya Nisan aylarına kaydırılması ile kara pasa dayanıklılık için 
sağlıklı seçim koşulları oluşturabilir. Bu nedenle Çukurova bölgesinde ekim zamanı kullanılarak 
yapılacak kara pasa test çalışmalarında en uygun ekim zamanının Mart ve Nisan ayları olduğu 
sonucuna varılmıştır.  

Kara pas için verilen bu örnek sarı ve kahverengi pas için söylenebilir mi bunu araştırma 
sonunda ortaya çıkarmak mümkün olacaktır.  

Materyali pas hastalıklarına karşı test ederken, ekim zamanının kullanılabilme imkanı nedir, 
ekim zamanının test çalışmalarında ne ölçüde ve hangi pas hastalığında kullanılabileceği 
araştırma sonucunda ortaya çıkarılacaktır. Hastalık gelişimi için alternatif uygun ekim zamanı 
belirlenerek materyali test edilme imkanlarının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

Materyal ve Metot: 
Bu çalışma 2011-2014 yılları arasında Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 

yürütülecektir. 

Materyal olarak 6 ekmeklik (Adana-99, Ceyhan-99, Seri-82, Karatopak, Osmaniyem, 
Yüreğir-89) ve 2 makarnalık (Amanos-97 ve Fuatbey-2000) buğday çeşitleri ile 6 ekim zamanında 
(Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan) denemeler kurulacaktır.  

Deneme yerine fosforlu gübrenin (P2O5) tamamı 6 kg/da olarak ekim öncesi toprağa 
verilecek, azot (saf) gübresinin 15 kg/da N olarak yarısı ekim sırasında diğer yarısı da kardeşlenme 
döneminde uygulanacaktır.  

Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
yürütülecektir. Denemeler, hastalıklara dayanıklılık ıslahında materyali test etmek için uygulanan 
esaslar dikkate alınarak yürütülecektir.  

Denemede çeşitlere pas inokulasyonu yapılmayıp tabii koşullarda var olan pas ırkları 
kullanılacaktır. Her ekim zamanı için belli aralıklarla pas okumaları yapılacaktır. Okumalarda tespit 
edilen en yüksek hastalık şiddeti esas alınacaktır. Ayrıca hastalık okuma değerleri enfeksiyon 
katsayısına çevrilerek ekim zamanına göre değişim grafiği elde edilecektir.  

Okumalarda  modifiye edilmiş Cobb skalası (Peterson ve ark., 1948) kullanılacak  olup, bu 
scalaya göre, konukçunun ortaya koyduğu reaksiyon: R (Resistant, dayanıklı), MR (Moderately 
resistant, orta dayanıklılık, MS (Moderately susceptible, orta hassas) ve S (Susceptible, hassas) 
ifade etmektedir.  

Enfeksiyon katsayının belirlenmesinde Roelfs vd (1992) referansı kullanılacaktır. Buna 
göre, hastalık şiddeti ve konukçu reaksiyonu enfeksiyon katsayısı olarak adlandırılan tek bir 
değerle ifade edilmektedir. Bu değer konukçunun reaksiyon tipine verilen bir değerle bitki üzerinde 
görülen hastalıklı doku yüzdesinin çarpılması ile bulunmaktadır. Bu katsayı çok sayıda materyalin 
olduğu durumlarda konukçu bitkilerin karşılaştırılmasında kolaylıklar sağlamaktadır. Genellikle 
düşük enfeksiyon katsayıları hastalık şiddetinin düşük olduğunu göstermektedir (Roelfs vd 1992) 

Farklı ekim zamanlarında ekim yapıldığından bitkinin su ihtiyacı varsa yağışa ilave 
sulamalar yapılacaktır.  

 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
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Bu projeden beklenen çıktılar; hastalıklara dayanıklık ıslahında materyal testinde mevcut 
ekim zamanına alternatif ekim zamanını belirleyerek, materyali, hastalığın en yoğun olduğu 
zamanda yetiştirerek hastalıklara tepkisini belirlemek, materyali bekleyen potansiyel hastalık 
risklerini ortaya çıkarmak ve materyalin geç ekimlerle ilgili tepkileri belirlemektir. Proje çıktısının 
ekimle ilişkisi ortaya çıktığında hastalık değerlendirmede yeni ekim zamanı uygulanarak daha 
verimli sonuç elde edilmiş olacaktır. Ayrıca ekim zamanı değişimi ile hastalık oluşma şiddeti 
belirlenerek muhtemel geç ekimler için hastalığın riski ile ilgili uyarı yapma imkanı ortaya 
çıkacaktır. 

 
TALEP EDİLEN BÜTÇE  ( TL) 
  2012 2013 2014 
TOPLAM  9.300 9.610 9.850 
GENEL TOPLAM                                                                                             28.760 

 
ÇALIŞMA TAKVİMİ 
 AYLAR 

YAPILACAK  İŞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Deneme yeri seçimi          X   

Tarla hazırlığı          X X X 

Deneme ve tohum hazırlığı        X X X   

Ekim X X X X       X X 

Gübreleme  X         X  

Yabancı ot kontrolu X X X          

Hastalık gözlemleri    X X        

Tarımsal gözlem ve ölçümler X X X X X X       

Hasat, harman      X X      

Tohum temizliği ve tartımı       X X     

Deneme değerlendirme        X X X   

Rapor yazımı X         X X X 

 
 
 
 
 
Projenin Adı  : Buğday Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığı ile Buğday Kist ve 

Lezyon Nematodlarına Dayanıklılık Kaynaklarının Geliştirilmesi 
(Improvement of Resistance Sources on Wheat Root and Foot Rot 
Diseases, and Wheat Cyst and Lession Nematodes)  

Proje Numarası  : TAGEM/TA /11/07/01/004 
Yürütücü Kuruluş  : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir 
Proje Lideri   : Dr. Necmettin BOLAT 
Sunan    : Dr. Necmettin BOLAT  
Proje Yürütücüleri:  
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü: Mustafa ÇAKMAK (ıslah), Savaş BELEN (ıslah), Soner 
Yüksel (ıslah), Suat Özdemir (ıslah), Aysel YORGANCILAR (hastalık), A. Taner Kılınç (hastalık), 
Özcan Yorgancılar (biyoteknoloji), Özlem Bilir (biyoteknoloji)  
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü: Dr. Emin Dönmez (ıslah), Dr. Selami Yazar (ıslah), 
Bayram Özdemir (ıslah), Ayten Salantur (ıslah), Dr. Mikail Çalışkan (biyoteknoloji), Ayşe Yıldız 
(biyoteknoloji), Muzaffer Avcı (yetiştirme tekniği)  
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Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü: Halil Toktay (entomoloji), Mustafa İmren 
(entomoloji), Adem Özaslandan (entomoloji), Efgan Akçalı (fitopatoloji)  
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü: A.Faik Yıldırım (fitopatoloji), Doç. Dr. İlker 
Kepenekçi (entomoloji)i, Emre Evlice (entomoloji), Filiz Ünal (fitopatoloji)  
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü: Mehmet Kılıç (nematoloji), Atilla Öcal 
(nematoloji), Fatih Ölmez (fitopatoloji)  
Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü: Nazım Dinçer (Islah), Şadiye Yaktubay (ıslah)  
Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü: Lütfi Demir (ıslah),  Vesile Urin (ıslah)  
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü: İrfan Öztürk (ıslah),  Adnan Tülek (fitopatoloji), Kemal 
Akın  
Danışmanın Adı-Soyadı : Doç. Dr. Seyit Ahmet BAĞCI, Selçuk Üniversitesi, Sarayönü Meslek 
Yüksek Okulu (Kök ve Kök Boğazı Hastalıkları) 
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüleri, CIMMYT, ICARDA. 
Başlama ve Bitiş Tarihi: 01/ 01/2011 ile 31/ 12/ 2015 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
 Proje 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olup gelecek yıl ilk sonuçlar verilecektir. 
 
 
 
 
 
 
Proje Adı   :  Ülkesel Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları Projesi   (ÜSİT-

HAP)  National Research Project for Diseases of Temperate Cereals 
Proje No   : TAGEM/TA/09/07/09/001 
Yürütücü Kuruluş  : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Zafer Mert 
Proje Yürütücüleri:  

Adı Soyadı Enstitü 
Zafer Mert, Lütfi Çetin, Seval Albustan, Kadir Akan, 
Selami Yazar, Emin Dönmez, Ayten Salantur, 
Bayram Özdemir Taner Akar, İsmail Sayım, Namuk 
Ergun, Sinan Aydoğan,   

Tarla Bitkileri 
MAE 

Aysel Yorgancılar, A.Taner Kılınç, Necmettin Bolat, 
Özcan Yorgancılar, Mustafa Çakmak, Savaş Belen, 
Özlem Bilir, Suat Özdemir, Soner Yüksel  

Anadolu TAE 

Birol Ercan, İlker Topal ,Fatih Özdemir, Emel Özer, 
Seyfi Taner, Yüksel Kaya, İbrahim Kara, Ramazan 
Ayrancı, Sait Çeri, Musa TÜRKÖZ 

Bahri Dağdaş 
UTAE 

Ümran Küçüközdemir,  Doğu 
Anadolu TAE 

Rıza Ünsal, Hatice Geren, İsmail Sevim, Aydın 
İmamoğlu, Nurgül Sarı Ege TAE 

Hasan Ay, Ahmet Akyol Çukurova 
TAE 

İzzet Özseven, M. Erkan Bayram, Lütfü Demir, 
Şinasi Orhan, İrfan İnce, Vesile Aydın Sakarya TAE 

Adnan Tülek, Kemal Akın, İrfan Öztürk, Remzi Avcı, 
Turhan Kahraman Trakya TAE 
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Tekdal 

Güneydoğu 
Anadolu TAE 
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Ali İlkhan GAP TSK ve 
TAE 

 
İşbirliği yapılan kuruluş : Tarla Bitkileri MAE, Anadolu TAE, Bahri Dağdaş UTAE, Trakya 
TAE,  Doğu Anadolu TAE, Ege TAE, Çukurova TAE, Sakarya TAE, Güneydoğu Anadolu TAE, 
Karadeniz TAE, Kahramanmaraş TAE, GAP TSK ve TAE 
Başlama ve Bitiş tarihi : 01.01.2009-31.12.2013 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
1.Sörvey Çalışmaları: 2009-2010 Yetiştiricilik sezonun da bir çok bölgede ciddi sarı pas epidemisi 
görüldüğü için gerek Enstitülerin normal programları gerekse TAGEM tarafından görevlendirmeleri ile 
her enstitü sorumluluk bölgesinde kapsamlı sörvey çalışması yapmış olup çalışmaların hemen 
bitiminde bu raporlar TAGEM’e bilgi notu şeklinde sunulmuştur.  
1.1.Buğday: 2010 yılı  özellikle sarı  pas hastalığının Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu, Geçit 
Bölgesi, Doğu Anadolu, Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, Çukurova bölgesinin ilaçlama yapılmayan 
kısımlarında etkili olduğu ve epidemi oluşturduğu bir yıl olmuştur.  Nisan Mayıs ayında hastalık 
gelişimi için optimum iklim şartları oluştuğu için sayılan bölgelerde hastalık hızla gelişip 
yayılmasına uygun ortam oluşturmuştur. Hastalığın görüldüğü alanlarda genellikle hava sıcaklıkları 
özellikle Mayıs ayında en düşük 10 ila 14 ºC arasında seyretmesinden dolayı sarı pas hastalığı 
aktif yayılmıştır. Özellikle Galil, Kaşifbey, Gerek 79 çeşidinin ekiminin yapıldığı alanlarda tarlanın 
tümünü kaplayan ve hastalık şiddeti olarak 100S seviyesine ulaşan hastalık gelişimi 
gerçekleşmiştir. Sahil bölgelerinde, Marmara ve Trakya bölgelerinde kahverengi pas hastalığı 
gözlenmiştir. Kara pas ise ekonomik olarak önemli olmayacak eseri miktarlarda belirlenmiştir. Kış 
mevsimi sonrasında yoğun yağışların olduğu İç Anadolu Bölgesinde bazı tarlalarda yoğun Septoria 
Yaprak Lekesi belirlenmiştir.  Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Çukurova bölgesinde ise ilaçlama 
yapılmayan kısımlarında bazı tarlalarda Septoria hastalığının bayrak yaprağa kadar ilerlemiş olduğu 
görülmüştür. Yapılan surveyler sırasında henüz erken olmakla birlikte dikkate değer bir başak 
hastalığına (Sürme ve Rastık hastalıkları) rastlanılmadığı gibi bu konuda herhangi bir şikayette 
iletilmemiştir.  Mücadele konusunda Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre uygulama yapılması 
önerilmiştir.  
Özellikle Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde Makarnalık buğday da ciddi soğuk zararları 
da görülmüştür.  
1.2. Arpa: Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı kesimlerinde 
Arpa Yaprak Lekesi (Rhynchosporium secalis) hastalığı lokal olarak önemli seviyede görülmüştür. 
Diğer arpa yaprak ve başak hastalıklarına ya hiç rastlanılmamış ya da %0, 1 oranında 
rastlanılmıştır. Diğer taraftan geçmiş yıllarda Orta Anadolu şartlarında görülmeyen Septorya 
hastalığının bazı alanlarda görülmesi dikkat çekicidir. Mücadele konusunda Zirai Mücadele Teknik 
Talimatlarına göre uygulama yapılması önerilmiştir.   
Diğer taraftan Arpa üretim alanlarında da üst üste ekimlerin yapıldığı alanlarda kuraklık stresine 
bağlı olarak bazı zararlar ortaya çıkmıştır. 
2.Pas etmenlerinde ırkların belirlenmesi: Geçen yıl olduğu gibi Enstitülerin sörvey çalışmaları 
sonucunda sarı, kahverengi ve kara pas hastalığı oluşturan etmenlerin ırklarının belirlenmesi 
amacıyla enfekteli yaprak ve sap örnekleri toplanmıştır. 
2.1.Sarı pas: Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sakarya, Diyarbakır, Yozgat, 
Şanlıurfa, Mardin, Uşak, Kütahya, Samsun, Çorum, Adana, Sakarya illerinde yürütülen sörvey 
çalışmalarında toplanan örnekler Washington State Üniversitesi’nden Dr. Chen Xianming’e ırk 
analizi için gönderilmiştir.  
2.2.Kahverengi pas: Sakarya, Samsun, Edirne, Tekirdağ, Adana illerinde yürütülen sörvey 
çalışmalarında toplanan örnekler Minesota Üniversitesinden  Dr. Jim Kolmer’e ırk analizi için 
gönderilmiştir.  
2.3.Kara Pas: Ankara, Kastamonu, İç Karadeniz ve Adana sörvey çalışmalarında toplanan 
örnekler ırk analizi için TARM da toplanmıştır.  
3.Pas Hastalıkları test çalışmaları:  
Pas hastalıklarında test çalışmaları tüm lokasyonlarda doğal epidemi altında yürütülürken sarı pas 
Ankara TARM’ ve ATAEM’de yapay inokulasyon altında yürütülmüştür. Pas hastalıkların 
değerlendirmelerinde test materyali ile birlikte her 10 hattan sonra hassas çeşit olarak ekilmiş olan 
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Little Club çeşidinde hastalık değerlendirmeleri  yapılmıştır.  Bölgelere bağlı olarak 2010 yılı Mayıs-
Temmuz ayları arasında yapılan pas hastalık değerlendirmeleri Enfeksiyon Katsayıları (EK)  
belirlenerek yapılmıştır. EK’larının belirlenmesi yaprak yüzeyinde oluşan Pas Şiddeti ile 
Reaksiyonlara verilen Katsayıların çarpılmasıyla bulunmuştur. Reaksiyonlara verilen katsayılar 
şöyledir: S:1,  S-MS , MS-S 0,9; MS:0.8;   MS-MR, MR-MS:0.6;   MR:0.4;   R:0.2 
3.1. Ülkesel Buğday Islah Materyalinin  
 3.1.a. Sarı Pasa Dayanıklılık Durumlarının  Belirlenmesi 
 Bu çalışmalarda Ülkesel ıslah ve hastalık çalışma programlarından gelen nörserilerde yer 
alan materyal yapay epidemi koşullarında test edilmiştir. Enfeksiyon katsayısına bağlı olarak 
yapılan gruplandırmalarda EK20 ve altında değer alan hatlar dayanıklı olarak belirlenmiştir 
(Çizelge 1). Bununla birlikte serada yürütülen fide dönemi test sonuçları Çizelge 2 de verilmiştir.  
 
Çizelge 1. Sarı Pasa Dayanıklı ve Orta Dayanıklı Olarak Belirlenen Genotip Sayıları ve % leri (EK 
20 ve altında olanlar) 
Nörseriler Açıklama  Hat S D-OD. D-OD% 
OBVD-E 10 Ortak Bölge Verim Den. 60 30 50 
TÇ-B-10 Buğday Tescilli Çeşitler-10 219 101 46 
HDK-10 Hastalık Day. Kayn.10  70 65 93 
TR-SR-SW-09 Turkey Stem Rust Spr. W. 140 94 67 
TR-SR-WW09 Turkey Stem Rust Win. W. 260 187 72 
2. KPDK-K-10 2. Kara Pas Day. Kay. Kış. 99 64 65 
2. KPDK-Y-10 2. Kara Pas Day. Kay. Yaz 55 36 65 
KL-HB Kalite Lab.- Hastalık Bah. 31 19 61 
Toplam 8 Nörseri 934 596 64 
 
Çizelge 2. Sera Şartlarında Değerlendirilen Nörserilerin Sarı Pas Gruplarına ve Bu Gruplara %’lik 
Dağılımları (0-9 Skalasına göre) 
Nörseriler Hat Say. 0-6 7-9 Diğ. % D-OD % OH-H % Diğer 
TÇ-B-10 219 57 114 48 26 52 22 
OBVD  60 11 35 14 18 58 23 
KL-HB 31 9 22 0 29 71 0 
 
 3.1.b. Kahverengi Pasa Dayanıklılık Durumlarının  Belirlenmesi 
Özellikle Samsun, Sakarya, Edirne, İzmir, Adana  lokasyonlarında doğal koşullar altında yürütülen 
denemelerden elde edilmiştir (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Kahverengi pasa Dayanıklı ve Orta Day. Olarak Belirlenen Genotip Sayılar ve % leri (EK 
20 ve altında olanlar) 
Nörseriler Açıklama  Hat S D-OD D-OD% 
OBVD-E Ortak Bölge Verim Den. Ekm 60 17 28 
TÇ-B Buğday Tescilli Çeşitler 219 56 26 
KL-HB Kalite Lab. Hastalık Bah. 31 19 61 
HDK-B Hastalıklara Day. Kay. -Buğ. 70 28 40 
2.KPDK-K 09 2. Kara Pas Day.Kay.- Kış 75 33 44 
2.KPDK-Y 09 2. Kara Pas Day. Kay.- Yaz. 44 20 45 

Toplam 6 Nörseri 499 173 35 
 

 3.1.c. Kara Pasa Dayanıklılık Durumlarının  Belirlenmesi 
Değerlendirmeler özellikle doğal epidemi koşulları Kastamonu, Konya ve İzmir’de yapay epidemi 
de Ankara lokasyonunda yapılmıştır. (Çizelge 4) Sera fide dönemi test sonuçları da Çizelge 5’de 
verilmiştir.  
Çizelge 4. Kara Pasa Dayanıklı ve Orta Dayanıklı Olarak Belirlenen Genotip Sayıları ve % leri (EK 
20 ve altında olanlar) 
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Nörseriler Açıklama  Hat S D-OD. D-OD% 
TÇ-B-10 Buğday Tescilli Çeşitler-10 219 133 61 
OBVD  Ortak Bölge Verim Den. 60 23 38 
KL-HB Kalite Lab. Hastalık Bah. 31 3 10 
HDK-B Hastalık Day. Kay.- Buğday 70 51 73 
TR-SR-WW09 Turkey Stem Rust Win. W. 260 153 59 
TR-SR-SW-09 Turkey Stem Rust Spr. W. 140 107 76 
KPDK-K Kara Pas Day. Kay. - Kışlık 99 61 62 
KPDK-Y Kara Pas Day. Kay. - Yaz 55 53 96 
Toplam 8 Nörseri 934 584 63 
 

Çizelge 5. Sera Şartlarında Değerlendirilen Nörserilerin Kara Pas Gruplarına ve Bu Gruplara %’lik 
Dağılımları (0-4 Skalasına göre) 
Nörseriler Hat S. 0-6 7-9 Diğ. %D-OD % OH-H % Diğ. 
TÇ-B-10 219 86 122 11 39 56 5 
OBVD  60 19 29 12 32 48 20 
KL-HB 31 9 21 1 29 68 3 
 
4. Sürme test çalışmaları:  
Materyal yapay epidemi altında Ankara koşullarında test edilmiştir. Değerlendirme hasta başak 
sayısının toplam başak sayısına oranlanması ile bulunmuştur. % 0 İmmun, %1-10 Dayanıklı, % 11-
25 Orta Dayanıklı, % 26-40 Orta hassas, %41-70 Hassas, 71+ Çok hassas olarak 
gruplandırılmıştır (Çizelge 6).  

 

Çizelge 6. 2009-2010 Yılında Sürmeye Dayanıklı ve Orta Dayanıklı Olarak Belirlenen Genotip 
Sayılar ve % leri ( %25 ve altında olanlar) 

Nörseriler Açıklama  Hat S D-OD. D-OD% 
TÇ-B-10 Buğday Tescilli Çeşitler-10 219 70 61 
OBVD  Ortak Bölge Verim Den. 60 23 38 
KL-HB Kalite Lab. Hastalık Bah. 31 1 3 
Toplam 3 Nörseri 310 94 30 
5. Arpa Hastalık Test Çalışmaları  
 5.1.  Arpa Çizgili Yaprak Lekesi Test Çalışmaları 
Sera koşullarında yapay inokulasyonla Arpa Çizgili Yaprak Lekesi Hastalığı çalışmaları Ankara 
lokasyonunda test edilmiştir (Çizelge 7). 

 

Çizelge 7. Arpa  Çizgili Yaprak Lekesi’ne Dayanıklı ve Orta Dayanıklı  

Olarak Belirlenen Genotip Sayılar ve % leri ( %20 ve altında olanlar)  

Nörseriler Açıklama Hat S D-OD. D-OD% 

TÇ-A Tescilli Çeşitler-Arpa 57 3 5 

OBVD-Ülk Ortak Bölge Verim Denemesi 20 5 25 

Toplam 2 Nörseri 77 8 10 
 
5.2. Arpa Yaprak Lekesi Test Çalışmaları 
Arpa Yaprak Lekesi çalışmaları yapay epidemi altında sera  ve yapay epidemi şartlarında Ankara 
lokasyonunda yürütülmüştür.  (Çizelge 8, 9).  
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Çizelge 8. Arpa Yaprak Lekesi’ne Dayanıklı ve Orta Dayanıklı Olarak Belirlenen Genotip Sayılar 
ve % leri (Sera) (1,5 ve altında olanlar) 

Nörseriler Açıklama Hat S D-OD. D-OD% 

TÇ-A Tescilli Çeşitler-Arpa 57 
10 18 

OBVD-Ülk Ortak Bölge Verim Denemesi 20 
3 15 

Toplam 2 Nörseri 77 13 17 
 

Çizelge 9. Arpa Yaprak Lekesi’ne Dayanıklı ve Orta Dayanıklı Olarak Belirlenen Genotip Sayılar 
ve % leri (Tarla) (55 ve altında olanlar) 

Nörseriler Açıklama Hat S D-OD. D-OD% 

TÇ-A Tescilli Çeşitler-Arpa 57 
33 58 

OBVD-Ülk Ortak Bölge Verim Denemesi 20 
10 50 

Toplam 2 Nörseri 77 43 56 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
c. Personel:  
Doğu Anadolu TAE’nden Dilşad Gülen, Köksal Karadaş, Bülent Turgut, Esra Akpınar projeden 
ayrılmıştır. 
Kahramanmaraş TAE’nden - Mustafa Yıldırım ve Ali Haydar Paksoy projeden ayrılmış olup yerine 
Rukiye KARA, ve Bayram Ali ARIKAN projeye dahil olmuşlardır.  
Güneydoğu Anadolu TAE’nden Hasan KILIÇ projeden ayrılmış olup yerine Ahmet Altıkat, Hüsnü 
Aktaş ve Sertaç Tekdal projeye katılmıştır. 
 
 
 
 
Proje Adı  : Buğday ve Arpada İleri Çıkmış Hatların Hastalıklara Karşı Test 

Edilmesi 
Projenin  İngilizce Adı : Tested of selected genotypes to diseases in wheat and barley 
Proje No   : TAGEM /TA/ 09/ 07/09/002 
Yürütücü Kuruluş  : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Birol ERCAN 
Sunan    : İlker TOPAL 
Proje Yürütücüleri  : İlker TOPAL, Fatih ÖZDEMİR, İbrahim KARA Hasan KOÇ, Seyfi 

TANER, Yüksel KAYA, Musa TÜRKÖZ, Ramazan AYRANCI, Sait 
ÇERİ, Emel ÖZER  

İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü. 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01/09/2008-01/09/2013. 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Proje kapsamında 2009 yılı için öngörülen nörseriler oluşturulmuş 
ve Ekim ayında enstitü merkez arazisinde ekimleri yapılmıştır. Materyallerin öncelikli olarak ele 
alınan hastalık etmenleri sarı ve kara pas hastalıklarına karşı sağlıklı bir şekilde reaksiyonları tespit 
edilmiştir. Arpada doğal koşullarda yalnızca Arpa Yaprak Lekesi (Rhychosporium secalis L.) 
hastalığında yeterli düzeyde hastalık gelişimi gözlenmiş olup, materyallerin bu hastalığa karşı 
reaksiyonları gözlenmiştir. Enstitü materyalinin özellikle pas hastalıklarına karşı tepkilerinin 
belirlenmesinde yeterli düzeyde bilgi üretilip, hastalıklara dayanıklılık açısından yapılacak olan 
seleksiyon için ıslahçılarla paylaşımı sağlanmıştır. 2009-2010 gelişme sezonunda pas hastalıkları 
(kara ve sarı pas) için uygun koşullar oluşmuştur. Proje ortağımız olan Tarla Bitkileri Merkez 
Araştırma Enstitüsü’nden inokulum sağlanamamasından dolayı sarı pas hastalığının çok daha 
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erken ve şiddetli olarak görüldüğü yabani buğdaygiller olan Aegilops sp. ve Hordeum 
murinum’lardan toplanan pas sporlarının inokulasyonda kullanılmasıyla yapay koşullarda 
enfeksiyon oluşumu sağlanmıştır. Gözlemler, enfeksiyon gelişimi için suni şartlarla denemenin 
yürütüldüğü hastalık bahçesi yanında doğal olarak hastalık çıkışının gerçekleştiği ıslah parselleri 
üzerinde de alınmış olup, değerlendirmede doğal ve suni koşulların hangisinde en yüksek değere 
ulaşıldı ise o nokta materyalin en yüksek hassasiyet düzeyi olarak kabul edilmiştir.      
Ayrıca 2009-2010 yılı ilkbahar sezonunun başından hasada kadar geçen sürede Konya ilinde 
hastalıklara karşı takipler yapılarak enfeksiyonun yayılmaya başladığı Mayıs-Haziran aylarında 
Konya Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan basın bildirileriyle çiftçiler uyarılarak Pas 
enfeksiyonlarına karşı tedbirli olmaları istenmiştir. Kuru Ekmeklik Bölge Verim ve Sulu Makarnalık 
Ön Verim Denemelerindeki bazı materyallerde ölçülebilir düzeyde Septoria Yaprak Lekesi 
enfeksiyonlarının görülmesi de 2010 sezonu için ilginç notlardan biri olmuştur. Bunlar dışında 
Ülkesel Serin iklim Tahılları Hastalık Projesi kapsamında koordinatör kuruluş olan Tarla Bitkileri 
Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından kurumumuza gönderilen toplam 494 adet  materyalin ekimi 
yapılmış ve gerekli gözlemler alınarak paylaşımı sağlanmıştır. 2010-2011 yılı için yine ülkesel 
kapsamda 692 materyalin ekimi hastalık bahçesine yapılmış olup, gerekli gözlemler alınarak 
paylaşım sağlanacaktır. 
Çizelge 1. Enstitü milli materyallerinin kademelere göre hastalığa dayanıklılık yüzdeleri.   
 

  Sarı Pas Kara Pas 
 Hat 

Sayısı 
S (%) MS(%) MR(%) R(%) S (%) MS(%) MR(%) R(%) 

KMOVD 50 4,00 18,0 2,00 76,0 0 0 0 0 
KMVD 20 5,00 25,00 0 70,00 0 0 0 0 

KMBVD 20 5,00 45,0 15,0 35,0 0 0 0 0 
KEOVD 50 2,00 20,0 8,00 70,0 0 0 0 0 
KEVD 25 28,0 12,0 28,0 32,0 0 0 0 0 

KEBVD 25 16,0 24,0 4,00 56,0 0 0 0 0 
SMOVD 36 25,0 22,2 27,7 25,0 0 0 0 0 
SMVD 15 26,6 20,0 6,66 46,75 26,6 0 0 73,4 

SMBVD 20 50,0 35,0 15,0 0 15,0 5,00 5,00 75,0 
SEOVD 36 13,8 27,7 11,1 47,4 11,1 0 0 88,9 
SEVD 25 44,0 32,0 8 16,0 24,0 0 0 76,0 

SEBVD 20 60,0 15,0 20,0 5,00 30,0 10,0 0 60,0 
  
 Çizelge 1’deki durum genel olarak değerlendirildiğinde hem ekmeklik hem de makarnalıklarda 
sulu olarak nitelendirilen materyallerde özellikle kara pasa karşı hassasiyetin çok daha yüksek 
düzeyde görülmüştür. Kuru koşullar için geliştirilen materyallerin ise kara pas enfeksiyonundan 
etkilenmediği tespit edilmiştir. Enfeksiyondan etkilenmemenin nedeninin kara pas enfeksiyonuna 
karşı materyallerin gösterdiği dayanıklılık değil, bölgeye kara pas enfeksiyonunun geç dönemde 
gelmesinden dolayı bu materyallerin sulu hatlara göre çok daha erken olgunlaşmasıyla hastalıktan 
kaçabildikleri düşünülmektedir. Sulu ve kuru koşullar için geliştirilen materyallerin sarı pas 
enfeksiyonunda etkilenme yüzdelerine bakıldığında ise; sulu materyallerde HASSAS (S) şeklinde 
reaksiyon gösteren materyal sayısı kuru materyallerin birkaç kat fazlası şeklinde gerçekleşmiştir. 
ORTA HASSAS (MS) ve ORTA DAYANIKLI (MR) şeklinde reaksiyon gösteren materyal sayısında 
ise ciddi bir farklılık gözlenmemiştir. DAYANIKLI (R) şeklinde reaksiyon gösteren materyal sayısı 
HASSAS (S) tipindeki reaksiyon gösteren materyal sayısına ters orantılı olarak kuru koşullar için 
geliştirilen hatlarda daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla sarı pas noktasında 
yapılan hastalıklara dayanıklılık çalışmaları ülkemiz için halen en önde gelen dayanıklılık ıslahı 
konusu olmasına rağmen, kara pas hastalığı uzun yıllardır bölgemizde serin iklim tahıllarının dane 
dolum dönemlerinin sonlarında ortaya çıkmasıyla verim üzerinde ciddi manada zarar oluşturmuyor 
olsa bile dünyada gündemdeki yerini tahripkar hüviyeti ile sağlamlaştıran Ug 99 kara pas ırkının 
mevcudiyeti de göz önünde bulundurularak bu gözlemlerin alımıyla dayanıklılık ıslahı 
çalışmalarının özenle yapılmasına devam edilmelidir. Çizelge 2 ile 9 arasında 2010-2011 yılı 
için seçilip ekimleri yapılmış olan değişik kademelerdeki hatların 2009-2010 yılında sarı ve kara 
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pasa karşı reaksiyonları görülebilmektedir. 
 Arpa ıslah materyali hastalık bakıldığında ise bölgemizin önemli arpa yaprak hastalığı olan 
Arpa Çizgi Yaprak Lekesi bu yıl itibariyle görülmemiştir. Arpalarda 2009-2010 sezonunda en yoğun 
görülen yaprak hastalığı Arpa Yaprak Lekesi (Rhynchosporium secalis L.) olmuş ve hatların 
değerlendirmeleri bu hastalık üzerinden yapılmıştır. 50 adet materyalden oluşan Kuru Arpa Ön 
Verim Denemesi bu hastalık yönünden değerlendirildiğinde materyallerin 17 adetinin (% 34) 
HASSAS (S) şeklinde tepki verdiği, 5 adet materyalin (% 10) ORTA HASSAS (MS) şeklinde tepki 
verdiği tespit edilmiş olup, geriye kalan 28 hat ise (% 56) DAYANIKLI (R) şeklinde reaksiyon 
gösteren materyal sınıfına girmiştir. 30 adet materyalden oluşan Kuru Arpa Verim Denemesine 
baktığımızda materyallerin 7 adetinin (% 23) HASSAS (S) şeklinde tepki verdiği, geriye kalan 23 
hat ise (% 77) DAYANIKLI (R) şeklinde reaksiyon gösteren materyal sınıfına girmiştir. 25 adet 
materyalden oluşan Kuru Arpa Bölge Verim Denemesi ilişkin sonuçlar değerlendirildiğinde ise 
materyallerin 10 adetinin (% 40) HASSAS (S) şeklinde tepki verdiği, 5 adet materyalin (% 20) 
ORTA HASSAS (MS) şeklinde tepki verdiği tespit edilmiş olup, geriye kalan 10 hat ise (% 40) 
DAYANIKLI (R) şeklinde reaksiyon gösteren materyal sınıfına girmiştir.       
 
 
Projede Önerilen Değişiklikler : 
Materyal ve Metot:  Çalışmalara ülkesel ıslah projelerinden yeni ve güncel materyalin dahil 
edilmesi;  
 
 
 
 
 
Projeyi Destekleyen Kuruluş ve Araştırma Programı :   TÜBİTAK-KAMAG (1007) 
Proje Adı    :    Maltlık Arpa Geliştirme Projesi 

Projenin İngilizce Adı     : Malting Barley Improvement Project  
Proje No     :   105 G 083 

Yürütücü Kuruluş   :   Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü  

Proje Lideri :   Doç. Dr. Taner Akar   

Proje Yürütücüleri           : İsmail Sayim, Dr. Hülya Sipahi, Dr. Muzaffer Avcı, Namuk Ergün, 
Sinan Aydoğan, Turgay  Şanal, Kadir Akan, Safure Güler, Dr. 
Ramazan Ayrancı, Dr. Turhan Kahraman, Dr. Nevzat Aydın, Enver 
Kendal, Dr. Ahmet Engin, Tuğrul İnce 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar    :  Anadolu Tarımsal A.E., Bahri Dağdaş UTAE, Güneydoğu 
Tarımsal A.E., Karadeniz Tarımsal A.E., Trakya Tarımsal A.E., 
Anadolu Efes BMS Çumra Malt Fabrikası 

Başlama ve Bitiş Tarihleri  : 2006–2010 
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi   
 

1- Kışlık dilimindeki farklı ekolojilere uyum sağlayabilen uygun malt kalitesi ve verimi yüksek 
maltlık arpa hatlarının seçilmesi ve bunların tescile aday gösterilmesi 

2- Projenin başlamasından önce kamu ve özel sektör araştırma kuruluşlarının geliştirdiği 
maltlık arpa çeşitlerin farklı alt ekolojilerine uyumunun belirlenmesi.  

3- Ülkemizin kışlık dilimine  uygun arpa çeşitlerini geliştirmek amacıyla yapılan ıslah 
çalışmalarında, melezleme sonrası 7-8 yıl gibi oldukça uzun süre alan saflaştırma için 
harcanan zamanı 2-3 yıla kadar indirmek ve böylece ıslah çalışmalarının etkinliğini 
artırmak, verim, hastalık, mikro element eksikliği ve fazlalığına dayanıklılık, malt ve yem 
kalitesi gibi çok genle kontrol edilen kantitatif karakterlerin genetik haritalarının 
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oluşturulması amacıyla bir haritalama popülasyonunun geliştirilmesi ve bu popülasyondaki 
DH hatların tohumlarının çoğaltılarak Üniversitelerimiz ve araştırma kuruluşlarına 
dağıtılması.  

4- Farklı genetik kökene ait kışlık arpa hat/çeşitlerinden DH hatların üretilerek bunların Ankara 
koşullarında ön verim denemesi sonuçlarına göre seçilen DH hatların Trakya ve Orta 
Anadolu’da verim denemelerinde test edilmesi     

5- Ülkemizin özellikle kuru tarım alanlarında arpa yetiştiriciliğinde bazı yıllar sorun olan Arpa 
Yaprak Lekesi (AYL) (Hastalık etmeni: R. secalis) ve Arpa Çizgili Yaprak Lekesi (AÇYL) 
(Hastalık etmeni: P. graminea) hastalıklarına karşı proje materyalini serada fide döneminde 
test ettikten sonra bunlardan dayanıklı bulunanları seçerek tarlada ergin dönemde test 
edilmesi 

6- Orta Anadolu’nun Kuru koşullarında farklı yetiştirme tekniği uygulamaları (tohum sıklığı, 
gübre dozları, gübreleme zamanları, makro ve mikro element uygulamaları) ve uzun süreli 
farklı ekim nöbeti uygulamalarının malt kalitesine etkisini belirlemek   

7- Orta Anadolu’nun Destek sulamalı koşullarında farklı yetiştirme tekniği uygulamaları (tohum 
sıklığı, gübre dozları, gübreleme zamanları, makro ve mikro element uygulamaları) malt 
kalitesine etkisini belirlemek   

8- Malt kalitesi arpa üretiminin yapıldığı agro ekolojik koşullar  ile uygulan yetiştirme teknikleri 
ve genotiplerin etkileşimi ile ortaya çıkmaktadır. Bu iş paketiyle, ülkemizin kışlık diliminde 
öncelikli olarak daha iyi malt kalitesini ortaya çıkaracak agro ekolojilerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

 
Materyal ve Metot   
 
Ülkesel maltlık arpa verim denemelerine girecek olan 36 çeşit/hatlar kamu ve özel sektör 
paydaşlarının ortak kararıyla belirlenmiştir. Toplam 36 adet genotipin 6 tanesi tescilli yeni ve eski 
çeşitlerden oluşurken diğerleri bölge düzeyinde kendisini kanıtlamış 28 yerde deneme kurulacak 
kadar tohuma sahip olan ileri hatlardır. Bu hatların sadece bir tanesi 6 sıralı olup diğer hatlar iki 
sıralı hatlardan seçilmiştir.   Proje materyali olarak kullanılan hatların 7’şer tanesi TARM’a ve Bahri 
Dağdaş UTAE’ye,  5’er tanesi Trakya TAE, Anadolu Efes  ve Anadolu TAE’ye ve 1 tanesi de Doğu 
Anadolu TAE’ye aittir. 
 
Bölgesel verim denemelerinde ve yetiştirme tekniği iş paketlerinin  tarla  çalışmalarında morfolojik  
gözlemler alındıktan sonra hasat yapılmış ve  dane verimleri tartılmıştır. Verim sonuçları alındıktan 
sonra her örneğe sırasıyla fiziksel  ve   protein analizi yapılmış daha sonra tüm örneklerin mikro 
maltları yapılmıştır. Ardından tüm örnekler malt ve mayşe analizlerine tabi tutulmuştur.  
 
Bu projenin hastalık iş paketinde AÇYL ve AYL hastalıkları için hastalıklı bitki örnekleri Tarla 
Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Yenimahalle yerleşkesi seralarından ve İkizce lokasyonunda 
bulunan araştırma ve deneme tarlasından 2005 ve 2006 yılında toplanmıştır. Daha sonra yapay 
inokülasyon yapılarak sera ve tarla şartlarında hastalık testleri gerçekleştirilmiştir. 
  
Kuru ve sulu koşullarda farklı yetiştirme tekniği uygulamalarından tohum sıklığı, gübre dozları, 
gübreleme zamanları zamanlarında maltlık iki sıralı Aydanhanım ve yemlik 6 sıralı Avcı çeşitleri;  
makro ve mikro element uygulamalarında bu çeşitlere ek olarak iki sıralı yine maltlık Zeynelağa 
çeşidi kullanılırken farklı ekim nöbeti uygulamalarında ise Aydanhanım ve Zeynelağa çeşitlerine ek 
olarak iki sıralı yemlik ve ülkemizde en yaygın tohumluk üretimi yapılan Tarm 92 çeşidi birlikte 
kullanılmıştır. Araştırmada maltlık arpanın kalitesine etki edebilecek tüm unsurların irdelenmesi 
hedeflendiğinden, çalışmalar çok farklı yetiştirme ortamları (sulu ve kuru koşullar) ekim nöbeti 
sistemleri (ikili ve dörtlü) ve yetiştirme tekniklerini (tohum sıklığı, gübre dozları, gübreleme 
zamanları, makro ve mikro element uygulamaları) içine alacak şekilde çok geniş bir yelpazede 
yürütülmüştür.  
 
Projenin Kalite bölgelerinin saptanması amacıyla da ; iki yıllık Ülkesel Verim Denemelerinden  elde 
edilen arpa dane örnekleri ve bunların fiziksel ve ileri maltlık kalite analizi sonuçları kullanılarak 
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incelenen kalite unsurları arasındaki varyasyonun saptanması ve hangi ana bileşenlerin bu 
varyasyonun ne kadarını izah ettiğini belirlemek amacıyla Ana bileşen analizi yapılmış daha sonra 
malt kalite unsurları ile dane verimleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak için de korelasyon analizi 
yapılmıştır.  Birbiriyle ilişkili unsurların görsel olarak ortaya konulması amacıyla da bi-plot (çiftşekil) 
grafikleri oluşturulmuştur. Son olarak elde edilen malt ve mayşe analizleri verileri kullanılarak 
ülkemizin malt kalitesi yüksek farklı ekolojilerinin belirlendiği harita çizilmiştir. İki yıl boyunca 
Ülkesel verim denemeleri ve yetiştirme tekniği denemelerinden elde edilen morfolojik ve dane 
verimi verileri ile örneklerin laboratuar analizlerinden elde edilen fiziksel, malt ve mayşe analizi 
verileri de sırasıyla JMP, MINITAB ve MSTAT-C istatistik paket programları kullanılarak analiz 
edilmiştir.    
 
Bulgular ve Tartışma   
 
1.Proje önerisinde öngörüldüğü şekliyle projenin yürütüldüğü beş farklı ekolojide 2 (iki) adet Maltlık 
arpa tescili yapılırken 1 (bir) adet maltlık arpa aday çeşidinin tescili devam etmekte olup malt ve 
mayşe analizleri ile dane verimi birlikte değerlendirilerek en az bir (1) adet aday çeşit için TARM 
tarafından tescil başvurusu yapılacaktır. Diğer araştırma kuruluşları ile bu konuda yapılacak genel 
değerlendirme sonucuna göre bazı hatlar da tescile verilebilecektir. Proje süresince verim ve malt 
özellikleri ile oldukça iyi performans gösteren Zeynelaga, Aydanhanım  ve Bolayır  çeşitlerin özel 
ve yarı özerk kuruluşlara ıslahçı hakkı alınarak veya anlaşmayla çeşit  devri yapılmıştır.   
 
2. Biyoteknolojik yöntemlerden birisi olan anter kültürü artık rutin olarak arpa ıslahı programında 
kullanılmaya başlanmış ve bu yöntem kullanılarak üretilen çitf  haploid (DH) bitkiler İLK KEZ tarla 
koşullarında denenmiş ve bir önceki yıl Ankara koşullarında seçilerek tohum miktarı yeterli olan 64 
adet  DH arpa hattı geniş alanlarda test edilmek üzere Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü  ve 
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitülerine   geçen sonbahar  gözlem bahçesi olarak gönderilmiştir.  
 
3. Yine bu yöntemi kullanılarak ülkemizin İLK HARİTALAMA populasyonu üretilmiş ve bu 
populasyonun bu yıl tohumu çoğaltılarak önümüzdeki ekim döneminde bu materyal Moleküler 
Markır geliştirme veya Haritalama çalışmaları için paylaşılacaktır. Bu arada bu materyalde 
Moleküler, fizyolojik ve agromorfolojik tanımlama  yapılarak veri tabanı oluşturulmaktadır.  
 
4. Sera ve tarla testleri sonucu arpa tarımında yaygın olarak görülen arpa yaprak lekesi ve  arpa 
çizgili yaprak lekesi hastalıklarına tek tek ve ortaklaşa orta dayanıklı-dayanıklı olarak bulunan 
toplam 8 (sekiz) adet genotip melezleme çalışmalarında kullanılmak üzere Tarla Bitkileri Merkez 
Araştırma Enstitüsü başta olmak üzere  diğer araştırma kuruluşlarına gönderilmiştir. 
 
5.  Ülkemizde kaliteli maltlık arpa üretimine etkili olan  yetiştirme teknikleri  sulu ve kuru koşullarda 
ve farklı ekim nöbeti sistemleri kuru koşullarda araştırılmış ve   her bir uygulamanın malt ve mayşe 
analizleri yapılmak koşuluyla Ülkemizde İLK KEZ MALTLIK YETİŞTİRME PAKETİ belirlenmiştir.  
 
6. Bu güne dek fiziksel ve proteine dayalı ön analizlerle tahmin edilen kaliteli maltlık yetiştirme 
ekolojileri ileri malt ve mayşe analizleri kullanılarak yine iLK KEZ ortaya konulmuş ve bu alanların 
MALTLIK  KALİTE HARİTASI çıkarılmıştır.    
 
 
 
 
 
Projenin Adı   : Orta Anadolu Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları 
Projenin İngilizce Adı : Barley Breeding Researchs for the Central Anatolia  
Proje Numarası  :TAGEM TA/08/07/05/001-1 
Proje Yürüten Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) 
Proje Lideri   : İsmail SAYİM 
Proje Yürütücüleri   : Dr.Taner AKAR, Namuk ERGÜN, Sinan AYDOGAN 
Yardımcı Birim     : Bioteknoloji; Hülya SİPAHİ(Biyolog) 
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İşbirliği Yapılan Kuruluş : Anadolu Efes Gıda ve Malt Sanayii A.Ş.(AEBMSA), TİGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2008–2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma  

A. Maltlık Arpa Islah Çalışmaları: 
Bu Çalışmanın amacı, Türkiye’de malt ve bira sanayinin iç ve dış pazar isteklerine uygun kalitede 
maltlık arpa çeşidi geliştirmektir. Materyal olarak TARM Arpa Islahı Biriminin her kademesindeki 
materyal, yurt dışından (Avrupa, Amerika, Kanada ve Avusturya) sağlanan yazlık ve kışlık arpa 
çeşitleri, ICARDA ve CIMMYT’den sağlanan arpa popülasyonları ile ATAE’nin stoklarından 
sağlanan arpa genetik materyali kullanılmaktadır. Maltlık arpa ıslah çalışmalarında genetik 
materyalin seleksiyonunda bulk yöntemi kullanılmaktadır. İstenilen hedeflere ulaşmak için melez 
bahçeleri oluşturulmuş ve amaca uygun olarak yapılan melezlerden elde edilen F1 bitkileri 
müessesenin Yenimahalle kampüsündeki arazide ekilmektedir. Açılan kademedeki materyal 
Enstitü’nün Haymana’daki araştırma ve uygulama çiftliğindeki deneme tarlalarında 6m x 1,2 m 
boyutlarındaki parsellere deneme mibzeri ile ekilmekte ve toptan hasat edilmektedir. F5 
kademesine gelen materyalden amaca uygun olarak görülen bitkilerden tek başak seleksiyonu 
yapılarak, buradan seçilen başaklar 1 m’lik sıralara tek sıra olarak ekilerek, yapılan seleksiyon 
sonucunda materyal ön verim denemelerine alınmaktadır. İleri kademe hatlarda ise bölgemiz için 
önemli görülen hastalıklara karşı dayanıklılık testleri ile tam kalite analizleri yapılmaktadır. Ön verim 
ve Verim denemeleri Haymana’da, Bölge verim denemeleri ise Malya (Kırşehir), Ulaş (Sivas), Gözlü 
(Konya), Altınova (Konya), Haymana ve Atatürk Orman Çiftliği (Ankara) lokasyonlarında 
yürütülmektedir. 

2009-2010 yetiştirme sezonunda, önceki yılların verim ve bölge verim denemelerinden fiziksel 
ve morfolojik gözlemler ışığında seçilen 25 hat/çeşitten oluşan İleri Kademe Maltlık Arpa Bölge 
Verim Denemesi (İKMABVD), 64 hat/çeşitten oluşan Maltlık Arpa Bölge Verim Denemesinin 
(MABVD) 7 seti bölgemiz genelindeki ve geçit bölgesindeki lokasyonlarda (Haymana, A.O.Ç., 
Gözlü, Altınova, Ulaş, Malya ve Eskişehir) kışlık olarak ekilmiştir. Maltlık Arpa Verim Denemeleri ise 
(MAVD) 25 hat/çeşitten  oluşan deneme Haymana lokasyonunda yine kışlık olarak ekilmiştir.  

Haziran ayındaki yağışın yüksek olması taban suyu seviyesinin artmasına neden olmuş bu 
nedenle de A.O.Ç lokasyonu aşırı yatmadan, Altınova ve Gözlü lokasyonları da toprak altı 
zararlılarından (zabrus ve telkurdu) dolayı denemelerin hasadından sonra yapılan tartım 
sonuçlarından elde edilen verilerde varyasyon katsayılarının da çok yüksek olması sebebiyle 
değerlendirmeye alınmamıştır. 

2010–2011 üretim yılı için ise varyasyon kaynakları, açılan kademe materyali, ön verim, verim 
ve bölge verim ileri kademe bölge verim denemelerinde denemelerinin ekimi gerçekleştirilmiştir. 
Kışa girmeden çıkış sağlanmış (Haymana) şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. 
 
B. Yemlik Arpa Islahı çalışmaları: 

Bu Çalışmanın amaç: Bölge şartlarında geniş ölçüde uyum sağlayan, kışa, kurağa, 
hastalıklara, yatmaya dayanıklı, üstün verimli, iç ve dış pazar isteklerine cevap verecek Yemlik 
kaliteye sahip Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri için arpa çeşitleri geliştirmektir.  

Bu Çalışmada genetik materyalin seleksiyonunda bulk yöntemi kullanılmaktadır. İstenilen 
hedeflere ulaşmak için yerli ve yabancı kaynaklardan toplanan arpa gen kaynakları ile melez 
bahçeleri oluşturulmuş ve amaca uygun olarak yapılan melezlerden elde edilen F1 bitkileri 
müessesenin Yenimahalle kampüsünde ekilmektedir. Açılan materyal kademesi Haymana’da 6x1,2 
m boyutlarındaki parsellere mibzerle ekilmekte ve toptan hasat edilmektedir. F5 kademesine gelen 
materyalden tek başak seleksiyonu yapılarak, buradan seçilen başaklar tek sıra olarak ekilerek, 
yapılan seleksiyon sonucunda materyal ön verim denemelerine alınmaktadır. İleri hatlarda ise 
hastalıklara dayanıklılık testleri ile tam kalite analizleri yapılmaktadır. Ön verim ve verim denemeleri 
Haymana’da, Bölge verim denemeleri ise Enstitümüzün Haymana’daki çiftliğinde, Atatürk Orman 
Çiftliği ile TİGEM’e bağlı Altınova, Gözlü, Malya, Ulaş Tarım İşletmelerinin arazilerinde ekilmektedir 

2009-2010 yetiştirme sezonunda, Melez Bahçesi, Tek Başak, Açılan Materyal ve Ön verim 
denemesi kademesinde toplam 6191 adet materyalin Haymana’da ekimi yapılmıştır. Bununla 
birlikte 64’er hat/çeşitten oluşan Yemlik Arpa Verim denemeleri (YAVD 1,2,3,4,5,6,7) Haymana 
lokasyonunda, yine 64’er hat/çeşitten oluşan Yemlik Bölge Verim denemeleri (YABVD 1 ve 2), 20 
hat/çeşitten oluşan Ortak Arpa Bölge Verim Denemesi (OABVD), ve 25 hat /çeşitten oluşan İleri 
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Kademe Yemlik Arpa Bölge Verim denemesi (İKYABVD) kışlık olarak Haymana, A.O.Ç, Gözlü, 
Altınova, Ulaş ve Malya’da ekilmiştir.  

Haziran ayındaki yağışın yüksek olması taban suyu seviyesinin artmasına neden olmuş bu 
nedenle de A.O.Ç lokasyonu aşırı yatmadan, Altınova ve Gözlü lokasyonları da toprak altı 
zararlılarından (zabrus ve telkurdu) dolayı denemelerin hasadından sonra yapılan tartım 
sonuçlarından elde edilen verilerde varyasyon katsayılarının da çok yüksek olması sebebiyle 
değerlendirmeye alınmamıştır. 

2010–2011 üretim yılı için ise varyasyon kaynakları, açılan kademe materyali, ön verim, verim 
ve bölge verim ileri kademe bölge verim denemelerinde denemelerinin ekimi gerçekleştirilmiştir. 
Kışa girmeden çıkış sağlanmış (Haymana) şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır 
 
C. Ülkesel Kışlık Dilim Yemlik ve Maltlık Arpa Islah Çalışmaları:  

Ülkesel Araştırma Projesi döneminde var olan koordinasyon ve işbirliğini yeniden 
oluşturmak, yapılmakta olan bazı benzer faaliyetlerde kaynak israfını önlemek, yeterli alt yapı ve 
işgücü olmayan kuruluşlara destek sağlamak amacıyla ülkemiz kışlık yemlik ve maltlık arpa 
geliştirme çalışmalarının koordinasyonu ve düzenlenmesi amaçlanmıştır.  
 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) koordinatörlüğünde yürütülen bu projede 2009–
2010 ekim yılında 685 hat /çeşitten oluşan melez bahçesi TARM ve ATAE’ ce ekildi. TARM’dan 80, 
ATAE’den 126 ve TTAE’den 71 adet olmak üzere toplam 277 adet F3 kademesindeki materyal ile 
TARM’dan 64, ATAE’den 114 adet olmak üzere toplam 178 hat/çeşitten oluşan gözlem bahçesi, 
değerlendirilmek üzere kışlık dilimde çalışan araştırma enstitülerine gönderilmiştir.  
Bunun yanında kışlık dilimde çalışan enstitülerin ileri kademe materyalini içeren 20 hat ve çeşitten 
oluşan Ortak Arpa Bölge Verim Denemesi 12 lokasyonda  (TARM 6, ATAE 3, BDUTAE 2, TTAE 1) 
ekilmek üzere enstitülere gönderilmiştir. OABVD denemesinde yer alan hatların çok yer ve iki yıllık 
sonuçları değerlendirilmek üzere enstitülere gönderilerek iki yılık deneme periyodu tamamlanmıştır. 
Bu deneme 2010-2011 yetiştirme sezonunda enstitülerin yeni hatları ile yine iki yıl ve çok 
lokasyonda denenmek üzere yeniden deneme setleri halinde hazırlanmış ve yürütülmeye devam 
etmektedir.  
 

2010-2011 yetiştirme sezonunda değerlendirmek için TARM’dan 80, ATAE’den 178 ve 
TTAE’den 69 adet olmak üzere toplam 327 adet F3 kademesindeki materyal ile TARM’dan 24, 
ATAE’den 114 adet olmak üzere toplam 138 hat/çeşitten oluşan gözlem bahçesi, değerlendirilmek 
üzere kışlık dilimde çalışan araştırma enstitülerine gönderilmiş ve ekimleri yapılmıştır. Bunun 
yanında kışlık dilimde çalışan enstitülerin ileri kademe materyalini içeren 20 hat ve çeşitten oluşan 
Ortak Arpa Bölge Verim Denemesi 12 lokasyonda  (TARM 6, ATAE 3, BDUTAE 2, TTAE 1) ekilmek 
üzere enstitülere gönderilmiştir. Kışa girmeden çıkış sağlanmış (Haymana) şu ana kadar olumsuz 
bir durumla karşılaşılmamıştır.    

 
 
 
 
 
Proje Adı   :  Geçit Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları 
Projenin İngilizce Adı :  Barley Breeding in Transitional Region 
Proje No   :  TAGEM/TA/08/07/05/004 
Yürütücü Kuruluş  :  Anadolu Tarımsal Araşt. Enst. -Eskişehir 
Proje Lideri              :  Necmettin BOLAT 
Proje Yürütücüleri  :  Soner YÜKSEL (Islah), Mustafa Çakmak (Islah), Savaş BELEN 

(Islah), Suat ÖZDEMİR (Islah), Yaşar KARADUMAN (Kalite), Şahin 
ŞENTÜRK (Tohumluk Üretme), Aysel YORGANCILAR (Hastalık),  
A.Taner KILINÇ (Hastalık)    

İşbirliği Yapılan Kuruluş :    - 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2008-2012 
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Dönem Bulguları ve Tartışma :  
     Melez bahçesinde bulunan 203 hat-çeşit, kombinasyon çalışmalarında kullanılmaktadır. Ayrıca 
Enstitü arpa gen stoklarında mevcut 5500 genotip yıllara göre değişik sayılarda ıslah materyali 
olarak kullanılmaktadır. Islah metodu olarak modifiye bulk yöntemi uygulanmaktadır. 

Melezleme de her kombinasyon için 5 başak kullanılmış olup 248 yeni melez kombinasyonu 
yapılmıştır. Bu yeni kombinasyonlara ait melez daneler F1 kademesi olarak 2010-2011 yılı 
çalışmalarına alınmıştır. 2009-2010 yılında F1 kademesi olarak ekilmiş 174 kombinasyondan 142 
tanesi seçilmiş ve ayrı ayrı hasat edilerek 2010-2011 yılı çalışmalarına F2 kademesi olarak alınmış ve 
ekilmiştir. F2 ve F3 kademelerinde her kombinasyondan 150-160 başak seçilmiş, aynı kombinasyona 
ait başaklar bulk edilerek ekimleri yapılmıştır. F4 kademesindeki 150 kombinasyonun tamamından 
2760 tek başak seçilerek gelecek yıl çalışmalarına alınmıştır. F5 tek-başak kademesinde bulunan 171 
kombinasyona ait 5130 tek başaktan 375 hat seçilerek önümüzdeki yıl için gözlem bahçesine 
alınmıştır. 

Verim denemeleri Eskişehir ve Hamidiye , Bölge Verim Denemeleri bu lokasyonlara ilaveten Uşak-
Ulubey, Afyon-Emirdağ, Konya merkez ve çumra ile Kütahya-Altıntaş bölgelerinde kurulmuştur. 
Bölgede verimler 153.6-621.6 kg/da arasında değişmiştir. Ancak Afyonkarahisar ilinde meydana 
gelen mevzi dolu yağışı nedeni ile verim kayıpları yaşanmıştır. 

Bölge verim denemelerindeki 6,7,11 ve 22 numaralı hatlar ön plana çıkmış ve 2011 ortak bölge 
verim denemelerine seçilmişlerdir. 2009 ve 2010 üretim yıllarında aynı hat ve çeşitler ile oluşturulmuş 
ve ortak bölge verim denemesi olarak yürütülmüş olan deneme sonuçlarına göre Ortalama 488,5 
kg/da verim veren ve her iki yılda verim sıralamasında birinci sırada yer alan 16 çeşit numaralı 
hattımız (YEA389-3/YEA475-4//97-98DH8) TTSM’ne çeşit adayı olarak teklif edilmiştir. 
 
 
 
 
 
Proje Adı   : Trakya-Marmara Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları 
                      Barley Breeding Research in Trakya-Marmara Region 
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/05/003 
Yürütücü Kuruluş  : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : İrfan ÖZTÜRK 
Proje Yürütücüleri  : Remzi AVCI (Islah), Dr. Turhan KAHRAMAN (Teknoloji, Islah), 

Yüksel TANER (Islah).          
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Diğer Tarımsal Araştırma 

Enstitüleri.  
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2008-2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
Islah çalışmaları sonucu geliştirilen 6 sıralı başak yapısına sahip olan Martı aday çeşidi 2009 
yılında tescil edilmiştir. Ayrıca Trakya ABVD7 kod numaralı olan yeni bir aday çeşidi tescil 
denemelerinde ikinci yıl çalışması tamamlanmıştır. 
Melezleme çalışmaları: Melezleme bahçesinde yer alan 56 genotip ile birlikte diğer ıslah materyali 
de kullanılarak 85 adet tekli ve 56 adet üçlü melez olmak üzere toplam 141 adet melez yapılmıştır.  
Açılan Materyal: Açılan materyalde farklı kademelerde toplam 3110 materyalin ekimi yapılmıştır. 
Arpa açılan materyalde kısmi bulk metodu uygulandığı için F2-F5 kademeleri arası 5mx4sıra, ileri 
kademelerde tek başak ekimleri (1mx1sıra) yapılmıştır. Bitki boyu, başak yapısı, yatmaya ve 
hastalıklara dayanıklılık ve dane yapısı gibi seleksiyon özellikleri göz önünde bulundurularak 
seleksiyon çalışmalarına devam edilmiştir, F1’den F4 kademesine kadar toplam 332 
populasyondan 260 hat seçilerek üst kademeye aktarılmıştır. F5A, F6A, F7A ve F8A 
kademelerinde yapılan seleksiyon sonucu 4819 tek başak ve durulma gösteren 258 hattın toptan 
hasadı yapılarak tek parsel tohum çoğaltma parsellerine alınmıştır.  
Verim Denemeleri: 2009-2010 ekim yılında toplam 400 hat ve çeşitten oluşan 11 verim denemesi 
kurulmuştur. Kurulan bütün denemelerde verim, tarla koşullarında hastalık değerlendirmeleri, 
morfolojik ve fizyolojik karakterlerin yanında kalite özellikleri ile bazı agronomik karakterlerde 
incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda, AÖVD’den 41, AVD’den 20 ve ABVD’den 20 hat 
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seçilmiştir. Ayrıca açılan materyallerden bulk edilen hatların da yer aldığı AGB’den 129 hat verim 
denemelerine alınmıştır. 
Hastalık Gözlem Bahçeleri: Hastalık gözlem bahçesinde 115 materyal değerlendirilmiştir. Ayrıca 
hastalık gözlem bahçesinde verim denemeleri haricinde diğer ıslah materyalinde yer alan 
genotipler de yer almıştır. Hastalık gözlem bahçesinde yapılan çalışmalarda denemelerdeki çeşit 
ve hatlar bazı önemli arpa yaprak hastalıklarına karşı tarla koşullarında test edilmektedir.  
Kalite Analizi Çalışmaları: Verim denemeleri ve melez bahçesinde yer alan genotiplerin özellikle 
yemlik kalite analizlerinin yapımına devam edilmiştir. Yapılan çalışmalarda çeşit ve hatların bin 
dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein, nem, 2,8-2,5 elek üstü, 2,2 elek altı ve irilik sınıfı gibi farklı 
özelliklere göre analizler yapılmıştır.  
Çeşit Tanıtımı ve Çiftçi Eğitimi: Bölgede üretimi yapılan çeşitlerle aday çeşitlerin tanıtımının 
yapıldığı demonstrasyon çalışmalarına bu ekim döneminde de devam edilmiştir. Deneme kurulan 
yerlerde çeşit tanıtımının yapıldığı tarla günleri ve paneller düzenlenerek buğday tarımı, çeşit 
özellikleri ile hastalık ve zararlılar konusunda çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları da yapılmıştır. 
Ayrıca bu ekim dönemi içinde bazı Tarım il müdürlükleri ile bazı Tarım İşletmelerine deneme ve 
demonstrasyon amacı ile yeni çeşitlerden tohumluk gönderilmiştir.  
Tohumluk Üretimi:  Bu ekim döneminde Sladoran, Bolayır ve Martı arpa çeşidinden elit ve orijinal 
kademelerde yaklaşık 9 ton tohumluk üretimi yapılmıştır. 
Darboğazlar ve Tavsiyeler: Proje çalışmalarında geliştirilen yeni çeşit ve hatların özellikle malt 
analizleri Enstitü laboratuarında yeterli alet ve ekipmanların olmamasından dolayı 
yapılamamaktadır. Hastalık çalışmalarında ise yaprak çizgi ve leke hastalıkları, külleme, 
kahverengi pas ve kök hastalıkları tarla koşullarında yapıldığı gibi hastalık ırklarının tespiti de 
yapılamamaktadır. Ayrıca arpada da kuraklık ve soğuğa dayanıklılık gibi bazı fizyolojik çalışmalar 
yetersiz kalmaktadır.  
 
 
 
 
 
Proje Adı  : Trakya Marmara Bölgesi Arpa Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi (Determination of Quality Characteristics of Barley 
Breeding Material in Trakya Marmara Region ) 

Proje No    : TAGEM/TA/08/07/05/008 
Yürütücü Kuruluş   : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü- EDİRNE 
Proje Lideri    : Dr.Turhan KAHRAMAN 
Proje Yürütücüleri   : İrfan ÖZTÜRK, Remzi AVCI  
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Teknoloji ve Kalite Lab., 

Maltlık Analizler  ve Danışmanlık 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : Ocak 2008- Aralık 2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Projenin amacı; yemlik ya da maltlık çeşitlerin geliştirilmesine 
katkıda bulunmaktır. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü arpa ıslah programındaki değişik 
kademelerdeki materyalin kalite özelliklerinin durumu erken generasyonlardan ( F5, F6 ve F7 ) 
başlayarak çeşit tescil aşamasına kadar belirlenmektedir. 

Arpa ıslah programından üst kademeye alınan ve bulk edilen farklı kademelerdeki 
materyalden; 49 adet AÖVD, 25 adet AVD, 25 adet ABVD ile 101 adet Arpa Tek Parsel toplam 200 
genotipin 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, nem,  protein ve elek analizleri yapılmıştır.  

2 sıralı Trakya ABVD7 hattın (Slad/3/Vic//Yrm/Lhfm TEA1500-6T-2T-1T-1T-0T ) tescil 
denemesinin 2. yılı tamamlanmıştır. Aday çeşidin 1000 tane ağırlığı; 38,3-47,3 g, hektolitre ağırlığı; 
69,2-73,2 kg,  protein oranı; % 9,9- 13,2 ve irilik sınıfı; 2-9 arasında değişmektedir.  
Projede Önerilen Değişiklikler : Yok 

 
 
 
Proje Adı   : Doğu Anadolu Bölgesi Arpa Islah Projesi  
Projenin İngilizce Adı :  East Anatolia Barley Breeding Project 



 157 

Proje No   : TAGEM/TA/07/07/05/002 
Yürütücü Kuruluş  : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR 
Proje Yürütücüleri  : Dilşad GÜLEN, Esra AKPINAR 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : CIMMYT, ICARDA, Ankara Tarla Bitkileri Merkez      Araştırma 

Enstirüsü, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya Tarımsal Araştırma 
Enstitütsü, Atatürk Üniversitesi 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2007-2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
 Materyal ve Metot: Gerek kendi melezleme çalışmalarımız sonucu geliştirilen, gerek yurtiçi ve 
gerekse yurt dışından temin edilen materyaller değişik F kademelerinde, gözlem bahçelerinde, ön 
verim,  verim ve bölge verim denemelerinde denenmiştir. Bölge verim denemelerimiz Erzurum 
Merkez, Ilıca, Pasinler, Erzincan ve Muş lokasyonlarında yürütülmüştür. F kademelerinde modifiye 
edilmiş bulk yöntemi uygulanmıştır. Verim Denemeleri, Latis ve tesadüf blokları deneme 
desenlerine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuş, muameleler parsellere şansa bağlı olarak 
dağıtılmıştır.   
Bulgular: 
Arpa ıslahı çalışmalarında yurt içerisinden ve yurt dışından temin edilen değişik kademelerdeki hat 
ve çeşitlerle çalışılarak çeşit geliştirme yoluna gidilmiştir.  Yapılan çalışmalar sonucunda bölgenin 
iklim koşullarına uyum sağlayan bir hat tescil ettirilmek üzere Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon 
Müdürlüğü’ne sunulmuş ve bu yıl tescil denemeleri tamamlanmıştır. 2011 yılında tescili 
beklenmektedir. Daha önceki yıllarda kışlık arpa genotipleri Erzurum bölgesinde çok büyük zarar 
görmekte ve %100 e varan ölüm oranı ile karşılaşılmaktaydı. Ancak son iki yıldan beri kar örtüsü 
olmamasına rağmen hava sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamasının üzerinde olması nedeniyle her 
yıl görülen zarar iki yıldır görülmemektedir. Dünyadaki iklim değişiklikleri nedeniyle bölgemiz 
sıcaklıkları yükseldiği takdirde kışlık arpa ıslah çalışmalarının daha iyi sonuç verebileceği 
düşünülmektedir. 

Ayrıca Temmuz ayındaki yoğun yağışlarla birlikte yükselen sıcaklıklar arpalarda kahverengi ve 
kara pas hastalıklarının çıkmasına ortam oluşturmuş, ancak bitkiler kısa süre içinde sarı olum 
dönemine girdiklerinden bu hastalıkların olumsuz etkileri ciddi boyutlara ulaşmamıştır. Ancak 
seçimler yapılırken bu hastalıklar seleksiyon kriteri olarak dikkate alınmış, toleranslı hatlar 
seçilmeye çalışılmıştır.  

Ülkesel kapsamda yapılan melezlemeler sonucunda melezleme programından sorumlu enstitüler 
tarafından gönderilen açılan materyal ve gözlem bahçeleri Merkez ve Pasinler lokasyonlarında 
ekilmiştir. Önceki yıllarda kışlık ekimlerde arpa genotiplerinin tamamen ölmesi nedeniyle açılan 
kademedeki bütün materyal kaybediliyordu. Bu nedenle son üç yıldır materyali erken ilkbaharda 
(mart sonu-nisan başı) ekerek seçimleri yapmakta, tohumu çoğalttıktan sonra kışlık ekimlere 
geçmekteyiz. Ancak 2009-2010 ekim yılında kışlık ekimlerden alınan sonuçlar ilkbaharda ekilen 
materyalden alınan sonuçlardan çok daha iyi olduğu için seçimler kışlık ekimlerden yapılmıştır. 
Tablo 1’de de görüldüğü gibi toplam 724 hattan 70 hattın seçimi yapılarak bir üst kademeye 
çıkarılmıştır. Bölgemiz genelinde arpa tarlalarında ve arpa ıslah denemelerinde yoğun kara pas 
gözlenmiştir. Seçilen hatlar bu hastalığa dayanıklı veya toleranslı oldukları için ve aynı zamanda 
diğer verim unsurları gözlemlerine dayanılarak seçilmiştir.  
Yazlık arpa genotiplerinden oluşan açılan kademedeki materyalden sonuç alınamamış ve 
dolayısıyla herhangi bir seçim yapılamamıştır.   
Pasinler lokasyonunda 20 hattan oluşan AF4’ten bulk yöntemiyle 17 hat seçilerek F5 olarak parsel 
şeklinde Pasinler lokasyonuna ekilmiştir. 12 hattan oluşan ve verimleri Şekil 1’de görülen Arpa 
Gözlem Bahçesinden ise 6 hat seçilerek Arpa Verim Denemesi (1)’e alınmıştır. Bu deneme 2 set 
olarak Ilıca ve Pasinler lokasyonlarında kurulmuştur. Tablo 1’de 2009-2010 ekim yılına ait 
denemeler, genotip sayıları ve seçilen hat sayısı gösterilmiştir.  

Tablo 1. Ekimi yapılan denemeler 
Materyal Ekilen Seçilen 
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Ank AF3 80 9 
Esk AF3 126 7 
Edr AF2 71 5 
YAVD 25 - 
Ank AGB 64 9 
Esk AGB 114 17 
Edr.AGB  - 
İzmir AF3 196 - 
AF4 16  
AF4 20 (parsel) 17 
AGB 12 6 
Toplam 724 70 
Şekil 1. Arpa Gözlem Bahçesindeki Pasinler lokasyonundaki verim performansları. 
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Not: Gri renkli çubuklar seçilen harları göstermektedir. 

 
Şekil 2. AVD-1 Denemesindeki hatların Ilıca lokasyonundaki verim performansları. 
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Not: Gri renkli çubuklar seçilen harları göstermektedir. 
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Şekil 3. AVD-1 Denemesindeki hatların Pasinler lokasyonundaki verim 
performansları. 

0

100

200

300

400

500

600

700

V
er

im
 (k

g/
da

)

1 2 9 5 3 7

A
D

A
Y 6 4 8 10

TO
K

A
K

Genotipler
 

Bu denemede özellikle 1 no’lu hat verim ve verim unsurları bakımından ümitvar görülmektedir.  

Projede Önerilen değişiklikler: 

Personel: Proje lideri Esra AKPINAR ve araştırıcılardan Dilşad GÜLEN ve Köksal KARADAŞ 
kurumdan ayrıldıkları için Proje liderliği Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR tarafından yürütülecektir.  
 
 
 
 
 

 
Proje Adı   : Arpa Islah Araştırmaları 
Projenin  İngilizce Adı : Barley Improvement Researches  
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/05/005 
Yürütücü Kuruluş                : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Ramazan Ayrancı 
Sunan    : Ramazan Ayrancı 
Proje Yürütücüleri                : Sait Çeri, Seyfi Taner, Dr. Emel Özer, Yüksel Kaya, Seydi Aydoğan, 

İlker Topal, Dr.Hasan Koç, Musa Türköz ve Şah İsmail Çerit 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Diğer Araştırma Kuruluşları 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01/10/2007 - 31/09/2012 
 
Dönem Bulguları: Sürdürülebilir bir tarımsal yapı içinde, Ülkenin ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde yüksek verimli, çevresel stres faktörlerine dayanıklı veya toleranslı kaliteli yemlik 
veya maltlık arpa çeşitleri geliştirmek bu araştırmanın başlıca amaçlarıdır. Islah yöntemi olarak 
modifiye-bulk yöntemi kullanılmaktadır. F4 kademesinde seçilen başaklardan F5 de başak sırası 
oluşturulmaktadır. Öne çıkan hatlar sırasıyla Gözlem Bahçesi, Ön Verim, Verim ve Bölge Verim 
denemelerinde denenmektedir. Ana lokasyonlar olarak Konya (Merkez), Çumra, ve Gözlü 
kullanılmaktadır. 2009-10 deneme yılında Konya-merkez, İçeriçumra ve Gözlü lokasyonlarında 
projede öngörülen şekilde sulu veya kuru koşullarda Arpa Islah denemeleri kurulmuş, tarla 
gözlemleri alınmış, gerekli materyallerin laboratuar analizleri yapılmış, denemeler bazında analizler 
yapılarak seleksiyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Açılan generasyon, durulmuş materyal ve ileri 
kademedeki materyal ile ilgili yapılan işlemler kısaca aşağıda açıklanmıştır.  

2009-10 deneme yılında ortak programda yer alan 277 adet F3 materyalinden 90 
populasyon kuru şartlar için seçilerek F4 kademesine aktarılmıştır. Kuru Arpa F4 kademesinde 
bulunan 110 (98 pop) materyalde, kuru şartlar için belirlenen 46 populasyondan seçilen 2208 adet 
farklı tipte başak (genotip) F5 (başak sırası) kademesine aktarılmıştır. F5 (başak sırası) 
kademesinde yer alan 6432 başak sırasından 384 genotip kuru gözlem bahçesine seçilmiştir. 
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 Ortak arpa gözlem bahçesi (OAGB) denemesinde yer alan 178 hat/çeşit ve Kuru Arpa 
Gözlem Bahçesi (KAGB) kademesinde yer alan 340 hat/çeşit vejetasyon süresince denemelerde 
yapılan, özellikle soğuk zararı, hastalık, yatmaya dayanıklılık, bor toksitesi, harman olma kabiliyeti 
gibi tarla ve dane seleksiyonları ile verim yönünden değerlendirilmiş olup; KAGB’den 77 hat 
seçilerek bunun 42 adeti Kuru Arpa Ön Verim Denemesi-1 (KAÖVD-1) ve 35 adeti Kuru Arpa Ön 
Verim Denemesi-2’ye (KAÖVD-2) aktarılmıştır. OAGB aşırı kuş zararından dolayı seçilen bazı 
hatlardan başak toplanmıştır.  

KAÖVD-1’de yer alan 49 (42 hat) genotipten 24 adeti ve  KAÖVD-2’de yer alan 36 (30 hat) 
genotipten 11 adeti denemede yapılan tarla gözlemleri, verim ve istatistiki değerlendirmeler 
sonucunda kuru arpa verim denemesine (KAVD) seçilmiştir.  

30 genotipten (24 hat + 6 standart) oluşan kuru arpa verim denemesinden (KAVD) 13 
genotip, denemelerde yapılan verim, kalite, kurağa, kışa dayanıklılık,  erkencilik, büyüme tabiatı, 
boy, yatmaya dayanıklılık, vb. gözlem ve istatistiki değerlendirmeler sonucunda kuru arpa bölge 
verim denemesine (KABVD) seçilmiştir.  

Konya-merkez, İçeriçumra, Gözlü, Eskişehir (ATAE- 3 lok.) lokasyonlarında denemeye 
alınan ve 25 genotipten oluşan (20 hat + 5 standart) kuru arpa bölge verim denemesinde (KABVD) 
yapılan verim, kalite, kurağa, kışa dayanıklılık, erkencilik, büyüme tabiatı, boy, yatmaya 
dayanıklılık, hastalık vb. gözlem ve istatistiki değerlendirmeler sonucunda, KABVD’den 7 adet hat 
tekrar seçilmiştir.  

Ortak Arpa Bölge Verim Denemesi (OABVD) ise 20 hat ve çeşit, 3 tekerrürlü olarak Konya-
Merkez ve Gözlü lokasyonlarında kuru şartlarda denemeye alınmış olup, gerekli gözlem ve 
ölçümler yapılarak değerlendirilmiştir.  

Arpa Tescil Denemeleri Konya-merkez lokasyonunda yer almıştır. Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü’nden gelen ABVD Konya-Merkez ve İçeriçumra lokasyonlarında denemeye 
alınmıştır.  

2010-2011 deneme yılında, Ortak Arpa F3 (OAF3) kademesinde 327, Kuru Arpa F4 (KAF4) 
kademesinde 100 materyal Konya-Merkez lokasyonda denemeye alınmıştır. F5 kademesine 
seçilen 2208 başak sırası merkez lokasyonunda başak sırası ekim makinesi ile ekilmiştir.  

AGB kademesinde, 480 genotipten (384 hat ve 96 standart çeşit) oluşan KAGB merkez 
lokasyonunda kuru şartlarda denemeye alınmıştır. 

KAÖVD kademesinde 49 genotipten oluşan KAÖVD-1 ve 42 genotipten oluşan KAÖVD-2 
denemeleri 2 tekerrürlü olarak Merkez ve İçeriçumra lokasyonlarında kuru şartlarda 
değerlendirilecektir.  

KAVD kademesinde 42 hat ve çeşit, latis deneme deseninde, 3 tekerrürlü olarak Konya-
Merkez ve İçeriçumra  lokasyonlarında denemeye alınmıştır. 

KABVD kademesinde 25 hat ve çeşit 4 tekerrürlü olarak Merkez, Çumra, Karaman, Niğde, 
Aksaray ve Polatlı lokasyonlarında 4 tekerrürlü olarak denemeye alınmıştır. 

Merkez lokasyonunda yer almak üzere Arpa Tescil Denemeleri; Ayrıca, Eskişehir Anadolu 
Tarımsal Araştırma Enstitüsünden gelen KABVD seti Merkez ve İçeriçumra lokasyonlarında 
denemeye alınmıştır.  

Proje çerçevesinde Tescile aday gösterilen hatlardan bu yıla kadar, Karatay-94, Konevi-98 
ve Beyşehir-98 kuru alanlar; Kıral-97 arpa çeşidi ve Larende sulu alanlar için tescil ettirilerek 
çiftçimizin hizmetine sunulmuştur.  
 

 

Proje Adı   : Arpa Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
Projenin İngilizce Adı : Determination of some quality traits in breeding materials  of barley  
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Proje No   : TAGEM/TA/11//07/05/001 

Yürütücü Kuruluş  : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
KONYA 

Proje Lideri   : Seydi AYDOĞAN 

Proje Yürütücüleri  : Aysun GÖÇMEN AKÇACIK ve Ramazan AYRANCI  

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2011-2015 
Dönem bulguları ve Tartışma:  Bu projede gerek ithalatçı ülkeler gerekse iç tüketimin kalite 
isteklerine cevap verecek şekilde çeşit geliştirilmesine, yeni ve mevcut çeşitlerin kalite düzeylerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Verim ve bölge verim denemelerinin her birinde toplam hat ve çeşit 
sayısı KAVD 30 (24 hat + 6 standart çeşit olup Konya-merkez ve Çumra lokasyonlarında), KABVD 
25 (20 hat + 5 standart çeşit olup Konya-merkez ve Çumra lokasyonlarında yetiştirilen 
materyallerin analizleri 2 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Bu proje kapsamında elde edilen verilerin 
varyans analizlerine göre gruplandırma yapılarak sonuçlar ıslah materyallerinin seçiminde 
kullanılmaktadır. 2009-2010 yılı arpa materyallerinin verim ve bölge verim kademelerine ait 
örnekler alınarak bu örneklerde nem, protein, selüloz, elek analizi, bin tane ağırlığı ve hektolitre 
ağırlığı olmak üzere kalite ve istatistik analizleri yapılmıştır. Verim ve bölge verim denemelerindeki 
ortalama protein oranları; KAVD’de % 11.33 ve KABVD ‘de % 10.44 olarak tespit edilmiştir. Bin 
tane ağırlığı ortalaması KAVD’de 34.46 g, KABVD’de 33.72 g, elek analizi ise (% 2,5+2,8) üzeri 
KAVD de %42,43 ve KABVD de ise % 40.58 olduğu belirlenmiştir. 2011 yılında çalışmalar 
planlanan şekilde sürdürülecektir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Proje beş yılık gelişme süresini tamamlamış olup, 2011-2015 
teklif edilen şekliyle devam edecektir. Planlandığı şekilde çalışmalar sürdürülecektir. 
   
 
 
 
Proje Adı    : Çukurova Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları  

Barley Breeding Program  for Cukurova Region 
Yürütücü Kuruluş  : Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ÇTAEM) 

Proje Lideri   : Dr. Hasan AY   
Proje Yürütücüleri  : Murat Reis AKKAYA 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : Tarla Bitkileri Merkez Araş. ve Ege Tarımsal Araştırma Ens. 
Başlama Bitiş Tarihi  : 2012-2016   
 
 Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  

Arpa, Dünya’da buğday, çeltik ve mısırdan sonra en fazla ekimi yapılan bir tahıl bitkisidir. 
Türkiye’de 3 milyon hektar ekim alanı ve 7.3 milyon ton üretimi olup, ortalama verimi 2450 kg/ha’dır 
(Anonim, 2009).  

Bölgemizde (Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep) ekiliş alanı 
bakımından arpa, buğday, mısır ve pamuktan sonra dördüncü sırada yer almaktadır (Anonim, 
2009). Ekim alanı ve üretim miktarı bakımından önemli bir bitki olan arpa, ıslah çalışmaları yönüyle 
bölgemizde şu ana kadar ihmal edilmiş olup Enstitümüzün tescilli herhangi bir çeşidi 
bulunmamaktadır. Enstitümüzün Arpa ıslahı ile ilgili devam eden hiçbir projesi bulunmamaktadır. 
Hayvancılığın daha çok önem kazandığı günümüzde, yem kaynaklarından biri olan arpanın da 
önemini artırmaktadır.  

Arpa çoğunlukla hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. Yemlik arpanın yüksek verimli, 
nişastaca zengin, protein ve özellikle lisin miktarının yüksek olması istenir.  Bölgeye uyumlu üstün 
verimli, yem kalitesi iyi, sağlam saplı, yatmayan ve kuraklık ve soğuğa tolerant veya dayanıklı arpa 
çeşitlerinin geliştirilmesi projenin amacını oluşturmaktadır. 

Materyal ve Metot: 
Ülkesel yazlık ve kışlık arpa ıslah programında yer alan hat ve çeşitler ve uluslararası 

araştırma merkezlerinden temin edilecek olan materyal projenin materyalini oluşturacaktır. 



 162 

 Araştırmanın ilk beş yılında bu materyalden seçilecek hat ve çeşitler ova ve yüksek 
alanlarında adaptasyon denemelerinde denenecek ve standart çeşitlerden verim, kalite ve hastalık 
bakımından en az bir özellik yönüyle daha iyi olanlar tescile teklif edilecektir. Diğer hat/çeşitler 
varyasyon kaynağı olarak kullanılmak üzere melez bahçesine alınacaktır. Bu hat/çeşitlerle projenin 
ikinci beş yıllık diliminde melezleme çalışmalarına başlanarak arzulanan yönde yeni varyasyonlar 
oluşturulacaktır.  

Bu materyalden seçim yapılabilmesi için önce tüm materyalle gözlem bahçesi oluşturulacak 
(yazlık ve kışlık) burada yapılacak gözlemlerle standartlardan daha iyi olan hat/çeşitler seçilerek 
sonraki yıl tekerrürsüz olarak küçük parsellerde ön verim denemesine alınacak ve tohum 
çoğaltılacaktır.  

Gözlem bahçeleri yazlık ve kışlık dilimde ayrı ayrı bir hat/çeşit 1 metre uzunluğunda 2 veya 
3 sıra olarak ekilecek ve her 20 hat/çeşitten sonra bölgede yaygın olarak ekilen çeşit/popülasyonlar 
standart olarak kullanılacaktır.  

Gelişme tabiatı, kış zararı, soğuk zararı, ilkbahar ilk gelişme hızı, başaklanma ve 
olgunlaşma tarihleri, bitki ve başak boyları, yatma, külleme, septoria ve arpa yaprak lekesi 
hastalıkları gözlemleri alınacaktır.  Bir sonraki yıl tohumu yeterli olanlardan tekerrürlü olarak bir 
yerde tek yıllık verim denemesi kurulacak ve kalite analizlerine başlanacaktır. Burada da yukarıdaki 
özelliklere ek olarak m2’de başak sayısı, erkencilik ve dane verimi alınacaktır. Ayrıca protein, 
hektolitre, 1000 dane ağırlığı, 2.5 mm elek üstü ve nişasta gibi kalite analizleri yapılacaktır. Daha 
sonraki yıl bu deneme en az iki yerde tekrarlanacak ve bunlardan seçilen hat/çeşitler ile lokasyon 
sayısı artırılarak bölge verim denemesi kurularak, verim ve ileri kalite analizleri yapılacaktır. Verim 
ve kalite yönüyle bölgeye uygun olan çeşit adayları tescil edilmek üzere TTSM’ye gönderilecektir.  

Materyalin kalite analizleri Çukurova Tarımsal Araştırma ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü laboratuarlarında yapılacaktır.  

Verim denemeleri, tohum miktarı yeterli olan hat ve çeşitler için tesadüf blokları deneme 
deseninde ve dört tekerrürlü, tohum miktarı yetersiz olanlar için ise iki tekerrürlü veya Augmented 
deneme deseni altında test edileceklerdir. Elde edilen veriler istatistik paket programları 
kullanılarak değerlendirilecektir. 

 

 Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsünde tescilli arpa çeşidi bulunmamakta olup 

halihazırda devam eden arpa ile ilgili herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Bölgemizde arpa 
çalışmaları ihmal edilmiştir. Bu proje ile bölgemizin sahil kuşağında ikinci ürün verimini 
düşürmeyecek yüksek verim düzeyinde,  erkenci, yatmaya ve küllemeye dayanıklı yemlik kalitesi 
yüksek yeni arpa çeşitlerinin geliştirilmesi hedeflenirken, kışlık dilimde ise yine yüksek verimli ve 
arzulanan yem kalitesinde arpa çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde arpa verim 
potansiyeli sahil Kuşağında daha fazla olduğundan, bu potansiyeli daha geniş alanlarda 
gösterebilecek, önemli hastalık etmenlerine dayanıklı ayrıca teknolojik kalitesi yüksek çeşitlerin 
geliştirilmesi ile yem sanayine  ve  bölge çiftçilerinin gelir düzeyine katkı yapılacaktır. 

 

TALEP EDİLEN BÜTÇE  (TL) 

Yıllar 2012 2013 2014 2015 2016 
GENEL TOPLAM 10.350 21.110 13.820 14.850 16.900 

77.030 
 
 
ÇALIŞMA TAKVİMİ: 

 AYLAR 

YAPILACAK  
İŞ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Deneme yeri 
seçimi 

         X   
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Tarla hazırlığı          X X X 

Deneme ve 
tohum hazırlığı 

       X X X   

Ekim           X X 

Gübreleme  X         X  

Yabancı ot 
kontrolu 

X X X          

Melezleme    X X        

Hastalık 
gözlemleri 

   X X        

Tarımsal 
gözlem ve 
ölçümler 

X X X X X X       

Hasat, harman      X X      

Tohum 
temizliği ve 
tartımı 

      X X     

Deneme 
değerlendirme 

       X X X   

Tarla defterleri 
ve rapor yazımı 

X         X X X 

 

 
 
Proje Adı   : Ege Bölgesi Arpa Islah Araştrmaları 
 Barley Breeding on Research for Aegean Region 
Proje No : TAGEM/TA/08/07/05/006 
Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri : Aydın İmamoğlu 
Sunum   : Aydın İmamoğlu                      
Proje Yürütücüleri   : Aydın İmamoğlu, Nurgül Sarı                      
İşbirliği Yapılan Kuruluş    : Tarla Bitkileri MAE, CIMMYT - ICARDA 
Başlama ve Bitiş tarihi : 01/01/2008 - 31/12/2012 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  

2009–2010 üretim sezonunda Ege Bölgesi’ni oluşturan illerde arpa ekilişlerinin çoğunluğu 
Aralık ayında gerçekleşmiştir. Kasım ayında yapılan arpa ekilişlerinde çıkışlar gelen yağmurlar 
sonrasında kasım ayının sonuna doğru gerçekleşmiştir. Menemen’de uzun yıllara ait yağış 
ortalaması 544 mm, 2008-2009’e ait yağış ortalaması 640 mm iken, 2009-2010 su yılında ise 767 
mm gerçekleşmiştir. Bahar ayları (Mart-Nisan-Mayıs) yağışlarına baktığımızda çok yıllık yağış 
ortalaması toplamı 204 mm iken, 2010 yılında aynı dönemde alınan yağış toplamı ise 100 mm 
olarak gerçekleşmiştir.  

 
  Proje kapsamında deneme ve açılan materyallerin ekilmesi planlanandığı şekilde 

gerçekleşmiş, 23.11.2009 tarihinde ekimler tamamlanmıştır. Bölge verim denemeleri 2 Lokasyonda 
planlanmış olup TİGEM Dalaman ve Karacabey lokasyonlarında ekimler iklim şartları nedeni ile 
tamamlanamamıştır.  

Yürütülen ıslah programında 232 adet hat ve çeşitten oluşan ETAE arpa melez bahçesi ve 
85 adetlik maltlık melez bahçesi ve 125 adet hat ve çeşitten oluşan gözlem bahçesi ekimleri 
yapılarak gerekli gözlemler alınmıştır.  

Melez programında 286 adet kombinasyon yapılmıştır. Melezlemeler yazlık x yazlık, yazlık 
x alternatif ve yazlık x kışlık kombinasyonlardan oluşmaktadır. Melezlemelerde verim unsurları,  
erkencilik ve tane kalitesinin iyileştirilmesi üzerinde durulmuştur.  
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Islah programında kullanılan yöntem modifiye bulk yöntemi olup açılan materyalde F2 
kademesinden F7 kademesine kadar toplam 6390 adet materyal ekilerek gerekli gözlemler alınmış 
olup, 3970 adedi bir ileri kademede ekilmek üzere seçilmiştir.  

Islah materyalinin (Çizelge 1), verim denemelerinin (Çizelge 2) ve dış kaynaklı ıslah 
materyalinin (Çizelge 3) ekimleri yapılmıştır. Açılan materyal ekimleri  01 Aralık 2010’da  
tamamlanmıştır.  

Çizelge 1. Arpa Islah Materyali-2009/2010. 
Deneme Adı Ekilen çeşit veya hat sayısı 
Melez Bahçesi (2 set) 232 
Maltlık Melez Bahçesi 85 

Gözlem Bahçesi 
125 

F1 220 
F1TOP 70 
MALT F1 16 
F2 61 
F2 Top 27 
MALT F2  18 
F3 202 
 F4 86 
F5 42 K X 10 TB 
MALTF5 24 K X 10 TB 
F6 81 K X 10 TB 
MALTF6 32 K X 10 TB 
F7 119 K X 10 TB 
TOPLAM 4122 

Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre ekilmiş, istatistik analizinde varyans 
analizi, gruplandırma ise LSD’ye göre yapılmıştır (Çizelge 4-8).  

AÖVD (Menemen Lok.) 125 hat ve 4 standart ile augmented deneme desenine göre 
ekilerek değerlendirilmiştir.  Verim, 1000 tane ağırlığı, hektolitre ve elek sınıflamasına göre yapılan 
değerlendirme sonucunda seçilen 50 hat verim denemesine alınmıştır. 

AVD-1 (Menemen Lok.)’de yer alan standartların ortalaması 242 kg/da olup, deneme 
ortalaması ise  312 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Denemede en yüksek standart 424 kg/da ile 
Akhisar98 olurken, en düşük standart 65 kg/da ile Vamıkhoca98 olmuştur. Deneme ortalamasını 5 
hat geçerken 105 numaralı hat 490 kg/da ile en yüksek verimi vermiştir (Çizelge  3). 

Yapılan elek analizinde 2,5+2,8 mm ve üzerinde % 80 değeri ile standartlardan 
Akhisar98çeşidi ilk sırada yer almış olup; hatlardan bu değeri geçen olmamıştır. 

AVD-2 (Menemen Lok.)’de yer alan standartların ortalaması 282 kg/da olup, deneme 
ortalaması ise  384 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Denemede en yüksek standart 418 kg/da ile 
Akhisar98 olurken, en düşük standart 75 kg/da ile Vamıkhoca98 olmuştur. Deneme ortalamasını 
13 hat geçerken 208 numaralı hat 667 kg/da ile en yüksek verimi vermiştir (Çizelge  4). 

Yapılan elek analizinde 2,5+2,8 mm ve üzerinde % 80 değeri ile standartlardan 
Akhisar98çeşidi ilk sırada yer almış olup;  224 numaralı hat  % 95 ile en yüksek elek değerini 
verirken, 9 adet hat % 80 ve üzeri elek değeri vermişlerdir. 

ABVD-1 (Menemen Lok.)’de yer alan standartların ortalaması 279 kg/da olup, deneme 
ortalaması ise  393 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Denemede en yüksek standart 372 kg/da ile 
Bornova92 olurken, en düşük standart 111 kg/da ile Vamıkhoca98 olmuştur. Deneme ortalamasını 
13 hat geçerken 312 numaralı hat 615 kg/da ile en yüksek verimi vermiştir (Çizelge  5). 
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Yapılan elek analizinde 2,5+2,8 mm ve üzerinde % 80 değeri standartlardan geçen 
olmamış; 325 numaralı hat  % 95 ile en yüksek elek değerini verirken, 8 adet hat % 80 ve üzeri 
elek değeri vermişlerdir. 

ABVD-2 (Menemen Lok.)’de yer alan standartların ortalaması 289 kg/da olup, deneme 
ortalaması ise  369 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Denemede en yüksek standart 355 kg/da ile 
Akhisar98 olurken, en düşük standart 181 kg/da ile Vamıkhoca98 olmuştur. Deneme ortalamasını 
12 hat geçerken 415 numaralı hat 550 kg/da ile en yüksek verimi vermiştir (Çizelge  6). 

Yapılan elek analizinde 2,5+2,8 mm ve üzerinde % 80 değeri standartlardan geçen 
olmamış; 414 numaralı hat  % 88 ile en yüksek elek değerini verirken, 7 adet hat % 80 ve üzeri 
elek değeri vermişlerdir. 

YOABVD-2 (Menemen Lok.)’de yer alan standartların ortalaması 280 kg/da olup, deneme 
ortalaması ise  337 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Denemede en yüksek standart 367 kg/da ile 
Akhisar98 olurken, en düşük standart 87 kg/da ile Şahin91 olmuştur. Deneme ortalamasını 12 hat 
geçerken 512 numaralı hat 479 kg/da ile en yüksek verimi vermiştir (Çizelge  7). 

Yapılan elek analizinde 2,5+2,8 mm ve üzerinde % 80 değeri standartlardan ve hatlardan  
geçen olmamıştır. 

Üretim programında yer alan 2 arpa çeşidinden (Akhisar98, Vamıkhoca98,) 16,500 kg 
tohumluk üretilmiştir.   
 

 
 
 
Proje Adı :Ülkesel Serin İklim Tahılları Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Arpa Islah Çalışmaları  
National Cool Season Cereals Project Southeastern Anatolian Region 
Barley Improvement Project 

Proje No   :TAGEM/TA /08/07/05/007 
Yürütücü Kuruluş :Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır 
Proje Lideri : Enver KENDAL 
Proje Yürütücüleri : Ahmet Altıkat, Sertaç TEKDAL, Mehmet KARAMAN, Hüsnü AKTAŞ 
İşbirliği Yapılan Kuruluş :Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 

Enstitüsü, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ceylanpınar TİM, 
Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Siirt, Şanlıurfa, 
Şırnak, Mardin ve Malatya, Tarım İl Müdürlükleri  

Başlama ve Bitiş Tarihi  : 2007/2012 
Projenin amacı ve gerekçesi: Serin İklim Tahılları projesi çerçevesinde enstitünün kurulduğu 
1962 yılından beri çeşitli üretici ve tüketici gruplarının istekleri doğrultusunda, bölge ekolojisine 
uygun yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara tolerant veya mukavim yemlik arpa çeşitlerinin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda bu güne kadar Enstitümüzce Şahin -91 ve Sur-93 çeşitleri 
olmak üzere iki kışlık çeşit geliştirilmiştir. Söz konusu çeşitler bölgenin güney kesiminin ihtiyacına 
cevap vermemektedir. Bu amaçla bölgenin her alanına cevap verebilecek yeni çeşitlerin 
geliştirilmesi gereklidir. İhtiyaca cevap verebilecek bölge ekolojisine uygun, yüksek verimli, kaliteli, 
hastalıklara karşı tolerant iki ve altı sıralı ileri hatlar denemelerimizde mevcut olup ayrıca tescilde 
de son yılında olan iki tescil adayımız bulunmaktadır. Enstitümüzdeki Laboratuar alt yapısına, 
uzman eleman ve eksik cihazlar takviye edildiği takdirde kalite kriterleri bakımından da daha 
isabetli çalışmalar yürütülebilecektir.  
Materyal ve Metot: Denemelerin ekildiği tarlanın ön bitkisi mercimektir. Mibzer ekimi genel olarak 
6 sıra x 0.2 m x 6 =7.2 m2 ebadında, Ceylanpınar ve Elazığ lokayonlarında  m2 ye 400, Diyarbakır 
ve Mardin’de ise 400adet tohum gelecek şekilde ekim yapılmaktadır. Elle ekimler, genel olarak 2 m 
x 2 sıra tohum veya alanın yetmemesi durumunda 1 m x 2 sıra olacak şekilde ekim yapılmaktadır. 

 Arpa ıslahında kullanılan materyal (hat, çeşit, yerel köy populasyonları) ulusal arpa genetik 
kaynakları ve uluslararası Araştırma Merkezlerinden temin edilen materyalden oluşmaktadır. 
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Açılan materyal içerisinden bölgeye uyum sağlayabilen hatlar, modifiye bulk yöntemi ile 
seçilerek durulmuş hatlar ön verim, verim ve bölge verim denemelerinde denenerek çeşit adayları 
belirlenmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı (CIMMYT-ICARDA) 
kuruluşlardan temin edilen durulmuş hatlar da ön verim ve verim denemelerine alınmak suretiyle 
istifade edilmektedir. 

Denemelerin ekim, gübreleme, sulama, bakım, hasat ve harman işlemlerinde genel olarak 
bölgedeki yetiştirme teknikleri uygulanmaktadır.  

Dönem Bulguları ve Tartışma:  
Arpa ıslah çalışmalarına Serin İklim Tahılları Ana projesi adı altında devam edilmektedir. 

Genellikle iç ve dış kaynaklı materyallerden faydalanılarak çeşit geliştirme yoluna gidilmektedir. Bu 
amaçla; 
  Farklı kademelerde açılan materyalden (F3+F4+F6) toplam 330 adet hat üzerinde çalışılmış 
olup F3 ten 69 hat seçilerek F4 ’e, , F4’ten 57 hat bulk edilerek F5’ e aktarılmış ve F6’ dan 335 tek 
başak seçilerek tek başak sıralarına ekilmiştir. F7 kademesinde 209 hat üzerinde çalışılmış olup 90 
adedi Gözlem Bahçesine aktarılmıştır. Gözlem bahçesinde 62 hat üzerinde çalışılmış olup 16 hat 
seçilerek ÖVD denemesine aktarılmıştır. Dış kaynaklı olarak 325 hat üzerinde çalışılmış olup 
bunlardan 44 adedi ön verim denemesine aktarılmış ve 100 lük bir verim denemesi 
oluşturulmuştur. alınmıştır. Ön verim denemesinde yer alan 80 hat üzerinde çalışılmış olup kalite 
analizleri de yapıldıktan sonra öne çıkan 20 hat verim denemesine aktarılmıştır. Verim denemesi 1-
1 bir yıl daha denenmek üzere verim denemesi 2-1 şeklinde ekilmiştir. İkinci yılında olan 
denememiz iki yıllık analizleri yapılarak değerlendirilmiş ve 10 hat seçilerek BVD’ ne 
aktarılmıştır.25 hattan oluşan mevcut Bölge Verim Denemesinde geçmişten devam eden 10 hat 
üzerinde gerekli stabilite analizleri de yapıldıktan sonra 2 nolu hat tescile teklif edilmiştir. ikinci 
yılında olan VD denemesinden seçilen 10 hat tekrar seçilerek BVD denemesine aktarılmış olup 
tekrar 25 hatlık şeklinde tekrarlanılmıştır. Tescilli çeşitlerimizden; Şahin 91 ve Sur 93 çeşitlerine ait 
toplam 1700 adet tek başak, sırasıyla ekilerek elit tohumluk üretimine devam edilmiştir. 
Bölgemizde genel olarak 2009/10 yetiştirme sezonu arpa yetiştiriciliği açısından olumlu geçmiş 
fakat tane doldurma döneminde sıcaklık stresi yaşandığı için daneler zayıf kalmış ve beklenen 
verim alınamamıştır. Bu sezon sonlandırılmış olan BVD den 2 nolu hat tescil için uygun görülmüş 
olup tescile teklif edilmiştir. Çalışılan lokasyonlarda Suruç lokasyonunda aşırı sıcaklık stresi 
yaşanmış ve Hilvan lokasyonunda ise kuş zararına maruz kalınmıştır.2009/2010 Yılında yurt içi, 
yurt dışından gelen ve eldeki mevcut materyal Enstitü Arazisi, Hazro Sarıçanak Köyü, Mardin/ 
Mazıdağı, Adıyaman / Merkez, Hilvan ve Suruç lokasyonlarında ekimi gerçekleştirilmiştir. 
 
Lokasyonlar               Uzun yıllar                 2009/2010 
Diyarbakır               495.0 mm              517.9mm  
Şanlıurfa                478.3 mm                   427.9mm 
Adıyaman       692.0 mm                560.6mm 

 
2009-2010 Yılı Arpa proğramı Gerçekleşme Durumu 

Denemenin 
Adı 

Hat-
Çeşit 
Sayısı 

Seçilen Tekerrür Ekim Şekli 
ve Ebadı 

1. Açılan Materyal 
YDAF 
3+MaltlıkF3   

196 69  Elle ekim (2s x 1m) 

F4+ (Bulk) 73 57  Elle ekim (2s x 1m) 
F6 61 330 Tek Baş.Sır Elle ekim(1s x 1m) 
F7 209 90 (MN)  Elle ekim(1s x 1m) 
MN 62 16  Elle ekim (2s x 1m) 
2. Ön Verim 
Den. 

100 20  Makine 2 s x 1m 

3. Verim Denemeleri 
VD.1 25 25 3 Makine 6 s x 7 m 
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VD 1.2 25 10 3 Makine 6 s x 7 m 
4. Bölge Verim Denemeleri 
BVD Arpa 1.1 25  4 Makine 6 s x 7 m 
ÇTD 8 - 4 Makine 6 s x 7 m 
6. Çoğaltma Parselleri 
a) BVD ARPA  20 -  Makine 6 s x 10 m 
b) AVD.1 20 -  Makine 6 s x 10 m 
c) AVD 1.2 20 -  Makine 6 s x 10 m 

Hazro (Sarıçanak Köyü)  Lokasyonu 
a) ÇTD  8 - 4 Makine 6 s x 7 m 

Adıyaman Lokasyonu 
a)BVD 25  4  
c)ÇTD 8  4 Makine 6 s x 7 m 

Hilvan Lokasyonu 
a) BVD 25 - 4 Makine 6 s x 7 m 
b) ÇTD 8  4  

Suruç Lokasyonu 
a) BVD 25 - 4 Makine 6 s x 7 m 
b) ÇTD 8  4  

Mardin ( Mazıdağı Köyü ) Lokasyonu 
a) ÇTD 8  4 Makine 6 s x 7 m 

 
2010/2011 Yılı Programı:Programa alınan deneme setleri Enstitü arazisi, Diyarbakır/Hani, 

Adıyaman (Merkez), Mardin/ Dara ve Kızıltepe, Şanlıurfa/Siverek Lokasyonlarında ekilmiştir.  
 

 

Proje Adı   : Gap Bölgesi Arpa Islah Çalışmaları 
                        Barley Breeding Studies in the GAP Region 

Proje No   :TAGEM/TA/11/07/05/002 
Yürütücü Kuruluş  : GAPTSKTAEM 

Proje Lideri   : Ali İLKHAN 

Proje Yürütücüleri  : İ.Halil CÖMERT 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  : TARM, ETAE,ÇTAE, GATAE, STAE,  CIMMYT, İCARDA 
Başlama ve Bitiş Tarihi       : 2011-2015 
Dönem Bulguları ve Tartışma             : 

Dünya’da 212 milyon hektar ekim alanı, 635.3 milyon ton üretimi ve Türkiye’de de 8.5 
milyon hektar ekim alanı ve 18.2 milyon ton üretimiyle bitkisel üretimde en önemli kültür bitkisi 
durumunda olan buğday, Dünya’da toplam tahıl ekilişinin % 32’sini, üretiminin de % 35’ini, 
Türkiye’de toplam tahıl ekilişinin % 67’sini ve üretiminin de % 62’sini tek başına sağlamaktadır 
(FAO, 1999). 

Türkiye’de buğday ekim alanının %12 si, arpa ekim alanının %17si, Buğday üretiminin 
%10'u, arpa üretiminin %15'i GAP illerinde gerçekleşmektedir. GAP illeri toplam tarla bitkileri 
tarımında; ekim alanı olarak buğday %47, arpa %24, Üretim olarak buğday %49; arpa %27 pay 
almaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde işlemeye elverişli arazi varlığının %38 gibi büyük 
bölümü Şanlıurfa ilinde bulunmaktadır (DİE, 1986 ). 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde sulu tarımın başlamasıyla birlikte hayvancılık azalmaya 
başlamıştır. Bunu en önemli nedeni birim alanda en fazla geliri getiren ürünlerin ekilmesidir. 
Arpanın ekim alanının daralması beraberinde hayvancılığında  azalmasına neden olmuştur. 
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Bu çalışmada bölge koşullarına adapte olabilecek, yüksek protein içerikli, sulamaya elverişli 
ve verim potansiyeli yüksek arpa çeşitlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın 
materyali Ege Tarımsal Araştırma enstitüsü,  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma enstitüsü ve 
Cimmyt’ten sağlanmıştır.   
Sulanan alanlarda vazgeçilmez yem bitkisi olan  arpanın ekim nöbetine sokulması ve sınırlı destek 
sulamaya en yüksek olumlu tepki gösteren genotiplerin seçilmesi amaçlanmaktadır. 
 

Projenin Gelişme Durumu : 

Bu yıla kadar yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular : 
Uzun yıllar lokasyon  verimleri ve elde edilen kalite analiz sonuçları dikkate alınarak yapılan 

değerlendirme ve bölge çiftçisinin istekleri doğrultusunda ileri hatlar bölge verim denemeleri 
aşamasına gelmişlerdir.  

Bu yıl çalışmaları :  
2009-2010 Ekiliş sezonunda  3 adet verim denemesi, 1 adet ÖVD, 1 adet GB ve 1 adet 

BVD ( 2 lokasyon) kurulmuştur.Yapılan analizler sonunda verim, agronomik  ve kalite özellikleri 
öne çıkan hatlar seçilerek 2011 denemelerine alınmışlardır.  

 
 
Tablo.1. Yemlik Arpa Bölge Verim Denemesi 

S.N. 
ÇEŞİT-MELEZ-PEDİGRİ Verim 

Kg/da 
1 Pastoral/4/ Chemıco/Tocte//Congona/3/Mns4  515.6 
2 Compcr229//As46/Pro/3/Srs/4/Rwa-M47/5/Chuan 1/Cabuya  511.7 

3 
Alanda//Lignee527/Arar/3/Asal/4/Atahualpa/5/Akrash//Wı2291/Wı2269/3/ 
Hml//Kv//Masurka/4/Tunlb-923137/6 498.1 

4 Bornova92// Olbram/Kaya 460.6 
5 Gloria’s’/Copal’s’//As46/Aths/3/Akhisar98/4/Akhisar98 440.2 

6 
Pı2325/Maf 102//Cossack/3/Trumpf/4/Glorıa/Copal/5/80-5151/3/Robur/Cı 
1157 436.2 

7 
Arar/PI386540//Giza121/Pue/4/Deiralla106/Cel/3/Bcomr/Mzq//Apm/5106/5/ 
AKHİSAR98/6/ AKHİSAR98 434.4 

8 Embsn-40-18 424.2 
9 F3-112-15-3 382.1 
10 Embsn-32-22 382.1 
11 Embsn-23-13 363.1 
12 Penco/Chevron-Bar/5/Abeto//Gloria-Bar/... 363.0 
13 Petunia 2/3/Tocte/Tocte//Berros/4/Penco/... 357.5 
14 Totce/3/Chamıco/Totce//Congone/4/Lignee527/... 335.0 
15 Petunia 2/7/Gloria-Bar/Come//Lignee640/3/... 332.7 

Tablo.2.Arpa Verim Denemelerinde Öne Çıkan Hatlar 
 

2 Sıral Hatlar 
Zarjou/80-5151//OK84817 
A109-SA-706-79//4341N/Ortolan/3/Kv/Alt 
CWB117-77-9-7/ICB-102893 
Robur/ICB-107879 
Wieselburger/Ahor 1303-61//80-5014/F3 Bulk Hip 
Roho//Alger/Ceres,362-1-1/3/CWB117-77-9-7 

6 Sıralı Hatlar 
W5 2291//Apm/PI900046/3/Nununda /4/Alpha/3/Roho // Alger/Ceres,362-1-1 
W5 2291//Apm/PI900046/3/Nununda /4/Alpha/3/Roho // Alger/Ceres,362-1-1 
Deir Alla 106//DL71/Strain 205/3/F4 Bulk//Sutter*2/Numar          
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Proje Adı : Ülkesel Serin İklim Tahılları Kışlık Dilim Arpa Kalite Çalışmaları  
Proje No   : TAGEM/TA /08/07/05/002 
Yürütücü Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Anadolu TAE, Karadeniz 

TAE, Güneydoğu Anadolu TAE, Bahri Dağdaş UTAE, Trakya TAE.  
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 2008-2012 
 

 Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Proje sürekli olup hedeflenen çıktılar elde 
edilmektedir. Enstitülerin umutvar olan hatları her yıl denemelere konularak kalite performansları 
belirlenmekte kalite yönüyle iyi durumda olanlar çeşit adayı olarak tescile sunulmaktadır.   

Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
Dönem Bulguları:  Proje ile, kışlık dilimde arpa ıslahı yapan araştırma enstitülerinin ileri 

kademe materyalleri kalite yönüyle gerekli analizlerle test edilecek ve kalite  seleksiyon yapılarak 
çeşit geliştirme çalışmalarına katkıda bulunulacaktır. Arpa ıslah programlarının amacı, yüksek 
verimlilik ve hastaklıklara dayanıklılık yanında sanayinin istediği özellikte çeşit geliştirmektir. 
Türkiye’de Arpa ıslahı yapan tüm araştırma kuruluşlarının ıslah materyalini tam kalite analizlerini 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Merkez Laboratuvarı yapmaktadır. Kalite analizleri 
yapılırken ıslah materyalinin hangi aşamada olduğu dikkate alınmaktadır.  Bu amaçla 1973 
yılından itibaren Ülkesel Serin İklim Tahılları Araştırma Projesinde  kalite analizlerini 
sürdürmektedir.  

Erken kademede ucuz, hızlı ve hassas yöntemler kullanılmakta veya uygun yöntem 
araştırılmaktadır. Kullanılan yöntemin özellikle kalıtsal olan değerleri ölçebilen yöntemler olmasına 
dikkat edilmektedir.  2010 ürün yılında OBVD-KA; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden 
20, Trakya Tarımsal araştırma Enstitüsünden 20 adet numune analiz için bölümümüze 
gönderilmiştir. Projede görev alan diğer Enstitüler materyal göndermemiştir. Analizler devam 
etmektedir. 

          Yapılması Düşünülen ara yayınlar: Proje süresince enstitülerden gönderilen materyalin 
kalite analizleri toplu olarak değerlendirilerek lokasyonların kaliteye etkisi yayın olarak sunulacaktır. 

Darboğazlar: Kuruluşlardan materyaller temizlenmeden gelmekte, materyali temizlemek ve 
analize hazırlamak büyük ölçüde zaman kaybına neden olmaktadır. Kuruluşlar materyallerini 
temizleyerek göndermeleri taktirde zaman kazanılacak ve analizler grup toplantılarına 
yetiştirilebilecektir.   
 

 

 

 
Proje Adı : Ülkesel Serin İklim Tahılları Yazlık Dilim Arpa Kalite Çalışmaları  
Proje No   : TAGEM/TA /08/07/05/001 
Yürütücü Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ege TAE, Güneydoğu 

Anadolu TAE 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 2008-2012 

Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Proje sürekli olup hedeflenen çıktılar elde 
edilmektedir. Enstitülerin umutvar olan hatları her yıl denemelere konularak kalite performansları 
belirlenmekte kalite yönüyle iyi durumd aolanlar çeşit adayı olarak tescile sunulmaktadır.   

Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
Dönem Bulguları: Proje ile, yazlık dilimde arpa ıslahı yapan araştırma enstitülerinin ileri 

kademe materyalleri kalite yönüyle gerekli analizlerle test edilecek ve kalite  seleksiyon yapılarak 
çeşit geliştirme çalışmalarına katkıda bulunulacaktır. Arpa ıslah programlarının amacı, yüksek 
verimlilik ve hastaklıklara dayanıklılık yanında sanayinin istediği özellikte çeşit geliştirmektir. 
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Türkiye’de Arpa ıslahı yapan tüm araştırma kuruluşlarının ıslah materyalini tam kalite analizlerini 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Merkez Laboratuvarı yapmaktadır. Kalite analizleri 
yapılırken ıslah materyalinin hangi aşamada olduğu dikkate alınmaktadır.  Bu amaçla 1973 
yılından itibaren Ülkesel Serin İklim Tahılları Araştırma Projesinde  kalite analizlerini 
sürdürmektedir.  

 Erken kademede ucuz, hızlı ve hassas yöntemler kullanılmakta veya uygun yöntem 
araştırılmaktadır. Kullanılan yöntemin özellikle kalıtsal olan değerleri ölçebilen yöntemler olmasına 
dikkat edilmektedir.  2010 ürün yılında Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünden 
Adıyaman lokasyonundan BVD 25, Diyarbakır lokasyonundan BVD 25 adet numune analiz için 
bölümümüze gönderilmiştir. Analizler devam etmektedir.  

Çizelge 1.1. Yazlık Bölge Verim Denemesi 

  
Hlt Ağ(kg/hl) Rutubet (%) Nişasta (%) Tanede Protein (%) 

Adiyaman Diyarbakır Adiyaman Diyarbakır Adiyaman Diyarbakır Adiyaman Diyarbakır 
1 65,7 64,8 8,5 7,9 61,6 61,5 13,0 13,7 
2 69,6 67,4 8,5 7,9 62,7 62,1 12,0 13,0 
3 66,6 61,0 8,9 8,0 62,3 60,8 11,4 13,1 
4 66,1 66,6 8,6 8,5 59,2 60,0 15,2 14,7 
5 63,2 61,3 8,8 8,3 60,3 60,4 12,4 12,8 
6 69,5 67,3 8,7 8,1 63,4 63,4 12,4 13,0 
7 66,5 67,6 8,8 7,9 59,2 61,9 14,4 12,6 
8 70,9 71,5 8,7 8,1 59,8 61,5 14,5 13,5 
9 70,4 68,4 8,9 8,1 60,6 61,8 13,7 12,5 

10 63,0 63,3 9,0 8,2 58,7 59,0 14,2 14,9 
11 62,5 61,6 8,9 8,0 60,2 61,3 12,5 12,3 
12 67,7 67,9 8,9 8,3 59,7 61,4 14,6 13,4 
13 62,5 61,4 8,5 8,2 60,8 61,1 11,9 11,7 
14 61,9 62,4 8,8 7,9 58,9 61,2 13,7 12,5 
15 65,3 61,8 8,1 7,9 59,3 58,5 14,2 14,9 
16 62,3 61,4 9,2 8,2 59,2 59,6 13,3 13,6 
17 66,6 66,6 8,5 8,4 61,0 62,0 13,8 12,8 
18 70,2 68,4 8,7 7,9 59,8 60,7 14,7 14,2 
19 68,4 64,1 8,9 8,3 62,0 61,5 12,2 12,9 
20 64,0 59,4 9,0 8,3 61,0 59,7 11,4 13,0 
21 66,1 66,6 8,6 8,0 59,9 61,1 14,0 13,7 
22 70,6 66,8 8,8 8,1 60,4 60,3 13,5 13,8 
23 67,5 67,0 9,2 8,2 58,7 60,3 15,1 13,9 
24 69,7 66,3 9,0 8,0 62,8 61,0 12,3 14,2 
25 64,0 60,7 9,1 8,0 60,5 60,7 12,2 12,7 

Ortalama 66,4 64,9 8,8 8,1 60,5 60,9 13,3 13,3 
En Büyük 70,9 71,5 9,2 8,5 63,4 63,4 15,2 14,9 
En Küçük 61,9 59,4 8,1 7,9 58,7 58,5 11,4 11,7 

Denemede yer alan hat/ çeşitler içerisinde  8 nolu hat en her iki lokasyonda da en yüksek 
hektolitre ağırlığına sahip olmuştur. En düşük hektolitre ağırlığına Adiyaman lokasyonunda 14 nolu 
hat , dDiyarbakır lokasyonunda ise 20 nolu hat sahip olmuştur. En yüksek protein ağırlığına 
Adiyaman lokasyonunda 4 nolu hat, Diyarbakır lokasyonunda 10 ve 15 nolu hatlar, en düşük ise 
Adiyaman lokasyonunda 20ve 3 nolu hatlar, Diyarbakır lokasyonunda ise 13 nolu hat sahip 
olmuşlardır (Çizelge 1.1). Elek analizi ve diğer analizler devam etmektedir. 
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Proje Adı   : Ülkesel Yulaf Islah Projesi      

Projenin İngilizce Adı : National Oat Improvement Project  
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/08/001 
Yürütücü Kuruluş  : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü  

İşbirliği Yapılan Kuruluş : Diğer Araştırma Kuruluşları 
Proje Yürütücüleri  : Islah ve Genetik Bölümü, Kalite ve Teknoloji Bölümü ve Bitki 

Koruma Bölümü Elemanları 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2008-2012 
Projenin Amacı: Konya ve yöresi ile İç Anadolu’nun değişik yetiştirme şartlarına uyum 
sağlayabilecek, üretiminde verimi sınırlayan biyotik ve abiyotik faktörlere dayanıklı veya toleranslı, 
kuru ve sulu şartlar için verimli yulaf çeşitlerinin geliştirilmesi bu çalışmanın başlıca 
amaçlarındandır.  

Materyal ve Metod Özeti: Yulaf ıslah çalışmalarımızda introdüksiyon ve saf-hat seleksiyon 
metotları kullanılacaktır. Diğer araştırma kurumlarından (yurt içi veya yurt dışı kaynaklardan) 
introdüksiyon ile getirilecek populasyonlardan, seleksiyon yoluyla saf hatlar geliştirilecektir. Bunlar 
arasında yapılacak gözlem ve ölçümler sonucunda üstün bulunanlar bir ileri kademeye 
aktarılacaktır. Daha sonra öne çıkan hatlar verim denemelerinde denenecektir. 

Gelişme Durumu Özet: Konya ve yöresi ile İç Anadolu’nun değişik yetiştirme şartlarına uyum 
sağlayabilecek, üretiminde verimi sınırlayan canlı ve cansız çevresel faktörlere dayanıklı veya 
toleranslı, verimli ve kalitesi iyi yulaf çeşitlerinin geliştirilerek Türk çiftçisinin hizmetine sunabilmek  
bu çalışmanın başlıca amaçlarındandır.  

Kuruluşumuzda Yulaf Islah Çalışmalarına 1989-1990 yetiştirme döneminde başlatılmıştır. Yulaf 
Islah Çalışmaları; Gözlem Bahçesi, Salkım sırası, Yulaf Ön verim Denemesi, Yulaf Verim 
Denemesi, Yulaf Bölge Verim Denemesi kademelerinde kuru ve sulu şartlarda yürütülmüştür. 
Yulafta şimdiye kadar yapılan uygulamalar populasyondan seleksiyon ve introdüksiyon yöntemi ile 
devam etmiştir.  
2009-2010 yetiştirme döneminde Konya-merkez lokasyonuna ekilen başak sıralarından sıra verimi 
düşük olanlar içerisinden dane özellikleri, kılçıklılık ve harman olma kabiliyetleri iyi olan sıralardan 
tohum çoğalmak amacıyla 99 hattın 2010-2011 Elle Ekimleri gerçekleştirilmiştir.   

2009-2010 yetiştirme döneminde Konya Merkez lokasyonuna ekilen 37 populasyon ve 3 
standarttan oluşan Yulaf F4 denemesindeki poulasyonlardan 24’er adet salkım toplanarak Salkım 
Sırası oluşturularak 2010-2011 yetiştirme döneminde Konya-merkez lokasyonumuza ekilmiştir. 

2009-2010 yetiştirme döneminde Konya-merkez lokasyonuna ekilen 44 populasyon oluşan 1056 
salkım sırası içerisinden özellikle sıra verimi, soğuk zararı, hastalık, yatmaya dayanıklılık, kılçıklılık 
durumu ve harman olma kabiliyeti v.b. özelliklere bakılarak  261 hattan değişik sayıdaki salkım 
sıralarından  261 hat ve 54 standartla birlikte 315 materyalden oluşan Kuru Yulaf Gözlem 
Bahçesi oluşturularak 2010-2011 yetiştirme döneminde  Merkez lokasyonuna  ekilmiştir. 

2009-2010 yetiştirme döneminde 140 hat ve çeşitten oluşan Sulu Yulaf Gözlem Bahçesi özellikle 
soğuk zararı, hastalık, yatmaya dayanıklılık, harman olma kabiliyeti, verim, tarla ve dane yönünden 
gözlem ve değerlendirmeler sonucunda 2010-2011 yetiştirme dönemi için 91 hat değerlendirilmeye 
uygun görülmüştür. Bu hatların içerisine verim yönünden öne çıkan 48 hat 7 standart eklenerek 56 
hat ve çeşitten oluşan 3 tekerrürlü 7 x 8 Latis deneme deseninde Kuru Yulaf ÖN VERİM 
Denemesi oluşturularak Konya Merkez ve İçeri Çumra lokasyonlarına  ekilmiştir.  Verim yönünden 
ortalamanın altında kalan fakat dane özellikleri iyi olan 43 hat tekrar değerlendirmeye alınarak 
denenmek üzere 45 hat ve çeşitten oluşan Kuru Yulaf ÖN VERİM Denemesi-1 oluşturularak 
Konya merkez lokasyonuna ekilmiştir. 

Yulaf ve Sulu şartlarda denenen 64 hat ve çeşitten oluşan 2009-2010 Yulaf Ön Verim 
Denemesinden seçilen 18 hat, Sulu Yulaf Gözlem Bahçesiden 3 hat, Verim Denemesinden de 
tekrar gözlemek için 3 hat ve 6 standartla birlikte 2010-2011 yetiştirme döneminde toplam 24 hat 
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ve 6 standarttan toplam 30 hat ve çeşitten oluşan 3 tekerrürlü 6 x 5 Latis deneme deseninde Kuru 
Yulaf VERİM Denemesi oluşturularak Konya merkez, İçeri Çumra  lokasyonlarına ekilmiştir. 

 25 hat ve çeşitten oluşan 2009-2010 Yulaf VERİM Denemesinden (6 hat; 2009-2010 Yulaf 
BÖLGE VERİM Denemesinden tekrar denenmek üzere 10 hat ve 9 standart çeşit olmak üzere 
toplam 25 hat ve çeşitten oluşan 3 tekerrürlü Kuru Yulaf BÖLGE VERİM Denemesi 
oluşturulmuştur. Yulaf BÖLGE VERİM Denemesi Merkez, İçeri Çumra,  Koçaş ve  Niğde  
lokasyonlarına ekilmiştir. 
2007-2008 Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna Mutagen ışın uygulaması için gönderilen Seydişehir 
ve Çekota çeşitleri, 2008-2009 yetiştirme döneminde  M1Seydişehir ve M1Çekota   populasyonları 
şeklinde ekilmiş 2008-2009 hasat  edilerek M2 olarak 2009-2010 yetiştirme döneminde ekilmiştir. 
Seydişehir ve Çekota çeşitleri ile mutagenleri arasında verim, yatma, boy, kardeşlenme… vb. 
farkların oluşup oluşmağını tespit için 5 hat ve çeşitten oluşan 4 tekerrürlü Mutagen Verim 
Denemesi kurulmuştur. 
Enstitümüzün bir aday hattınında bulunduğu TTSM‘nün gönderdiği Yulaf Tescil Denemesi  
gönderilen plan ve randomizasyonla Merkez lokasyonumuza ekilmiştir.  
SEYDİŞEHİR, FAİKBEY yulaf çeşitlerimizin ve ADAY Hattımızın Salkım Sıraları oluşturulmuştur. 
2009-2010 Yetiştirme döneminde Gözlem Bahçesi Kademesine kadar olan denemelerimiz 6sıra x 
6m; verim kademesindeki denemelerimizde  6 sıra x 7m olarak ekilmiştir.  
2009-2010 Yetiştirme döneminde Gözlem Bahçesi Kademesine kadar olan denemelerimiz 6sıra x 
6m; verim kademesindeki denemelerimizde  6 sıra x 7m olarak ekilmiştir.  

2009-2010 yetiştirme döneminde denemelerimiz özellikle soğuk zararı, hastalık, yatmaya 
dayanıklılık, harman olma kabiliyeti, kılçıklılık durumu ve verim gibi tarla ve dane yönünden gözlem 
ve değerlendirmeleri yapılacaktır. 

 
 
 

 
Proje Adı  : Ege Bölgesi Yulaf Islah Araştrmaları                                              

Oat  Breeding on Research for Aegean Region 
Proje No : TAGEM/TA/09/07/08/001 
Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri : Nurgül Sarı 
Sunum : Nurgül Sarı 
Proje Yürütücüleri   : Nurgül Sarı, Aydın İmamoğlu                   
İşbirliği Yapılan Kuruluş    : Yüksel Tezcan Gıda San. Ve Tic. Ltd.Şti.  Menemen, -Zirai Mücadele 

Araştırma Enstitüsü Bornova/İZMİR. 
Başlama ve Bitiş tarihi : 01/01/2009 - 31/12/2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
2009-2010 ekim döneminde materyal gözlem bahçeleri şeklinde  ekilmiştir. Ayrıca 2007 Quaker 
International Oat  Nursery seti içerisinde yer alan 38 adet materyal F3, 47 adet materyal ise F4 
olarak ekilmiştir. Bu materyalde gerekli gözlem ve ölçümler yapılmıştır.       

  
2008-09 döneminde öne çıkan materyal ile 2 adet yulaf verim denemesi hazırlanmış olup, 

bu denemeler 01.12.2009 tarihinde Menemen lokasyonunda ekilmiştir. Planlanan Karacabey 
lokasyonunda iklim koşulları sebebiyle ekim yapılamamıştır. Verim denemelerinde verim, hektolitre 
ağırlığı, 1000 tane ağırlığı, hasat indeksi, bitki boyu, salkımların çıkma zamanı, olgunlaşma gün 
sayısı, yatma ve tane rengine bakılmıştır. Kalite değerlerinden protein, yağ, besinsel lif, nişasta, 
beta glukan ve kül analizleri yapılmıştır. Ayrıca elek analizi ile yulaf tanelerinin irilik sınıflaması 
yapılmıştır. Doğal ortamda oluşan sarı pas ve külleme gözlemleri alınmıştır.   

2009-2010 döneminde üzerinde çalışılan materyal listesi Çizelge 1’de, verilmiştir.  
 

Çizelge 1. Yulaf  Islah Materyali -2009/2010. 
Kaynağı Ekilen çeşit veya hat sayısı 
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Yulaf Gözlem Bahçesi 252 
Yulaf F3 Materyali 38       
Yulaf F4 Materyali 47 
Yulaf Verim Denemesi-1   Menemen   25 
Yulaf Verim Denemesi-2   Menemen   25 
TOPLAM  387 

 
YVD-1 Menemen’de 18 numaralı hat 531 kg/da  ile en yüksek vermiş değerini almış olup, 16 hat  
deneme ortalamasını geçmiştir. Aynı denemede hektolitre ağırlığında 57,7 kg/hl ve hasat 
indeksinde % 41,3 değeri ile 18 numaralı hat, 1000 tane ağırlığında 35,4 g ve tane iriliğinde (2,5 
mm+) %39 değeri ile 20 numaralı hat en yüksek değerleri vermişlerdir. Boy açısından 
değerlendirecek olursak denemede oldukça büyük bir varyasyon olduğu gözlenmiş olup, genelde 
boy attıkça yatmanın arttığı görülmüştür.   
 YVD-1 Menemen’ de kalite değerleri açısından güzel sonuçlar alınmış olup, sonuçlarda 
deneme ortalamasını geçen oldukça fazla hat olduğu görülmüştür.  
   
YVD-2  Menemen’de 25 numaralı hat 404 kg/da ile en yüksek verim değerini almış olup, 14 hat 
deneme ortalamasını geçmiştir. Aynı denemede hektolitre ağırlığında 53,5 kg/hl ve 1000 tane 
ağırlığında 29,5 g değeri ile 19 numaralı hat, tane iriliğinde (2,5 mm+) %29 değeri ile 8  numaralı 
hat ve hasat indeksinde %36,5 değeri ile 15 numaralı hat en yüksek değerleri vermişlerdir. 
 YVD-2 Menemen’ de de kalite değerleri açısından güzel sonuçlar alınmış olup, sonuçlarda 
deneme ortalamasını geçen oldukça fazla hat olduğu görülmüştür. İnsan ve hayvan beslenmesi 
açısından protein, yağ, besinsel lif ve beta glukan değerleri oldukça önemli olup, kalite açısından 
bu değerlerin yüksek olması arzulanmaktadır. Her iki denemede de bu değerlerin standartlardan ve 
deneme ortalaması değerlerinden yüksek olması sevindiricidir.  
  
 

 

 

Proje Adı : Trakya-Marmara Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları  ( Oats Breeding 
Research in Trakya-Marmara Region )     

Proje No   : TAGEM/TA/10/07/01/005 
Yürütücü Kuruluş   : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü- EDİRNE 
Proje Lideri    : Dr.Turhan KAHRAMAN 
Proje Yürütücüleri   : İrfan ÖZTÜRK, Remzi AVCI  
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Bahri Dağdaş Uluslararası   Tarımsal Araştırma Enstitüsü-KONYA 
Başlama ve Bitiş Tarihi : Ocak 2010- Aralık 2014 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  Trakya-Marmara bölgesi için geniş adaptasyon kabiliyetine sahip, 
yüksek verimli, kışa, kurağa, yatmaya  ve bölgede yaygın olan bazı hastalıklara dayanıklı alternatif-
kışlık çeşitler geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmada saf hat, seleksiyon ve introdüksiyon 
metotları kullanılmaktadır.  

F4 kademesindeki 28 hattın tamamı üst kademeye alınmıştır. 36 adet F5 kademesinden 
287 adet, F6 (tek salkım sıralarından) ise 70 adet tek salkım seçilmiştir. YBVD’deki genotiplerin 
tane verimleri 534,6-772,5 kg/da, 1000 tane ağırlığı 22,7 – 37,0 g, hektolitre ağırlığı 49,6–60,6 kg 
arasında olmuştur. Tane verimi yönünden YBVD’deki 15 hattan 2 tanesi hariç diğer tüm genotipler 
standart çeşitlerden daha yüksek verime ulaşmıştır. YVD’de genotiplerin tane verimleri 531,2-748,9 
kg/da, 1000 tane ağırlığı 22,9 – 36,4 g, hektolitre ağırlığı 50,0–54,7 kg arası değişim göstermiştir.  

Yapılan değerlendirme sonucunda Tek Salkım Sıralarından (421 adet) 57 genotip YÖVD 
denemesine, 69 genotip ise Yulaf Gözlem Bahçesine alınmıştır.  
  2010-11 yılında, 20 genotipten oluşan Yulaf Bölge Verim Denemesi (Edirne, Kırklareli ve 
Keşan) Tesadüf Blokları Deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak, 64 genotipten oluşan ( 57 hat + 7 
st) YÖVD (8x8=64) Üçlü Latis Deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak ve  96 genotipten oluşan (80 
hat + 4st) Yulaf Gözlem Bahçesi Augmented Deneme Desenine göre 4 blok ve her blokta 24 
genotip olacak şekilde tek tekerrürlü olarak kurulmuştur.   
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İleri kademeden seçilen 357 adet tek salkımlar, Konya’dan gelen 158 adet F5 sulu yulaf 
materyali ve İzmir’den gelen 22 adet köy populasyonu tohum çoğaltma ve gözlem amacıyla 1m x 
2sıra olarak standart çeşitlerle birlikte gözlem bahçesine, F5 kademesindeki 28 hat ise 3mx3sıra 
olarak ekilmiştir.  

  
 
 
 
 
Proje Adı   : Ülkesel Tritikale Islah Çalışmaları 
Proje No   : TAGEM/TA/08/07/08/002                                     
Projenin İngilizce Adı : Countrial Triticale Breeding Researches 
Yürütücü Kuruluş  : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Emel ÖZER  
Proje Yürütücüleri  : Tarla Bitkileri Bölümü, Kalite ve Teknolojisi Bölümü, Bitki Koruma 

Bölümü Elemanları 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Anadolu Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Sakarya 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü ve Diğer Araştırma Kuruluşları 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 01/ 10/2007-01/ 09/2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Bu proje ile bölgesel olarak Konya da, 1987’den beri devam eden 
tritikale çalışmalarının devam ettirilmesi ve elde edilen materyallerin incelenerek tane ve ot için 
uygun çeşitlerin geliştirilmesi ve ülkesel olarak yayılması amaçlanmaktadır. Tritikale ıslahı 
kapsamında yapılacak faaliyetlerin, materyallerin araştırıcılar tarafından daha etkin kullanımını,  
farklı lokasyonlarda test edilmesi ile Tritikale ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesi ve sonuçların Türk 
çiftçisine aktarılarak hizmet edilmesidir. İlk olarak çeşit adaptasyonu ile başlayan tritikale 
çalışmalarına 2002 yılında başlanan melezleme çalışmaları ilave edilerek çalışma alanı 
genişletilmiş ve halen çalışmalar melezleme ile devam etmektedir. Melezleme çalışmalarında 
çoğunluğu tek melez olmak üzere, çapraz ve üçlü melezlerden oluşan melezlemeler yapılmaktadır. 
Açılan kademelerde (F2-F5) çok sayıda materyal, tek başak ve başak sırası çeşitli gözlem ve 
ölçümler sonunda değerlendirmeye tabi tutularak, seçilenler bir üst kademeye veya gözlem 
bahçelerine aktarılmıştır. Bu seçilen materyal sulu ve kuru ön verim denemelerinde, buradan 
seçilenler de sulu ve kuru verim denemelerinde denenmiştir. Verim ve bölge verim denemeleri için, 
yıllara göre değişmekle beraber, başta Konya-Merkez ve Çumra olmak üzere, Obruk, Gözlü, 
Akşehir ve Beyşehir yöre olarak kullanılmıştır. Bu güne kadar yapılan çalışmalar neticesinde 
TATLICAK 97, MİKHAM 2002, MELEZ 2001 ve ALPERBEY adı ile tescil ettirilerek, bölge ve Ülke 
çiftçisinin hizmetine sunulmuştur. Bu çeşitler bölgemizde ve Ülkenin değişik yerlerinde geniş 
alanlarda ekim alanı bulmuş olup üretimleri devam etmektedir. Dünya da yeni bir bitki olan tritikale 
ülkemizde de çok yeni bir bitkidir. Tritikalenin marjinal şartlara uyumu buğdaydan ve yemlik kalitesi 
de çavdardan daha iyidir. Buna ilave olarak tritikalenin buğday unu ile paçal olabilirliği, tane ve ot 
yemi olarak kullanılabilme özelliği nedeniyle tritikale değerlendirilebilecek alternatif bir tahıl 
bitkisidir. Ülkemizde tritikalenin yayılmasında öncelik eden kuruluşumuzun, topraktan kaynaklanan 
problemlerin yoğun olduğu Konya yöresi için geliştirilecek yeni çeşitler konusunda çalışmaların 
devamına ihtiyaç vardır. Çiftçimizin yeni tanıştığı tritikale konusundaki olumlu tepkiler ve yeni 
talepler bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde 
yeni bir bitki olan tritikale konusunda yüksek verimli, kaliteli, değişik kullanılma amaçlarına uygun 
(tane ve ot olarak) ve bölgede mevcut veya yeni arız olan hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni 
çeşitlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı; Bölgemizde kışlık 
tritikale tane ve ot üretiminde etkili olan biyotik ve abiyotik faktörlere dayanıklı veya toleranslı, 
verimli, kaliteli, değişik amaçlara uygun, sulu ve kuru şartlar için yeni çeşitler geliştirmektir. 

Enstitümüzde mevcut 55 hat/çeşit’ten oluşan melez bahçesinde melezlemeler yapılacaktır. 
Elde edilen F1 ‘ler 1sx1m şeklinde Merkezde sulu şartlarda elle ekimi yapılacaktır. Elde edilen F2 
ler Merkezde tohum miktarına göre elle veya makine ile ekilecektir. Seçilen F3 materyali kuruda 
Merkezde ve tohum durumuna göre uygun lokasyonlarda tek tekrarlı olacak şekilde 6sx7m 
ebadında, hasatta 6s x 6m olarak ekilip/hasat edilecektir. Tohum durumuna göre ortak çalıştığımız 
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diğer enstitülere de F3 kademesinde 1 er set tohum materyali gönderilecektir. Elde edilen F4 
materyali tek tekrarlı 6sx7m ebadında ekilecek, hasatta 6sx5m olarak kurada Merkez, uygun 
lokasyonlrda ekilecektir. Yapılan gözlem ve değerlendirmelerden sonra F5 materyali olarak (başak 
sırası) her populasyondan en az 24 başak seçilerek Merkezde 1sx1metre ebatlarında başak 
sıraları oluşturulacaktır. Yeterli tohum elde etmek amacıyla başak sıralarında gerektiğinde sulama 
yapılacaktır. Yapılan seçimlerden sonra oluşturulacak gözlem bahçeleri kuruda tek tekrarlı olarak 
Merkez de 6sx6m ebadında ekilecek hasatta 6sx4m olarak hasadı yapılacaktır. Ön verim 
denemesi olacak şekilde seçilen materyal kuruda elde edilen tohumun miktarına göre Merkez ve 
diğer lokasyonlar da en az iki tekrarlamalı olarak materyalin sayı durumuna göre tesadüf blokları 
veya eksik dikdörtgen latis deneme desenine göre ekim de 6sx7m hasatta ise 6sx5m olacak 
şekilde denemler kurulacaktır. Aynı materyal hastalık testi için, hastalık birimine gönderilerek 
yaprak hastalıkları yönünde de değerlendirilmesi sağlanacaktır. Ön verim kademesinden Verim 
kademesine seçilen materyal, ekim de 6sx7m ebadında, hasatta 6sx6m olacak şekilde kuruda 
Merkez ve diğer lokasyonlar da ekilecektir. Bu aşamadaki materyal hem hasatlık hem de kalite 
değerlendirmeleri için ilgili birimlerde de test edilecektir. Verim kademesinden seçilen materyal, 
Bölge verim kademesi olarak, ekim de 6sx7m ebadında, hasatta 6sx6m olacak şekilde kuruda 
Merkez ve lokasyonlar da tesadüf blokları deneme desenine göre kurulacaktır.  

Bölge verim kademesinden seçilen materyalin verim, hastalık ve zararlılara dayanıklılık 
veya tolerans yönü ile kalite değerleri incelendikten sonra materyal Tescil denemelerine 
gönderilerek tescile uygun görülen materyal tescil ettirilip, Bölge ve Ülke çiftçisinin hizmetine 
sunulacaktır. 

2009-2010 yılında Tritikale ıslah çalışmaları Konya-Merkez(k), Çumra(k) ve Gözlü(k) 
lokasyonlarında bölge verim denemesi ve verim denemesi şeklinde yürütülmüştür. Konya-Merkez, 
Çumra ve Gözlü lokasyonlarında gübreleme 7 kg/da P2O5, ve 7 kg/da N şeklinde olmuştur. Hastalık 
gözlemleri, bitki boyu, başak karakterleri, tane karakterleri, dekara verim ve kalite karakterlerine 
göre yapılan seçim sonucunda kuru Tritikale Verim denemesinden 13 adet hat, ön plana çıkmıştır. 
Tritikale Bölge Verim Denemesinden 7 adet hat ön plana çıkmıştır. Yapılan melezleme çalışması 
sonucunda 45 adet F1 materyali elde edilmiştir. 09 -10 ekım sezonunda ekılen 67 adet TF1 
materylınden 66 adetınde 10 -11 TF2 deme setı hazırlanmıştır. 09 -10 ekım sezonunda 110 adet 
hat ve çeşitten oluşan TF2 setınden 85 adet secılıp 10 -11 TF3 deneme setı hazırlanmıştır. 115 
adet hat-çeşitten oluşan TF3 denemesinde 56 adet hat seçilerek TF4 materyali hazırlanmıştır. 36 
populasyondan oluşan toplam 864 adet TF5 materyalinden gözlem bahçesi oluşturulmak için 
seçimler yapılmıştır. 235 adet materyalden oluşan tritikale gözlem bahçesinde 48 adet hat 
secılerek 3 tekerrurlu trtıtkale on verım denemesı oluşturulmuş Merkez ve İ.Çumra kuru deneme 
arazilerine ekilmiştir.  

2010 -2011 Ekim yılı için 5 çeşit ve 20 hattan oluşan kuru Tritikale Verim denemesi; Konya-
Merkez ve Çumra lokasyanlarına ekilmiştir. 5 çeşit ve 20 hattan oluşan Tritikale Bölge verim 
denemesi kuru için; Konya-Merkez, Çumra, Aksaray-Koçaş, Niğde, Karaman ve Ankara-Polatlı 
lokasyanlarına, DATAE; Erzurum, ATAE; Eskişehir, ETAE; İzmir,  STAE; Sakarya  deneme 
arazilerine ekilmiştir.  

Bugüne kadar enstitümüz tarafından 3 adet tritikale çeşidi tescil ettirilmiştir; Tatlıcak-97, 
Melez-2001 ve Mikham-2002. 2006 yılında ise BDMT 06-5K isimli hat tescile sunulmuştur. Bu aday 
2010 yılında ALPERBEY ismi altında Tohumluk-Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından tescil 
ettirilmiştir. 
Projede Önerilen Değişiklikler: Projede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
 

 

 

Proje Adı   : Tritikale Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
Projenin İngilizce Adı : Determination of some quality traits in breeding materials of triticale 

Proje No   : TAGEM/TA/11//07/08/001         
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Yürütücü Kuruluş  : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Konya 

Proje Lideri   :  Dr. Aysun GÖÇMEN AKÇACIK 

Proje Yürütücüleri  : Seydi AYDOĞAN ve Dr. Emel ÖZER.  

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2011-2015 
Dönem bulguları ve Tartışma:  Bu projede gerek ithalatcı ülkeler gerekse iç tüketimin kalite 
isteklerine cevap verecek şekilde çeşit geliştirilmesine, yeni ve mevcut çeşitlerin kalite düzeylerinin 
belirlenmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bölge verim ve verim denemelerinin her 
birinde toplam hat ve çeşit sayısı 25 ( 20 hat+ 5 standart çeşit) olup Merkez ve Çumra 
lokasyonlarında yetiştirilen kuru şartlara ait materyallerin analizleri 2 tekerrürlü olarak yapılmıştır. 
Islah bölümü ile birlikte verim ve kalite özelliklerine ait değerler dikkate alınarak uygun olan hatların 
seçimleri yapılmıştır.  Bu proje kapsamında elde edilen verilerin varyans analizleri ve gruplandırma 
yapılarak sonuçlar ıslah materyallerinin seçiminde kullanılmaktadır. 2009-2010 yılı tritikale 
materyallerinin verim ve bölge verim kademelerine ait örnekler alınarak bu örneklerde nem, 
protein, gluten hektolitre ve bin tane olmak üzere kalite ve istatistik analizleri yapılmıştır. Verim ve 
bölge verim denemelerindeki ortalama protein oranları; KTVD’de % 12.41, KTBVD‘de % 12.24 
olduğu tespit edilmiştir. Bin tane ağırlıkları ise KTVD’de 32.40 g ve  KTBVD’de 32.47 g olduğu 
belirlenmiştir. 2011 yılında çalışmalar planlanan şekilde sürdürülecektir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Proje beş yılık gelişme süresini tamamlamış olup, 2010-2015 
teklif edilen şekliyle devam edecektir. Planlandığı şekilde çalışmalar sürdürülecektir. 
 

 
 
 
Proje Adı   : Doğu Anadolu Bölgesi Tritikale Islah Projesi  
Projenin İngilizce Adı : East Anatolia Triticale Breeding Project 
Proje No   : TAGEM/TA/07/07/08/001 
Yürütücü Kuruluş  : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR 
Proje Yürütücüleri  : Dilşad GÜLEN, Esra AKPINAR 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : CIMMYT, ICARDA, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 

Enstirüsü, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya Tarımsal Araştırma 
Enstitütsü, Atatürk Üniversitesi 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2007-2011 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
 
 Materyal ve Metot: Gerek kendi melezleme çalışmalarımız sonucu geliştirilen, gerek yurtiçi ve 
gerekse yurt dışından temin edilen materyaller değişik F kademelerinde, gözlem bahçelerinde, ön 
verim,  verim ve bölge verim denemelerinde denenmiştir. Bölge verim denemelerimiz Erzurum 
Merkez, Ilıca, Pasinler, Erzincan ve Muş lokasyonlarında yürütülmüştür. F kademelerinde modifiye 
edilmiş bulk yöntemi uygulanmıştır. Verim Denemeleri, Latis ve tesadüf blokları deneme 
desenlerine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuş, muameleler parsellere şansa bağlı olarak 
dağıtılmıştır.   
Bulgular: 2009 Haziran-Ağustos aylarında çok yoğun yağış meydana gelmiş, dolayısıyla bu durum 
vegetasyon süresinin uzamasına ve hasatların gecikmesine neden olmuştur. Hasatların gecikmesi 
2009–2010 yılı ekimlerinin de gecikmesine neden olmuştur. Ekimlerden sonra havaların soğuması 
ve yapışların yeterli olmaması nedeniyle kış öncesi çıkışlar istenilen düzeyde olmamıştır. Erzurum 
ve çevresinde çok zayıf bir çıkış göstermiş olan bitkiler, iyi bir gelişme sağlayamadan kışa 
girmişlerdir. Uzun yıllar iklim verileri incelendiğinde kış aylarında düşen kar yağışlarında önemli 
derecede azalmanın söz konusu olması kar örtüsünün yetersizliğine sebep olmuştur. Ancak kış 
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aylarında yine uzun yıllara ortalamalarına göre sıcaklıklar yüksek olduğundan bitkiler zarar 
görmemiştir.  
Mart ayından başlayan yoğun yağışlar temmuz ayının ortalarına kadar devam etmiş, bundan dolayı 
yabancı ot ilaçlamaları zamanında yapılamamış veya yapıldığı halde hava şartlarından dolayı etkili 
olamamıştır. 2009-2010 ekim yılında yabancı ot, bölgede özellikle Muş ve Erzincan bölgesinde 
ciddi anlamda sorun oluşturmuştur. Haziran ayından temmuz ortalarına kadar yağan yoğun 
yağmurlar ve bu süre içerisinde bazı bölgelerde meydana gelen dolu yağışları buğdaylarda %100 e 
varan yatmaya neden olurken tritikale ekili alanlarda zarar oluşturmamıştır. Ancak yoğun yağışlarla 
birlikte artan sıcaklıklar bitkilerde strese neden olmuş ve bitkiler süt olum dönemini 
tamamlayamadan sarı olum dönemine geçmişlerdir. Bu da dane doldurmayı olumsuz etkileyerek 
1000 tane ağırlıklarının dolayısıyla verimin  düşmesine sebep olmuştur.  
Son yıllarda bölgemizde tritikale ekim alanı önemli ölçüde artmaktadır. Bu nedenle yürütülen ıslah 
çalışmaları sonucunda bölgemize uygun, yüksek verimli, soğuğa, hastalık ve zararlılara 
dayanıklılık özellikleri nedeniyle tescile sunulan tritikale hattımızın tescil çalışmaları tamamlanmış,  
Ümranhanım ismiyle 30 Mart 2010 tarihinde tescili onaylanmıştır. Bu çeşidin üretim hakkı kısmi 
olarak özel bir tohumculuk firmasına devredilmiştir. Bu çeşidin elit ve orijinal tohumluk üretimleri 
Enstitümüz tarafından yapılmaktadır  
 
2009-2010 ekim yılında 56 hattan F5 denemesinden 80 başak seçimi yapılarak 2010 Ekim ayında 
F6 olarak başak sıralarına ekilmiştir. 30 genotipten oluşturulmuş ve tohum çoğaltmak amacıyla 
Ilıca lokasyonuna parsel ekimi yapılan Gözlem Bahçesinden 15 hat seçilerek Verim Denemesi-1’e 
çıkarılmıştır. Seçilen genotiplerin verimleri Şekil 1’de görülmektedir.  
 
Şekil. 1. Tritikale Gözlem Bahçesinden Seçilen Hatların ve Şahitlerin Verim 
Performansları 
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Verim Denemeleri Ilıca lokasyonunda, Bölge Verim Denemeleri ise Ilıca, Pasinler ve Muş 
lokasyonlarında kurulmuştur.  
Bütün lokasyonlarda denemelerin ekimleri hasatların gecikmesi nedeniyle 10-15 gün gecikmeli 
olarak yapılabilmiş, kış öncesi yağışların istenilen düzeyde olmaması nedeniyle iyi bir çıkış 
sağlanamadan bitkiler kışa girmişlerdir. Uzun yıllar ortalamalarına göre kış aylarında düşen kar 
yağışının önemli derecede düşük olması kar örtüsünün yetersizliğine sebep olmuştur. Ancak kış 
aylarında yine uzun yıllara ortalamalarına göre sıcaklıklar yüksek olduğundan bitkiler zarar 
görmemiştir.  
İlkbahar ve yaz aylarındaki yoğun yağışlardan dolayı yabancı ot ilaçlamaları başarılı olmamıştır. 
Özellikle Muş ve Erzincan bölgesinde ciddi anlamda sorun oluşturmuştur.  
13 hat ve çeşitten oluşan TVD-2 denemesi Ilıca lokasyonunda kurulmuş, denemeden seçilen 8 hat 
Konya Bölge Verim Denemesinden seçilen 3 hatla birleştirilerek Bölge Verim Denemesine 
çıkarılmıştır. Denemeden seçilen hatların ve çeşitlerin verim performansları Şekil 2’de verilmiştir.  
   
Şekil. 2. TVD-2 Denemesinde Çeşit-Hatların Verim Performansları 
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Ilıca, Pasinler, Erzincan ve Muş                                                                                                                
lokasyonlarında kurulan bölge verim denemesinde 6 genotip gözlenmiştir. İyi performans gösteren 
3 hat, verim denemelerinden seçilen hatlarla birlikte tekrar gözlenmek üzere bölge verim 
denemesine alınmıştır. Lokasyonlardan elde edilen sonuçların verim grafiği Şekil 4’de verilmiştir.  

 
 
 
 
Şekil 4. TBVD Denemesinde seçilen hatların  ve çeşitlerin verim performansları. 
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Bu çalışmalara ilaveten Enstitümüz Ümranhanım tritikale çeşidinden 1450 kg sertikalı tohumluk, 
özel bir tohumculuk şirketine kısmi üretim hakkı devredilerek satılmıştır. Aynı zamanda çeşidin elit 
ve orijinal kademede üretimleri devam etmektedir.  
 
Yapılacak çalışmalar sonucunda verimi yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı bir tritikale çeşidi 
geliştirilebilirse bölgemizde çok önemli olan hayvancılık sektörüne çok büyük katkıda bulunacaktır. 
Çünkü bölgemizde bulunan ekim alanlarının çok büyük bir kısmı sulanamayan kıraç alanlardır. Bu 
alanlarda yetiştirilecek tek yıllık, besin değeri yüksek, arpanın yerine ikame edebilecek tritikale 
çeşitleri çiftçimizin gelir seviyesine gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak büyük katkı 
sağlayacaktır. 

 
Projede Önerilen değişiklikler: 
Personel:  Proje lideri Köksal KARADAŞ, projede görev alan araştırıcılardan, Dilşad GÜLEN ve 
Esra AKPINAR tayin nedeniyle Enstitü’den ve projeden ayrılmıştır. Zir. Müh. Ahmet 
KÜÇÜKÖZDEMİR projeye dahil edilmiştir. 

Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR proje lideri olarak görevlendirilmiştir. 
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SICAK İKLİM TAHILLARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI 
(14 -17 Mart 2011) 

Saatler  Proje Lideri/ 
Sunan  

 
Proje /Sunum Adı Kurum Projenin 

Durumu 

  

 14 Mart 2011 Pazartesi 
1. Gün   

09
.0

0 

09
.3

0 

 KAYIT   

09
.3

0 

10
.3

0 

 
 

I.OTURUM   

  

 
 

AÇILIŞ KONUŞMALARI    

09
.3

0 

10
.0

0  

 
Dr. Vehbi ESER 
Daire Başkanı 
 

  

10
.0

0 

10
.3

0 

 
Dr. Muzaffer KIZILTAN 
Genel Müdür Yardımcısı   

11
.0

0 

11
.3

0 

 
Türkiye Tohum Gen Bankasının Tanıtımı 

Dr. İsa ÖZKAN 
Müdür-TARM 

  

11
.3

0 

12
.0

0 

 
Kuraklık Test Merkezinin Tanıtımı 

Yüksel KAYA 
Müdür-BDUTAE 

  

12
.0

0 

12
.3

0  

Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi 
LaboratuvarınınTanıtımı 

Dr. Suat YILMAZ  
Müdür-BATEM 

  

12
.3

0 

14
.0

0 

 
 

YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0 

 
 

III. OTURUM   

  

 
 

Başkanlık Divanının Oluşturulması ve Gündem Hakkında 
Görüşmeler 

  

14
.0

0 

14
.3

0 

 
PROGRAM HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMU 

(Koordinatör)   

14
.3

0 

15
.0

0 

 
“NIR Analiz Sisteminin Çalışma Sistemi ve Güvenirliliği”  

Sunan : Doç Dr. Selim Aytaç   

  

 
Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetim Araştırmaları 

  

10
.3

0 

11
.0

0 

 
 

Ara   



 3 

  
 

Ülkesel Mısır Islah Araştırmaları 
  

15
.0

0 

15
.3

0 Rahime 
CENGİZ 

 
Melez Mısır Islahında Dihaploid Hatlarının Elde Edilmesi ve 

Kullanılması 

Sakarya 
TAE 

TÜBİTAK 
1007 

2011-14 

15
.3

0 

16
.0

0 

 
 

Ara   

16
.0

0 

17
.3

0 

 
 

IV. OTURUM   

16
.0

0 

17
.0

0 Mehmet Cavit 
SEZER 

 

Ülkesel Mısır Islah Biyoteknoloji Araştırmaları 
 Sakarya 

TAE 

 
Yeni 
Teklif 

17
.0

0 

17
.3

0 Mesut 
ESMERAY 

Mısır Heterotik Gruplarında Genetik Analizler 
(Doktora Tezi) Sakarya 

TAE 
Yeni 
Teklif 

  

 15  Mart  2011  Salı 
2. Gün   

09
.0

0 

10
.3

0   
I. OTURUM   

09
.0

0 

09
.3

0 

Niyazi 
AKARKEN 

Mısır Genotiplerinin Sıcaklığa Tolerans Faktörleri Bakımından 
Karşılaştırılması 

(Yüksek Lisans Tezi) 
 

Sakarya 
TAE 

Yeni 
Teklif 

09
.3

0 

10
.0

0 Ahmet 
DUMAN 

Silajlık Mısır Islah Araştırmalarında Kalite Değerlerinin 
Belirlenmesi 

 
Sakarya 

TAE 
Yeni 
Teklif 

10
.0

0 

10
.3

0 Bülent 
CENGİZ 

Ülkesel Mısır Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin 
Belirlenmesi 
 

Sakarya 
TAE 

Yeni 
Teklif 

10
.3

0 

11
.0

0 

 
 

ARA   

11
.0

0 

12
.3

0 

 
 

II. OTURUM   

11
.0

0 

11
.3

0 Eşref  
ÖZBEY 

 

Kendilenmiş Mısır Hatlarının Moleküler ve Morfolojik 
Karakterizasonu (Yüksek Lisans) 

Sakarya 
TAE 

Devam 
Eden 
2011 

11
.3

0 

12
.0

0 Rahime 
CENGİZ Ülkesel Mısır Islah Araştırmaları Sakarya 

TAE 

Devam 
Eden 
09-13 

12
.0

0 

12
.3

0 Rahime 
CENGİZ-  
M.Cavit 
SEZER 

 

Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 
- Marmara Bölgesi Tane Mısır Islah Araştırmaları 
- Marmara Bölgesi Silajlık Mısır Islah Araştırmaları 
- Marmara Bölgesi Şeker Mısır Islah Araştırmaları  
- Marmara Bölgesi Populasyon Islah Araştırmaları 

Sakarya 
TAE 

Devam 
Eden 
09-13 

12
.3

0 

14
.0

0 

 
 

YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0 

 
 

III. OTURUM   
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14
.0

0 

14
.3

0 

Şekip ERDAL 

Akdeniz Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 
- Akdeniz Bölgesi Tane Mısır Islah Araştırmaları 
- Akdeniz Bölgesi Beyaz Mısır Islah Araştırmaları 
- Akdeniz Bölgesi Cin Mısır Islah Araştırmaları 
- Akdeniz Bölgesi Silajlık Mısır Islah Araştırmaları 
- Akdeniz Bölgesi Şeker Mısır Islah Araştırmaları  

-      Akdeniz Bölgesi koçan Kurduna Dayanıklılık Islahı        
Çalışmaları 

Batı Akdeniz 
TAE 

Devam 
Eden 
09-13 

14
.3

0 

14
.5

0 

Dr. İbrahim 
CERİT 

Çukurova Mısır Islah Araştırmaları 
 
 

Çukurova 
TAE 

Devam 
Eden 
09-13 

14
.5

0 

15
.1

0 

M. Ali 
TÜRKAY 

Çukurova Bölgesinde Mısır Koçan Kurdu (Sesamia Nonagrioides 
Lef.) ve Mısır Kurdu (Ostrinia Nubilalis Hübn.)’na Dayanıklı Mısır 

Islahı 
 

Çukurova 
TAE 

Devam 
Eden 
09-13 

15
.1

0 

15
.3

0 

M. Ali 
TÜRKAY 

Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre) 
(Lepidoptera : Noctuidae)’na Dayanıklı Çeşit Islahı 

 

Çukurova 
TAE 

TÜBİTAK 
1001  

15
.3

0 

16
.0

0 

 
 

ARA   

16
.0

0 

17
.3

0 

 
 

IV. OTURUM   

16
.0

0 

16
.2

0 

Erkan ÖZATA Karadeniz Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları Karadeniz 
TAE 

Devam 
Eden 
09-13 

16
.2

0 

16
.4

0 

Erkan ÖZATA 

Karadeniz Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 
Kendilenmiş At Dişi Mısır (Zea mays İndendata Sturt.) 

Hatlarından Verim ve Kalitesi Yüksek Silajlık Mısır Çeşitlerinin 
Geliştirilmesi 

Karadeniz 
TAE 

 

Sonuçlanan 
06-10 

16
.4

0 

17
.0

0 Mehmet 
TEZEL Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Devam 
Eden 
08-12 

17
.0

0 

17
.2

0 

Nebi 
ÖZEK 

Ege Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 
-  Silajlık Mısır Çeşit Geliştirme Islahı 

Ege TAE 
 

Devam  
Eden    

2007-11+ 
Yeni Teklif 

 

17
.2

0 

17
.4

0 

Ahmet 
GÜLEBÜR 

Orta Anadolu’da Sürdürülebilir İkinci Ürün Silajlık Mısır 
Araştırmaları İLCİ TARIM 

Bakanlık 
AR-GE  
Devam 
eden 

  

 
16  Mart  2011  Çarşamba 

3. Gün   

09
.3

0 

10
.3

0   
I. OTURUM   
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09
.0

0 

09
.2

0 
Şehmus 
ATAKUL 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 
- Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Bölge Verim Ve 
Adaptasyon Araştırmaları (Diyarbakır Lokasyonu ) / Ana Ürün 
Verim Denemesi 
- Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Bölge Verim Ve 
Adaptasyon Araştırmaları (Diyarbakır Lokasyonu )/ Ortak 
Melez (SASA) Ana Ürün Verim Denemesi 

Güneydoğu  
Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
09-13 

09
.2

0 

09
.4

0  
 

Timuçin 
TAŞ 

 

GAP Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 
Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Tane ve Silajlık Mısır 
Çeşitlerinin Belirlenmesi  (Şanlıurfa Lokasyonu) 

GAP  TSK 
ve TAE 

Devam 
Eden 
09-13 

09
.4

0 

10
.0

0 

Hüseyin 
ONARAN 

 

Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları 
Adaptasyon Çalışmaları (Niğde Lokasyonu) 

Niğde 
Patates 

AE 

Devam 
Eden 
09-13 

10
.0

0 

10
.2

0 

Gazi ÖZCAN 
Orta Anadolu Koşullarında Kuraklığa Toleranslı Mısır 

Hatlarının Belirlenmesi 
 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Yeni  
Teklif 

 

10
.2

0 

10
.4

0 

Muzaffer 
ÖZDEMİR 

Ülkesel Mısır Islah Projesi 
-  Bazı Mısır Çeşitlerinin Kahramanmaraş Koşullarına 

Adaptasyonun Belirlenmesi 
-  Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kahramanmaraş Koşullarına 

Adaptasyonun Belirlenmesi 
 

K.Maraş 
TAE 

Devam 
Eden 

07-11 + 
Yeni Teklif 

11
.0

0 

11
.2

0 

Erdal 
GÖNÜLAL 

Farklı Olum Grubundaki Mısır Çeşitlerinin Değişik Gelişim 
Dönemlerindeki Kısıtlı Su Uygulamalarına Tepkilerinin 

Belirlenmesi 
Konya 
TSKAE 

Yeni 
Teklif 

11
.2

0 

11
.4

0 

Şekip ERDAL Bazı Mısır Hatlarının Su Stresi ve Normal Koşullar Altında 
Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi 

Batı 
Akdeniz 

TAE 

Devam 
Eden 

2011-13 

11
.4

0 

12
.0

0 

Mehmet  
PAMUKÇU 

Antalya Sahil Koşullarında Mısır ve Soyanın İkinci Ürün Silajlık 
Olarak Birlikte Ekimle Yetiştirme Olanakları 

Batı 
Akdeniz 

TAE 

Devam 
Eden 

2011-12 

12
.0

0 

12
.2

0 

Erkan ÖZATA 
Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Ekim Sıklığı ve 

Azot Dozlarının Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine 
Etkisi  ( Doktora Tez Projesi) 

Karadeniz 
TAE 

 

Devam 
Eden 

2011-12 

10
.3

0 

11
.0

0 

 
 

ARA   

11
.0

0 

12
.3

0 

 
 

II. OTURUM   

  

 
 

Ülkesel Mısır Yetiştirme Tekniği Araştırmaları   
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12
.2

0 

12
.4

0 Özden Dayı 
DOĞRU 

Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısır (Zea mays saccharata 
Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi ve Kalite Kriterleri 

Üzerine Etkileri 

Sakarya 
TAE 

Devam 
Eden 
10-12 

14
.0

0 

14
.2

0  
Sevda KILINÇ 

Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Altı Şeker 
Mısırı(Zea mays L. Saccharata Sturt) Çeşidinde Taze Koçan 

ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi 
 

Güneydoğu 
Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
10-12 

14
.2

0 

14
.4

0  
Timuçin TAŞ 

Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Mısır 
Bitkisinin Değişik Büyüme Dönemlerinde, Farklı Hasat 

Zamanlarının ve Sıra Üzeri Bitki Sıklıklarının Verim ve Bazı 
Tarımsal Karakterlere Etkisi 

GAP TSK  
ve TAE 

Devam 
Eden 
10-12 

14
.4

0 

15
.0

0  
Dr. Songül 
GÜRSOY 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Farklı Toprak İşleme 
Yöntemleri Altında Yeşil Gübrelemenin Pamuk Ve Ana Ürün 
Mısırın Verim Ve Toprak Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi 

Güneydoğu 
Anadolu 

TAE 

Devam 
Eden 
10-12 

15
.0

0 

15
.2

0 

Ali Beyhan 
UÇAK 

Doğrudan ve Geleneksel Koşullarda Yetiştirilen Mısır’ın Su 
Verim İlişkileri 

 
Çukurova  

TAE 

Devam 
Eden 

2011-12 

15
.2

0 

15
.4

0  
Talip ATÇEKEN 
Naci DEMİRCİ 

 

Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azot ve Su 
Uygulamalarının Silajlık Mısır Verimi Üzerine Etkilerinin 

Belirlenmesi 
Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azot Ve Su 
Uygulamalarının Mısır Dane Verimi Üzerine Etkilerinin 

Belirlenmesi 
 

Konya 
TSKAE 

Devam 
Eden 
09-11 

16
.0

0 

16
.2

0 

Dr. Cengiz 
ÖZCAN 

Bazı Mısır Çeşitlerinin Çinkoya Tepkileri ve Uygun Çinko 
Dozunun Belirlenmesi 

 
 

Karadeniz 
TAE 

Sonuçlanan 
2007-09 

  

 ÜLKESEL ÇELTİK ENTEGRE ÜRÜN YÖNETİM 
ARAŞTIRMALARI   

  

 ÜLKESEL ÇELTİK ISLAH ARAŞTIRMALARI 
   

12
.3

0 

14
.0

0 

 
 

YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0 

 
 

III. OTURUM   

15
.3

0 

16
.0

0 

 
 

ARA   

16
.0

0 

17
.3

0 

 
 

IV. OTURUM   
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16
. 2

0 

14
. 5

0 
Dr. Necmi 
BEŞER 

Çeltik yanıklık hastalığına (Magnaporthe grisea) dayanıklı 
çeltik ıslahı çalışmaları 

 
Trakya TAE Yeni Teklif 

2012-16 

14
. 5

0 

17
.1

0 

Dr.  
Halil SÜREK 

 
Trakya-Marmara Bölgesi Çeltik Islah araştırmaları 

 
 
 

Trakya TAE 
Devam 
Eden 
08-12 

17
.1

0 

17
. 3

0 

Dr.  
Halil SÜREK 

Yabancı Ot İlaçlarına Dayanıklı Çeltik Islahı 
 Trakya TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

  

 
Ülkesel Çeltik Entegre Ürün Yönetim Araştırmaları   

  

 

Ülkesel Çeltik Yetiştirme Tekniği Araştırmaları   

09
.2

0 

09
.4

0 

Rasim ÜNAN 
Trinexapac-Ethyl Bitki Büyüme Düzenleyicisinin Farklı Çeltik 

(Oryza Sativa L.)  Çeşitlerinde Yatmaya ve Verim Unsurlarına 
Etkisi 

Karadeniz 
TAE 

Devam 
Eden 
11-12 

09
.4

0 

10
.0

0 

Mahmut  
DOK 

Karadeniz Bölgesi Çeltik Tarımında Verim ve Kalitenin 
Artırılmasına Yönelik Yetiştirme Tekniği Araştırmaları     
Farklı Çeltik Çeşitlerinin Çinko Etkinliklerinin Belirlenmesi 
 

Karadeniz 
TAE 

Devam 
Eden 

2007-12 

10
.0

0 

10
.2

0 

Mahmut  
DOK 

Karadeniz Bölgesi Çeltik Tarımında Verim ve Kalitenin 
Artırılmasına Yönelik Yetiştirme Tekniği Araştırmaları    
 Çeltik Tarlalarında Değişik Baklagil Yem Bitkilerinin Kışlık Ara 
Ürün Olarak Yetiştirme İmkânlarının Araştırılması 
 

Karadeniz 
TAE 

Devam 
Eden 

2007-12 

10
.2

0 

10
.4

0 

Şerif  
KAHRAMAN 

Diyarbakır Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım 
Olanaklarının Araştırılması ve Konvansiyonel Tarım İle  
Karşılaştırılması (Bilgi) 
 

Güneydoğu  
Anadolu 

TAE 

BİLGİ 
 

10
.3

0 

11
.0

0 

 
 

ARA   

11
.0

0 

12
.3

0 

 
 

II. OTURUM   

  

 17  Mart  2011  Perşembe 
4. Gün   

09
.0

0 

10
.3

0   
I. OTURUM   

09
.0

0 

09
.2

0 

Rasim ÜNAN Karadeniz Bölgesi Çeltik Islah Araştırmaları Karadeniz 
TAE 

Devam 
Eden 
08-12 
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 1.3. Ülkesel Çeltik Bitki Koruma Araştırmaları 

   

11
.0

0 

11
.2

0 

Emre EVLİCE 
Çeltik Beyaz Uç Nematodunun Etkili Tohum Ekstraksiyon 
Metodunun ve Çankırı Çorum İllerinde Yaygınlık Durumlarının 
Belirlenmesi 

Ankara Zirai 
Mücadele 
Merkez 

Devam 
Eden 
09-10 

11
.2

0 

11
.4

0 

 Mısır ve Çeltik Tescil Denemelerinin Sunulması  TTSMM  

11
.4

0 

12
.0

0 

 Yeni Araştırma Konuları ve Proje Fikirlerinin Belirlenmesi   

12
.0

0 

12
.3

0 

 Ödül  Töreni, Genel Değerlendirme, Dilek-Temenniler, 
Kapanış   

 
 
 
 
 
 
 
Proje Adı  : Melez Mısır Islahında Dihaploid Hatların Elde Edilmesi ve 

Kullanılması, TÜBİTAK-1007 
Obtaining and Use of Dihaploid Lines in Maize Breeding 

 
Yönetici Kuruluş  : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Yöneticisi  : Rahime CENGİZ 
Sunan    : Rahime CENGİZ 
Proje Yürütücüleri  : Rahime CENGİZ, Prof.Dr.Kayıhan Z.KORKUT 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2011 ve 31.12.2014 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  

Dünya’da ve ülkemizde mısır bitkisi, gerek kamu ve gerekse özel sektör kuruluşları 
tarafından ıslah çalışmalarının yoğun olarak yürütüldüğü bir sıcak iklim tahılıdır. Yüksek 
verimli ve istenen özellikleri taşıyan melez çeşitlerin geliştirilmesinde ilk aşama genel ve özel 
kombinasyon yeteneği üstün olan kendilenmiş hatların geliştirilmesidir.  

Klasik ıslah yöntemleri ile kendilenmiş hatların elde eilmesi ve melezlenmesinden melez 
mısırın elde edilme süresi yaklaşık 13 – 15 yıldır. Bu sürecin en az 7 yılı kaynak materyalden 
kendilenmiş hat elde edilmesi için kullanılmaktadır. Yine de %100 homozigot döller elde 
edilememektedir. Buna karşılık, haploid bitkilerden kromozom katlaması yoluyla %100 
homozigot genotip elde edilebilmektedir. Böylece uzun yıllar gereksinme duyulan 
kendilemeyle hedeflenen amaca haploid teknikleri ile en fazla iki yılda ulaşılabilmektedir. 
Sonuç olarak klasik melez mısır ıslahı yönteminin biyoteknolojik yöntemlerle desteklenmesi 
melez mısır çeşitlerinin geliştirilmesinde ıslah süresini kısaltmada ve yöntemin etkinliğini 
arttırmada önemli bir imkan yaratacaktır.  

Bu çalışmanın amacı; 
Klasik mısır ıslah çalışmalarına haploid tekniklerini entegre ederek melezlemede 

kullanılacak homozigot anaçları kısa sürede elde etmek ve böylece zaman, emek ve tarımsal 
Ar-Ge’ye ayrılan kısıtlı maddi kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamaktır. 
Materyal ve Metot: 
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Materyal olarak Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mısır Islah programından 
geliştirilen kendilenmiş hatlar ve melezler kullanılacaktır. Proje beş iş paketinden 
oluşmaktadır. 
 
İP.1. Melezlerin Ekimi, Tepe Püsküllerine Ön Soğuk Uygulaması Ve Melez Yapımı 
1.1-Melezlerin Ekimi ve Ön Soğuk Uygulaması 
1.2- Kendilenmiş Hatlararası Melez Yapımı 

İP.2. İn vitro Tekniği İle Dihaploid Bitkilerin Elde Edilmesi 
2.1. Anter Kültürü Tekniği ile Bitkilerin Elde Edilmesi 
2.2. Ploidi Düzeylerinin Belirlenmesi 
2.3. Kromozom Katlaması 
İP.3. In vivo Tekniği ile Dihaploid Hatların Elde Edilmesi 
3.1. Inducer Hatlar Kullanılarak Dihaploid Bitkilerin Elde Edilmesi 
 
İP. 4. Dihaploid Bitkilerin Seleksiyonu Ve Çoğaltımı 
4.1. Dihaploid Bitkilerin Seleksiyonu ve Tohum Çoğaltma  
 
İP.5. Yoklama Melezlerinin Yapımı, Tohum Çoğaltımı Ve Yoklama Melezleri Verim 
Denemeleri 
5.1. Test Edicilerle Yoklama Melezleri Yapımı 
5.2. Melezlemeye Alınan Hatlardan Tohum Çoğaltılması 
5.3. Yoklama Melezlerinin Verim Denemelerine Alınması 
 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Ülkemizde 2009 yılında kullanılan melez mısır tohumluğu 21.149 tondur. Bunun içinde 
kamuya ait çeşitlerinin payı % 2’dir (Anonim, 2009). Bu oran oldukça düşüktür. Yüksek 
verimli yerli melez mısır çeşitlerinin üretime kazandırılması gerekmektedir. Kısa sürede elde 
edilen ve heterotik grupları ile kombinasyon yetenekleri tahmin edilen dihaploid mısır hatları 
melez mısır geliştirme programına alınacaktır. Elde edilecek melez mısır çeşitleri, çoklu 
lokasyonlarda kurulacak denemelerin sonucunda tescil ettirilerek üretim hakları özel sektöre 
devredilecektir.  

Ülkemiz kamusal mısır ıslah programlarına yurtdışından materyal girişi olmamaktadır. 
Islahçılar kendi kaynak materyallerini kendileri yaratmaktadırlar. Dihaploid mısır hatları % 
100 homozigottur. Bu hatlarda kromozom katlaması sonucu istenmeyen resesif homozigot 
özellikler fenotipte kolaylıkla gözlenmekte ve elemine edilmektedirler. Bu nedenle üstün bir 
kaynak materyal niteliğindedirler. Elde edilen dihaploid mısır hatları yeni kaynak materyal 
yaratma çalışmalarında da kullanılacaktır.  

Ülkemizde özel sektörün melez mısır geliştirme çalışmaları yeterli düzeyde değildir. 
Islah programlarında kullandıkları kendilenmiş mısır hatlarını yurtdışından ıslahçı hakkı 
karşılığı temin etmektedirler. Kısa sürede ve çok sayıda elde edilen dihaploid mısır hatları 
çeşit geliştirmek isteyen özel kuruluşlara yönetmelikler çerçevesinde kullandırılabilecektir. 

Klasik mısır ıslahında hastalıklara dayanıklılık çalışmaları, kendilenmiş hatların tarla 
yada sera ortamında hastalık etmeni inokulasyonu temelinde yürütülmektedir. Oysa, 
haploidlerin değişik ortamlarda ve farklı patojenlere ya da patojenlerin farklı ırklarına karşı in 
vitro seviyede seçime olanak vermesi hastalıklara dayanıklılık çalışmalarında yer, zaman ve 
maddi kazanç sağlamaktadır. Projenin devamında hastalık çalışmaları in vitro da 
yapılabilecektir. 

Dihaploid hatlar major genler ve/veya kantitatif özellik lokuslarının (QTL) genetik 
haritalama çalışmalarında, QTL analizlerinde mükemmel deneysel materyaller olarak 
nitelendirilmektedirler. Ülkemizde henüz klasik mısır ıslah çalışmalarında bu teknikler 
kullanılmamaktadır. Dihaploid hatların elde edilmesi materyallerin genetik haritalarının 
çıkarılmasına olanak sağlayacaktır. 

Dünya’da sitoplazmik erkek kısır hatların elde edilmesinde haploid tekniğinden 
yararlanılmaktadır. Erkek kısır hatlar, melez mısır üretiminde tepe püskülü çekme işlemini 
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ortadan kaldırdığından maddi kaynaklar ve zaman açısından tasarruf sağlamaktadırlar. Bu 
bağlamda projenin devamı olarak erkek kısır hatların geliştirilmesi çalışmaları da 
yapılabilecektir. 

 
Talep Edilen Bütçe: 1.345.202 TL 

 
Çalışma Takvimi: 

       
 
 
 
 
YENİ TEKLİF PROJE 
 
Proje Adı    :Ülkesel Mısır Islah Biyoteknoloji Araştırmaları 

National Maize Breeding Researches in Biotechnology 
Yürütücü Kuruluşlar  : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 

Proje Lideri   : Mehmet Cavit SEZER 
Proje Yürütücüleri  : Doç. Dr. Ali ERGÜL, Mehmet Cavit SEZER, Mesut 

ESMERAY, A. Eşref ÖZBEY, Özden DAYI DOĞRU, Mehmet Ali 
TÜRKAY, Mehmet PAMUKÇU, Şekip ERDAL, Mehmet TEZEL, 
Erkan ÖZATA 
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İşbirliği Yapılan Kuruluş  : Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 01.01.2012 – 31.12.2014 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 

Dünyada Biyoteknoloji alanında önemli gelişmeler olurken Ülkemizde de 1990 lı 
yıllardan sonra Biyoteknoloji alanındaki araştırmalara önem verilmeye başlanmıştır. Bu 
amaçla TÜBİTAK ve DPT başta olmak üzere değişik kuruluşlar tarafından çok sayıda proje 
desteklenerek belirli üniversitelerde altyapılar oluşturulmaya başlanmıştır. Bütün bu olumlu 
gelişmelere karşı Ülkemizde biyoteknoloji alanındaki gelişmeler arzu edilen seviyeye 
ulaşamamıştır. Buna ilave olarak araştırma öncelikleri belirlenerek Ülkesel biyoteknoloji 
politikaları da henüz belirlenememiştir. 

Ülkemizde bitki biyoteknolojisi araştırmalarının istenilen seviyeye gelebilmesi için iyi 
yetişmiş araştırıcılara, alt yapısı ve araştırma olanakları yüksek olan laboratuvarlarda 
çalışma imkanı verilmelidir. Ülkemizin biyoteknoloji araştırma önceliklerinin de bir an önce 
belirlenmesinde fayda vardır. Özellikle, birçok bitki türünün gen merkezi olan Ülkemizin doğal 
florasındaki bitkilerin korunması ve önemli tarımsal özellikleri kodlayan genlerin bu bitkilerden 
izole edilerek kültür bitkilerine aktarılması yönündeki araştırmalara hız verilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca biyoteknoloji konusunda nitelikli araştırıcıların yetiştirilmesine, her 
zaman olduğu gibi gereken önem verilmelidir. 

Mısır bitkisinin genetik çalışmalara elverişliliği ile ilgili avantajları; 
- Çok geniş ekilişi vardır, 
- Eşey organlarının bitkinin ayrı yerlerinde bulunması, melezleme ve kendileme 

işlemlerini kolaylaştırmaktadır, 
- Bu çalışmalar sırasında, bir koçandan fazla tane alınabilmekte, bir sonraki kuşak 

kolaylıkla yetiştirilebilmektedir, 
- Kromozom sayısının az, kromozomlarının irice oluşu, sitogenetik araştırmaları 

kolaylaştırmaktadır, 
- Belirgin kalıtım özellikleri gösteren çok sayıda karakterleri taşımaktadır (Kün 1997) 

gibi özellikleri mısır bitkisinin genetik çalışmalarla ilgili avantajlarından bazıları olarak 
sayılabilir. 
 
Bu çalışmada Markör Destekli Seleksiyon (MAS) kullanılacak olup; 

- Islah projelerini güçlendirmek ve başarılı seçim şansını artırmak, 
- Önemli tarımsal özelliklerin, ıslahın erken aşamasında seçilmesinin şansını arttırmak 

amaçlanmaktadır. 
Markör destekli seleksiyon (MAS) klasik bitki ıslahında karşılaşılan sorunları çözmek 

için kullanılan alternatif ve yardımcı bir tekniktir. Markör destekli seleksiyon agronomik olarak 
önem arz eden ve birden fazla gen veya lokus tarafından kontrol edilen karakterlerin hızlı bir 
şekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Bu teknik klasik ıslahı tamamlayıcı, oldukça hızlı, etkin, 
doğru ve ekonomik bir seleksiyon yöntemidir. 

Bitki ıslahında kantitatif karakterleri etkileyen genlerin klasik ıslah metotlarıyla 
aktarılmasında özellikle bağlantı sürüklenmesi (linkagedrag) gibi birçok problemle 
karşılaşılmaktadır.Geleneksel veya klasik ıslah metotlarının başarısını ve hızını artırıcı 
tekniklerin başında MAS gelmektedir. 

Markör destekli seleksiyon agronomik olarak önem arz eden ve birden fazla gen veya 
lokus tarafından kontrol edilen karakterlerin etkin bir şekilde aktarılmasını sağlar. 

Moleküler markörlerin geliştirilmesinden sonra markör destekli seleksiyon hız 
kazanmıştır. Özellikle tahıllarda verim, kalite ile hastalık ve zararlılara dayanıklılık gibi 
konularda yapılan çalışmalar giderek artmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 

MAS ile mısır ıslahında klasik yöntemlerle seleksiyonun zor veya mümkün olmadığı 
karakterlerin seleksiyonu yapılabilmektedir. Geleneksel ıslah çalışmalarında karşılaşılan en 
büyük zorluklardan biri istenilen özellikle ilişkili dominant genleri taşıyan bireylerin heterozigot 
bireylerden ayrılmasıdır. 

Markör destekli seleksiyon tekniğinin tahıllarda kullanım alanı oldukça geniştir. Bu 
teknik oldukça hızlı, etkin, doğru ve ekonomik bir seleksiyon yöntemidir. Ancak tek başına 
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klasik ıslah metotlarının yerine kullanılabilecek bir yöntem değil, aksine klasik ıslahın 
başarısını arttıran tamamlayıcı ve yardımcı bir tekniktir. 

Markör destekli seleksiyon mısırda geri melez ıslahında, gen piramitlerinin 
oluşturulmasında, resesif genlerin seleksiyonunda, çevre faktörlerinin ekstrem olduğu, 
karakterin bitki gelişiminin geç dönemlerinde gözlemlenebildiği durumlarda, zaman ve 
ekonomik avantajlar sağlayarak ıslah etkinliğini artıran ve yeni çeşitlerin geliştirilmesini 
hızlandıran bir tekniktir. Gelişen markör teknolojisi ve markör destekli seleksiyon tekniği 
sayesinde yapılacak olan mısır ıslahı çalışmaları daha etkili bir şekilde yürütülebilmekte ve 
klasik ıslaha oranla çok daha kısa bir sürede başarılı ve güvenilir sonuçların elde edilmesi 
mümkün olmaktadır. 
 Bu proje ile Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi alt konularından biri olan 
Biyoteknoloji çalışmaları fiili olarak başlamış olacaktır. Biyoteknolojinin mısır ıslah 
çalışmalarında kullanılacak olan yöntemlerini uygulayacak enstitü araştırmacılarının bu 
konudaki bilgi birikim ve deneyimleri artırılmış olacaktır.  
Materyal ve Metot  : 
 

Bu araştırmada materyal olarak Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi dahilinde 
yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda STAE, ÇTAE, BATEM, KTAE, BDUTAE ve ETAE 
tarafından elde edilen ve elde edilecek mısır hatları ile yine aynı proje kapsamında yeni saf 
mısır hatları oluşturma amacıyla başlanmış yarı yol materyali ve yerel mısır populasyonları 
kullanılacaktır. 

Laboratuar Çalışmaları 
 DNA izolasyonu 
 PCR 
 Bandların tespiti 
Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Aktarma : 

Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi kapsamında Enstitüler tarafından 
yürütülmekte olan ıslah çalışmaları ile elde edilmiş ve elde edilecek olan mısır hatlarının 
biyoteknolojide kullanılan belirlenmiş karakterler tarafından taranarak elimizde bulunan mısır 
hatlarının durumunun tespiti yapılabilecektir. 

Enstitüler tarafından yürütülmekte olan ıslah çalışmalarında henüz durulmamış yarı 
yol materyallerinde sadece morfolojik karakterler bakımından seleksiyona tabi tutulmayıp 
aynı zamanda moleküler markörlerle de seleksiyona tabi tutularak klasik ıslaha büyük bir 
katkı yapmış olacaktır. 

Klasik ıslah metotlarıyla devam eden seleksiyonun istenilen karakterler yönünden 
yönlendirilerek istenilen amaca daha net bir şekilde ulaşılabilmesini sağlayarak; 
işgücü,zaman ve ekonomik olarak olumlu yönde bir katkı sağlayacaktır. 

Yine yerel mısır populasyonlarının da bu çalışmaya dahil edilmesi ile Ülkemizin yerel 
mısır popülasyonlarında tespiti yapılan moleküler karakterlerin,geri melezleme ıslah 
yöntemlerinin kullanılarak istenilen karakterlerin istenilen materyale aktarılması 
sağlanabilecektir. 

Bu çalışma ile zaten tüm dünyada ticari melez mısır ıslahında kullanılmakta olan 
biyoteknolojinin, Enstitülerimiz tarafından da kullanılarak ticari rekabetin sağlanmasında 
önemli bir aşama olacağı düşünülmektedir. 
 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve Yıllara Göre) : 
 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 

TOPLAM 120.000 125.000 140.000 
GENEL TOPLAM 385.000 

 
Çalışma Takvimi : 
1. Yıl 
Enstitülere ait kendilenmiş hatların genetik uzaklıklarının belirlenmesi için analizler 
yapılacaktır. 
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Enstitülere ait populasyonların genetik yapılarının belirlenmesi 
2. Yıl  
Spesifik karakterlere göre enstitülere ait kendilenmiş hatların taranması ve belirlenmesi 
çalışmaları yapılacak 
Bazı hatlarda safiyet analizi yapılacak 
3. Yıl 
Genetik uzaklıkların belirlenmesi 
Spesifik karakterlere göre kendilenmiş hatların seleksiyonu 
Kendilenmiş hatlarda safiyet analizi 
 
 
Proje Adı      : Mısır Heterotik Gruplarında Genetik Analizler (Doktora Tezi) 

Genetic Analyses on Maize Heterotic Groups 
Yürütücü Kuruluş   : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri    : Mesut ESMERAY 
Proje Yürütücüleri  : Prof.Dr. Kayıhan Z. KORKUT 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2012 – 31.12.2013 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 

Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi dahilindeki mısır ıslahı kapsamında 
STAEM (Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) tarafından klasik ıslah 
metodlarıyla elde edilmiş olan hatlardan 100 adet saf mısır hatda; SSR moleküler markör 
uygulaması kullanılarak, heterotik gruplarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Yapılan melez kombinasyonlarının başarılı olabilmesi için ebeveynler arasındaki 
genetik uzaklığın mümkün olduğu kadar uzak olması istendiğinden; heterotik gruplandırma 
ile genetik yakınlık ve uzaklığın da belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

STAEM tarafından koordinatör enstitü olarak halen yürütülmekte olan ülkesel 
projelerde diğer enstitüler tarafından da melez kombinasyonlarında kullanılan ve kullanılacak 
olan heterotik grupları belirlenecek olan bu hatların, melez kombinasyonlarında doğru ve 
etkin olarak kullanılmasıyla heterosisteki başarı oranlarının daha da yüksek olması 
amaçlanmaktadır.  

Bu çalışmada kullanılacak olan yüksek polimorfizm gösterecek olan SSR 
primerlerinin, Enstitünün halen her yıl rutin olarak elde ettiği saf hatların heterotik gruplarının 
belirlenmesinde sonraki çalışmalarda da kullanılması amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmayla, Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen mısır 
hatlarında; 
- heterotik grupları belirlemek, 
- heterotik gruplar arasında genetik analizleri yapmak, 
- morfolojik ve agronomik karakterler bakımından farklılığı saptamak, 
- moleküler farklılığı belirlemek ve 
- morfolojik ve moleküler tekniklerden elde edilen sonuçları birbirleri ile karşılaştırarak 

melez mısır ıslahı bilgi birikimine katkı sağlamaktır. 
 
Materyal ve Metod  : 

Bu araştırmada materyal olarak Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 
geliştirilen ve Dünya’da heterotik grupları bakımından farklılıkları kabul edilen kendilenmiş 
hatlarda dahil olmak üzere toplam 100 kendilenmiş mısır hattı kullanılacaktır. 

Tarla Çalışmaları : 
Araştırma ile ilgili tarla denemeleri Sakarya tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme 

alanlarında 2012 ve 2013 yetiştirme yıllarında uygun yetiştirme teknikleri kullanılarak 
yürütülecektir. 

Mısır hatlarında incelenecek olan morfolojik karakterler UPOV (International Union for 
the Protection of New Varieties of Plants. Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması 
Birliği) belgesinde yer alan karakterlerdir. 
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2012 yılı yetiştirme döneminde DNA analizleri sonucunda oluşturulan heterotik 
gruplamalara göre yarım diallel melezlemeler yapılacaktır. Yapılan melezlemeler sonucu elde 
edilen melez (F1) tohumları ve ilgili anaçlar 2013 yılı yetiştirme döneminde ekilerek diallel 
melez analizleri ile genetik parametreler, ilgili oranlar belirlenecektir. 

• Çiçeklenme gün sayısı (gün) 
• Bitki boyu (cm) 
• Koçanda sıra sayısı (adet) 
• Sırada tane sayısı (adet) 
• Bin tane ağırlığı (g) 
• Tane verimi (kg/da) 

Laboratuar Çalışmaları 
Ülkemiz mısır popülasyonlarında daha önceden çalışılmış ve polimorfizm gösteren 50 

SSR primeri ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Biyoteknoloji 
Laboratuvarlarında DNA analizleri yapılacaktır. Bu analizler sonucunda oluşturulacak 
dendogramlar üzerinden filogenetik ilişkiler incelenerek heterotik gruplamalar yapılacaktır. 

Bitkilerden DNA izolasyonu CTAB protokolü (Saghai-Maroof ve ark.1984; Doebley ve 
Stec, 1991)’ne göre yapılacaktır. 
 
Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Aktarma : 

Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından elde edilen saf hatların heterotik 
gruplarının bilinmesi, elde edilecek ticari melez mısır çeşitlerinin diğer ticari melez mısır 
çeşitleri ile rekabetinin artmasına fayda sağlayacaktır. Bu da ülkemizde %5 ler seviyesinde 
olan yerli melez mısır tohum kullanımının artmasına katkıda bulunacaktır. 

Enstitüler tarafından elde edilen ve elde edilmeye devam eden saf mısır hatlarının 
heterotik gruplarının bilinmesi kamu enstitüleri ile ortak olarak yapılmakta olan melez 
çalışmalarında melez kombinasyonlarının verimli bir şekilde oluşturulabilmesine katkı 
sağlayacaktır. 
 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve Yıllara Göre) : 

  
YILLARA GÖRE 
DAĞILIM 
1.Yıl 2.Yıl 

TOPLAM 33500 750 
GENEL TOPLAM 34250 
 
Çalışma Takvimi  : 
01.01.2012 – 30.04.2012 Hatların DNA markörleri ile taranması ve filogenetik ilişkilerin 

belirlenmesi 
 
01.05.2012 –31.12.2012 Dendogramları çıkartılmış hatlardan gruplar arası (her grup 

içinden en uzak hatlarla) yarım diallel melez yapılması ve bu 
hatların morfolojik karakterlerinin tespit edilmesi 

 
01.01.2013 – 31.12.2013 Melezlerin ekilmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve raporun 

yazılması 
 
 
 
 
 
Proje Adı : Mısır Genotiplerinin Sıcaklığa Tolerans Faktörleri Bakımından 

Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi)  
Yürütücü Kuruluş  : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
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Proje Lideri   : Niyazi AKARKEN 
Sunan    : Niyazi AKARKEN 
Proje Yürütücüleri  :  Ahmet DUMAN, Özden DAYI 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01 Mart 2012 – 31 Aralık 2013 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  

Mısır, çeltik ve buğdaydan sonra Dünya’nın en önemli ürünüdür.  Mısır üretiminin 
yaklaşık yarısı gelişmekte olan ülkelerde yapılmaktadır.  Ülkemizde de önemli bir tarımsal 
üründür. Dünya’nın çeşitli bölgelerinde mısır üretiminde gerçek ve potansiyel verimler 
arasındaki dominant sınırlayıcılar vardır (Mauricio, 2000).  Bu sınırlayıcılardan yüksek 
sıcaklık ülkemizin de içinde bulunduğu bölge için önemli bir faktördür. Kurağa dayanıklılık ile 
yüksek sıcağa dayanıklılık arasında fark vardır. Küresel ısınma ile salt kurak etkisi dikkate 
alınmaktadır. Yüksek sıcaklığın bir kuraklık faktörü olduğu düşünülmektedir. Kuraklık tek 
başına önemli bir verim azaltıcı faktördür.  Kurağa dayanıklı melez mısır çeşitleri geliştirilmesi 
giderek önem kazanmaktadır (Wesley et al., 2001). Oysa, yeterli su ve yağışın olduğu 
koşullarda bile yüksek sıcaklık etkisi önemli bir sınırlayıcı faktör olabilmektedir. 

Dünya’da tropik ve yarı-tropik yörelerde az gelişmiş ülkelerde mısır üretimi genellikle 
verimi kısıtlayıcı bazı faktörler etkisi altında yapılmaktadır.  Bu faktörler içinde sertifikalı 
tohumluk, gübre, toprak yapısı ve toprak besin elementleri, su ve işçilik başta gelmektedir. 
Endüstrileşmiş ülkelerde ise mısır tarımında melez çeşitler, yoğun girdileri ve teknikleri 
kullanımı yaygındır. 

Mısır üretiminde iklim faktörleri çok önemlidir.  Yüksek verim için toprak, su, kapital ve 
işçilik faktörleri iklim bilgileri ile dengelenmelidir.  Mısır bitkisinin iklim koşullarına tepkimesi 
yetiştirilecek melez çeşidin fizyolojik yapısına bağlıdır. İklim koşullarına bağlı olarak verim 
değişiklikleri (a) melez çeşidin genetik yapısına, (b) üretimin yapılacağı çevre koşullarına, (c) 
yabancı otlara, hastalık ve zararlıların enfeksiyonların ortak etkilerinin bir sonucudur.  Her 
çiftçi kendi iklim koşullarına bağlı melez çeşidi seçmek durumundadır. 

 
Örneğin, Dünya’nın ılıman iklim bölgelerinde dondan-ari günler melez mısır çeşidini 

belirler. Çünkü mısır bitkisi -2 derecenin altında yaşayamaz.  Bu amaçla “yetişme 
derecesi/gün” ve “sıcaklık birim indeks” sistemleri geliştirilmiştir.  Dolayısı ile her melez 
çeşidin bu olgunlaşma gün sayısı ve bitki gelişme evreleri “yetişme derecesi/gün” ve “sıcaklık 
birim indeks” ile uyumlu olmalıdır. 

Benzer şekilde, mısır üretiminde mısır bitkisinin belirli gelişme dönemlerinde yüksek 
sıcaklığın etkilerinin ortaya konulması gerekmektedir. Yüksek sıcaklık, mısır üretiminde 
önemli bir sınırlayıcı faktördür.  Bu faktörün melez mısır ıslahı çalışmalarında mutlak dikkate 
alınması gerekmektedir. 

Çalışmanın amacı, Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bazı 
mısır hatlarında; 
 - Sıcağa tolerans farklılıklarını belirlemek, 
 - Hatlar  arası morfolojik ve agronomik karakterler bakımından farklılığı  saptamak, 
 - Elde edilen sonuçları birlikte değerlendirerek melez mısır ıslahı bilgi birikimine katkı 
sağlamaktır. 
 
Materyal ve Metot: 

Tarla Denemeleri Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Güneydoğu Anadolu 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında Tamamen Şansa Bağlı Tesadüf Blokları 
Deneme Deseninde 3 sıra 3 tekerrür şeklinde kurulacaktır. Ekim, bakım ve hasat işleri bölge 
koşulları dikkate alınarak tekniğine uygun yapılacaktır. 
 
1-   ADK-310  13- ADK-694 
2-   ADK-451 14- ADK-713 
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3-   ADK-455 15- ADK-716 
4-   ADK-508 16- ADK-719 
5-   ADK-599 17- ADK-722 
6-   ADK-601 18- ADK-728 
7-   ADK-652 19- ADK-737 
8-   ADK-665 20- ADK-741 
9-   ADK-668 21- FRB 73 
10- ADK-684 22- FRMo 17 
11- ADK-689 23- MAE 9301   
12- ADK-691   
Mısır hatlarında aşağıda verilmiş olan özellikler incelenecektir: 
 
Kanopi Sıcaklık Depresyonu: Parsellerde termometre sıralara paralel olmayacak şekilde açılı 
olarak tutulacak ve kanopi sıcaklık depresyonu ölçümü yapılacaktır.  Bu ölçüm çiçeklenme 
öncesi, çiçeklenme ve çiçeklenme sonrası olmak üzere en az 3 kez yapılacaktır. 
 
Stoma Davranışı: Her parselde rasgele en az 5 yaprakta porometre (viscous flow porometer) 
ile stoma davranışları ve çiçeklenme öncesi, çiçeklenme ve çiçeklenme sonrası olmak üzere 
en az 3 farklı dönemde ve günün farklı zamanlarında yapılacaktır.  
 
Membran Termostabilitesi: Her parselde rasgele en az 5 yaprakta 10 günlük fideden tane 
doldurmaya kadar önemli fenolojik evrelerde laboratuar koşullarında incelenecektir.  
İncelemelerde kontrol setleri de kullanılacaktır.  Membran Termostabilitesi oransal zarar 
olarak olarak ifade edilecektir. 
 
Tepe Püskülü Çıkış Süresi (gün) : Parseldeki bitkilerin ekimi ile  % 75 inin tepe püskülü 
çıkışının gerçekleştiği tarih arasındaki süre gün olarak belirlenecektir. 
 
Bitki Boyu (cm) : Her parselden rasgele seçilen 20 bitkide, toprak yüzeyi ile tepe püskülünün 
ilk dalcığının çıktığı yer arasındaki mesafe ölçülerek cm olarak bulunacaktır. 
 
Koçan Yüksekliği (cm) :  Bitki boyu ölçülen 20 bitkide toprak yüzeyi ile ilk koçanın çıktığı 
boğum arasındaki mesafe  ölçülerek bulunacaktır. 
 
Sap Kalınlığı (mm) : Her parselde rastgele belirlenen 20 bitkinin, sapın birinci boğum arasının 
kalınlığı kumpas ile ölçülerek mm olarak bulunacaktır. 
 
Bitkide Yaprak Sayısı (adet/bitki) : Parsellerde  rasgele belirlenen 20 bitkide sapın üzerinde 
yer alan tüm yapraklar sayılarak bulunacaktır. 
 
Yaprak Alanı (cm2) : Parsellerde ölçüm için rastgele belirlenen 20 bitkide en üsten üçüncü 
yaprağın uzunluğu ve en geniş yerindeki eni ölçülerek yaprak alanı (cm2)= 0.75 x yaprak 
uzunluğu x yaprak eni formülü yardımıyla hesaplanacaktır. 
 
Koçan Uzunluğu (cm) : Tesadüfü alınan 20 koçan örneğinde, koçan sapının tane ile birleştiği 
noktadan koçan uçuna kadar olan mesafe cm cinsinden ölçülerek bulunacaktır. 
 
Koçan Kalınlığı (mm) : Tesadüfü alınan 20 koçan örneğinde, koçanın orta noktasından 
kumpas ile mm cinsinden ölçülerek bulunacaktır. 
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Koçanda Tane Sayısı (adet/koçan) : Tesadüfü alınan 20 koçan örneğinde, koçan üzerinde 
mevcut sıra sayısı ve sırada tane sayısı belirlenip, ikisinin çarpımı ile bulunacaktır. 
 
Koçanda Tane Ağırlığı (g/koçan) : Tesadüfü 20 koçan örneğinin harmanlanması ile elde 
edilen taneler tartılarak koçanda tane ağırlıkları hesaplanacaktır. 
 
Koçanda tane Oranı (%) : Tesadüfü 20 koçan örneğinin harmanlanması ile elde edilen 
taneler ve sömekler hassas terazide tartılarak tane oranı hesaplanacaktır. 
 
Bitki Verimi (kg/bitki) : Tesadüfü seçilen 20 bitkide, bitkilerin koçanları elle toplanacak ve elle 
harmanlamadan sonra bitki verimi bulunacaktır. Hasatta elektronik nem ölçme aleti ile nem 
ölçümü yapılacak olup buradan elde edilen değerler kullanılarak % 15’e göre nem düzeltmesi 
yapılacaktır. 
 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Bu çalışma ile; Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ait 23 adet kendilenmiş 
hattın sıcaklığa karşı toleransları ile farklı lokasyonlar arasındaki farklılıkları tespit edilmiş 
olacaktır. Tespit edilen özellikler ve farklılıklar Enstitüde devam eden mısır ıslah 
çalışmalarına katkı ve kolaylık sağlayacaktır.  

Bilindiği üzere mısır  Türkiye’de bir kaçı dışında hemen her ilde yetiştirilmektedir. Bu 
durum, farklı coğrafi alanlara uyum sağlamış çok sayıda populasyonun oluşmasına yol 
açmıştır. Değişik kökenli kendilenmiş hatlarla yapılan çalışmaların, aranan özelliklere sahip 
genotiplerin bulunabilmesini kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bu gerçeklere dayanarak, 
araştırmamızda değişik kaynaklı çok sayıda kendilenmiş hat kullanılmıştır. Kullanılan bu 
hatlardan elde edilen sonuçlara göre kritik sıcaklıklara toleranslı kombinasyonlar 
oluşturulabilecektir. Bu sayede daha verimli ve sıcaklığa toleranslı çeşitlerin geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 
 
TALEP EDİLEN BÜTÇE 
 YILLARA GÖRE DAĞILIM 

2012 2013 
TOPLAM 49710 42900 
 92610 
 
Çalışma Takvimi:  
 
1.YIL; 01 Mart 2012 – 30 Eylül 2012 
Kendilenmiş mısır hatlarının  tohum hazırlığı, ekilmesi, gözlem ve ölçümlerin yapılması  
01 Ekim 2012 – 31 Aralık 2012   
Hasat ve değerlendirme 
 
2.YIL; 01 Mart 2013 – 30 Eylül 2013 
Kendilenmiş mısır hatlarının  tohum hazırlığı, ekilmesi, gözlem ve ölçümlerin yapılması 
01 Ekim 2013 – 31 Aralık 2013 
Sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuç raporunun yazımı 
 
 
 
 
 
Proje Adı : Silajlık Mısır Islah Araştırmalarında Kalite Değerlerinin 

Belirlenmesi 
Yürütücü Kuruluş  : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri       : Ahmet DUMAN 
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Sunan    : Ahmet DUMAN 
Proje Yürütücüleri  : Rahime CENGİZ, M.Cavit SEZER, Niyazi AKARKEN 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 01/01/2012-31/12/2014 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Ülkemizde tarım en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemiz, uzun yıllardan 
beri sanayiye yapılan yatırımlara rağmen hala bir tarım ülkesi konumundadır. Nüfusun hızla 
artması ve tarımsal sanayinin gelişmesi mısır bitkisi gibi ürünlere olan talebi günden güne 
artırmıştır. Son 7-8 yılda ülkemiz mısır, mısır ürünleri ve mısır tohumculuğuna yaklaşık 2 
milyar dolar döviz ödemek zorunda kalmıştır. Bunda en önemli faktör ülkemizin değişik iklim 
ve coğrafya yapısına kolay adapte olabilen yerli hibrit çeşitlerimizin olmayışıdır. Buna ilave 
olarak üreticiler çeşit seçimi konusunda yeterli bilgiye sahip değildirler. Silajlık olarak çoğu 
kez tane amacına yönelik olarak tescil edilmiş çeşitleri ekmektedirler.  

Silaj verim ve kalite değerleri yüksek olan melez mısır çeşitlerinin elde edilmesinde 
gerekli genetik ve kalıtım bilgilerini bitki ıslahı bilgi birikimine kazandırmak, silaj verim ve 
kalite değerleri yüksek melez mısır çeşitleri geliştirmek bu çalışmanın amacıdır. 

Ülkemizde silajlık olarak tescil edilmiş çok az sayıda (4 adet) mısır çeşidi mevcuttur. 
Bu çeşitler de silaj kalitesi açısından değil silaj verimi bakımından tescil edilmiş çeşitlerdir. 
Oysa, silajlık mısırın ve silajın kalitesi önemlidir. Bu çalışma ile kaliteli silajlık mısırların ıslah 
edilmesi sonucu hayvan beslenmesinde daha az veya yeterli miktarda yem kullanımına katkı 
sağlanacaktır. Ayrıca, hem mısır üreticileri hem de mısır silajı kullanıcıları silaj kalitesi 
konusunda bilgilenmiş olacaklardır. 
  
Materyal ve Metot: 

Materyal : 
Bu araştırmada materyal olarak Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi 

kapsamında mısır ıslahı konusunda çalışan Enstitüler (STAEM, BATEM,KTAE, BDUTAE, 
ÇTAE, ETAE) tarafından geliştirilen ve silajlık özellikleri açısından seleksiyonu yapılan 
kendilenmiş mısır hatları ve aday melezler kullanılacaktır. Her yıl farklı kendilenmiş hat ve 
aday melezler yer alacaktır. 

 
Tarla Çalışmaları : 
Silaj Verim Denemeleri 
Melezler ve anaç kendilenmiş hatlar ayrı ayrı silaj verim denemelerinde 

değerlendirilecektir. Denemeler 3 tekrarlamalı olarak kurulacaktır. Parsellerde sıra sayısı 3, 
sıra uzunluğu 5.00 m, sıralar arası 0.70 m ve sıra üzeri bitkiler arası mesafe 0.15 m olacaktır. 
Gerekli ekim ve bakım işlemleri zamanında ve tekniğe uygun yapılacaktır.  

Melezleme 
Silaj kalite değerleri bu proje ile belirlenmiş kendilenmiş hatlar arasında tarla 

gözlemleri ve heterotik grupları dikkate alınarak melezlemeler yapılacaktır. 
Gözlemler 
Bitki özelliklerine göre seleksiyonu yapılarak seçilen hatlarla ve aday melezlerde 

aşağıdaki gözlemler alınacaktır: 
 

1. Tepe Püskülü Çıkış Süresi (gün)  
2. Silaj Olgunluğuna Gelme Süresi (gün) 
3. Bitki Boyu (cm)  
4. Koçan Yüksekliği (cm) 
5. Yaprak Sayısı (adet/bitki) 
6. Yaprak Genişliği (cm) 
7. Yaprak Uzunluğu (cm) 
8. Bitkide Koçan sayısı (adet/bitki) 
9. Bitki / Koçan oranı (%) 



 19 

10. Sap oranı (%) 
11. Yaprak / Sap oranı (%) 
12. Hasıl verim (kg/da)  
13. Kuru madde verimi (kg/da) 

  
Laboratuar Çalışmaları 
Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi kapsamında mısır ıslahı konusunda 

çalışan Enstitüler (STAEM, BATEM,KTAE, BDUTAE, ÇTAE, ETAE) tarafından geliştirilen ve 
silajlık özellikleri açısından seleksiyonu yapılan kendilenmiş mısır hatları ve aday melezler 
arasında silajlık kalite analizleri yapılacaktır. 

 
Kalite Analizleri:  

 Kendilenmiş hatlarda ve aday melezlerde kurulan silaj denemelerinden alınacak bitki 
örneklerinde analizler gerçekleştirilecektir.  
 

1. Ham protein oranı (%) 
2. Ham protein verimi (%) 
3. NDF (Nötral deterjan lif) 
4. ADF (Asit deterjanda lif)  
5. ADL (Asit deterjan lignin)  
6. Hemi selüloz 
7. Silaj pH’sı 
8. Bc (buffer kapasitesi) 
9. Ham kül 
10. Organik asitler (laktik asit, asetik asit) 
11. Ham selüloz (%) 
12. Silajda kuru madde oranı (%) 
13. Fleig puanı 

 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Bölge koşullarına uygun, kaliteli kendilenmiş mısır hatlarının silajlık özellikleri, bundan 
sonra bu alanda yapılacak melez çeşit ıslahı çalışmalarının başarısı üzerine önemli derecede 
ve doğrudan etkili olacaktır.  

Ülkemizde mısır tohumculuğu yaklaşık % 95 oranında özel firmalar tarafından 
karşılanmaktadır. Bu firmaların tohumluğunu sattığı mısır çeşitleri yurt dışında tescil edilmiş 
çeşitlerdir. Bu firmalar çeşidi yurt dışından getirdikleri için bunun karşılığında her yıl çok 
önemli oranda döviz yurt dışına çıkmaktadır. Bu çalışma ile silajlık mısır ıslah programlarında 
kullanılabilecek silajlık özellikleri olan kendilenmiş hatlar ile hem kaynak materyal yaratma 
çalışmaları yapılabilecek hem de silajlık melez çeşitlerin geliştirilmesinde değerlendirilerek bu 
çeşitlerin ülke tarımına kazandırılması ile ülke kaynakları korunmuş olacaktır. 

Mısır silajı çok ekonomik olup, sulu tarım yapılan yerlerde dekardan 8-10 ton silaj elde 
edilebilir. Bunun da besin değeri yaklaşık 26 ton arpaya eşdeğerdir (Aytuğ ve Karaman, 
1996).  

Bu araştırma ile silajlık verim ve hayvan beslenebilirliği göz önünde bulundurularak 
kalite kriterleri en iyi olan aday çeşitler seçilerek bölge çiftçisinin kullanımına sunulacaktır. Bu 
çeşitlerin piyasaya sürülmesi ile silaj üreticilerinin çeşit tercihine yardımcı olunacak ve 
yapmış olduğu üretimden alacağı fayda eşiği maksimuma çıkarılmış olacaktır. Piyasada tane 
amaçlı olup fakat silaj amaçlı satılan çeşitler yerine, gerçekten kaliteli silajlık çeşitler 
kullanıldığında üretici-tüketici memnuniyeti artacak, aynı zamanda dolaylı yollardan hem 
kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine pozitif bir yönde katkı sağlayacaktır.  

Enstitümüzde devam eden Ülkesel Mısır Islah Projesi kapsamında geliştirilen 
kendilenmiş hatlar ve Ülkesel Projede yer alan diğer Enstitülere ait hatlar silajlık kaliteleri 
yönünden taranarak melez programları oluşturulmasıyla yüksek verimli ve kaliteli aday 
çeşitlerin bölgemiz ve ülkemiz mısır tarımında yer almaları sağlanacaktır.  
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Talep Edilen Bütçe:  
 YILLARA GÖRE DAĞILIM 

2012 2013 2014 
TOPLAM 48130 64969 7877 
 120976 
Çalışma Takvimi: 

01 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 
Kendilenmiş mısır hatlarının ve aday melezlerin silaj verim denemelerinin kurulması ve 
bakımı 
Gözlemlerin alınması 

01 Temmuz 2012 – 31 Aralık 2012 
Silaj verim denemelerinin hasadı 
Silaj kalite analizlerinin yapılması 

01 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 
Silaj kalite değerleri yüksek kendilenmiş hatlar arasında melezleme yapılması  
Birinci yıldan farklı kendilenmiş hat ve aday çeşitlerin silaj verim denemelerinin kurulması ve 
bakımı 

01 Temmuz 2013 – 31 Aralık 2013 
Silaj verim denemelerinin hasadı 
Silaj kalite analizlerinin yapılması 

01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 
Silaj amaçlı oluşturulan melezlerin silaj verim denemelerinin kurulması ve bakımı 
İkinci yıldan farklı kendilenmiş hatların silaj verim denemelerinin kurulması ve bakımı 
      01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014  
Silaj verim denemelerinin hasadı 
Silaj kalite analizlerinin yapılması 
Sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuç raporunun yazımı 
 
 
 
 
 
 

   Proje adı : Ülkesel Mısır Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin    
Belirlenmesi 

                                                        Determination of  Quality Characteristics     of  Maize    
Breeding  Material of  the Country  

       Yürütücü kuruluş  : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
      
Proje lideri   : Bülent CENGİZ 
Sunan    : Bülent CENGİZ   
Proje yürütücüleri  :Bülent Cengiz, Yakup Nogay  
İşbirliği yapılan kuruluş : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,  
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü,  
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Ve Bitiş Tarihi : 01/01/2012-31/12/2014 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  

Türkiye’de gıda işletmelerinin % 65’ini oluşturan tahıl ve nişasta mamulleri sanayi 
dalında, kapasite kullanım oranı  (% 36-61) oldukça düşüktür (Anonim, 2003). Bunda, en 
önemli faktörlerden biri yeterli miktarda ve uygun kalitede ham maddenin sürekli 
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sağlanamamasıdır. Sanayici kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından aynı vasıflara sahip 
tek parti ürün bulma konusunda ciddi sıkıntılar çekmektedir. 

Bu projenin amacı; Ülkesel Mısır Islah Araştırmaları Projesi kapsamında çalışan 
enstitülerin mısır ıslah programlarında yer alan değişik kademelerdeki materyalin, materyal 
sayı ve kademesine göre kalite testleri uygulayarak, kalitesini belirlemek, kaliteli çeşit ve 
germplasm geliştirme çalışmaları için analiz sonuçlarına göre seleksiyon yapmada katkıda 
bulunmaktır. 

Mısır işleyen sanayi kuruluşlarının tercihlerine göre (yağ, cips, nişasta vb.) tane kalitesi 
yönünden farklı, yüksek verimli melez mısırların geliştirilmesi ile talep açığı karşılanmaya 
çalışılacaktır. 

Kuruluşumuzdaki kalite laboratuarının alt yapı ve yetişmiş eleman açısından mısır 
bitkisinin kalitesinin belirlenmesinde kullanılan analizleri yapabilecek kapasitede olması 
nedeniyle mısır ıslah programlarından gelen materyalin değerlendirilmesinin kuruluşumuz 
laboratuarında yapılması, sonuçların zamanında ıslah programına ulaştırılması sonucu ıslah 
çalışmalarında kalite yönünden değerlendirmelerde etkinlik artacaktır. 

 
2010 yılı itibari ile enstitümüze ait 65 adet mısır hat ve çeşidinin Rutubet, 1000 Tane, 

Nişasta, Ham yağ analizleri yapılarak kalite yönünden öne çıkan materyal tespit edilmiştir. 
Materyal ve Metot: 
Materyal 

Materyal olarak Ülkesel Mısır Islah Araştırmaları Projesi kapsamında görev yapan 
enstitülerin ıslah programlarında yer alan mısır hat ve çeşitler kullanılacaktır. 
Metot 
Fiziksel analiz metotları 
 Enstitüler tarafından gönderilen örneklerde hektolitre ağırlığı ve bin tane ağırlığı, 
analizleri Özkaya H ve Özkaya,B.  (2005)’ e göre yapılacaktır.  
Kimyasal ve teknolojik analiz metotları  

 Rutubet miktarı tayini: TS 1252’ye göre Rutubet Muhtevası Tayini-Etüvde Kurutma 
Metodu ve ICC Standart No.110/1 (ANON, 2002). 

Nişasta Miktar tayini: TS 10520’e göre (Doğal Nişasta-Nişasta Muhtevası Tayini-
Ewers Polorimetrik Metot ve  ICC Standart No.123/1(ANON, 2002). 

Yağ Miktarı tayini: AOAC Official Method 920.39,Fat (Crude) or Ether Extract in 
Animal Feed ve ICC Standart No.136 (ANON, 2002). 
 Protein miktarı ICC Standart No. 167’ye göre Determination of crude protein in grain 
and  grain products for food and feed by the Dumas Combustion Principle (ANON, 2002) 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Geliştirilen yüksek verimli, kaliteli çeşit ve nitelikli genetik varyasyona sahip kaynak 
materyalin, ülkemizin tarımsal araştırma yapısına olumlu katkısı olacaktır. Çünkü tarımsal 
araştırmalar ülkemiz için stratejik öneme sahip AR-GE önceliğini taşımaktadırlar. 

 
Elde edilen sonuçlar kaliteli hammaddeye ihtiyacın arttığı günümüzde ıslah 

çalışmalarında kalite özelliklerinin değerlendirilmesinde önemli faydalar sağlaması ve 
böylece mısırda kaliteli çeşitlerin elde edilmesi beklenmektedir.         
 
TALEP EDİLEN BÜTÇE 
 YILLARA GÖRE DAĞILIM 

2012 2013 2014 
TOPLAM 112116 44921 38526 
 195563 

 
Çalışma Takvimi: 
Proje 
Faaliyetleri 

Sorumlu Kişi Gerçekleştirme 
Tarihi 

Açıklama 
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Pr
oj

en
in

 I.
 Y

ılı
 

Örneklerin 
Kabulü ve 
kayıt altına 
alınması 

Bülent CENGİZ 
Yakup NOGAY Aralık  

Enstitülerden Gelen Materyallerin 
sayımı ve numune kayıt defterine 
işlenerek numaralandırılması 

Analizlerin 
yapılması 

Bülent CENGİZ 
Yakup NOGAY Ocak-Şubat Numunelerin Analizlerinin yapılması 

Sonuçların 
değerlendiril
mesi ve 
raporunun 
yazılması 

Bülent CENGİZ 
Yakup NOGAY Mart 

Elde edilen sonuçlara göre 
numunelerin kalitesi yorumlanarak 
rapor haline getirilmesi 

Projenin II. Yılı I. yıl işlemleri ve gelişme raporu 
Projenin III. Yılı I. yıl işlemleri, gelişme raporu ve sonuç raporu 

 
 
 
Proje Adı  : Kendilenmiş Mısır Hatlarının Moleküler ve Morfolojik 

Karakterizasonu (Yüksek Lisans Tezi) 
(Molacular and Morphological Characterization of Inbreed 
Maize Lines) 

Yürütücü Kuruluş  : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : A. Eşref ÖZBEY 
Sunan    : A. Eşref ÖZBEY 
Proje Yürütücüleri  : A. Eşref ÖZBEY, Prof.Dr.Kayıhan Z.KORKUT 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01/04/2011-31/01/2012 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Kendilenmiş mısır hatlarının özellikleri ve genetik farklılıklarının ortaya konması, 
yapılacak melez  kombinasyonların başarısı üzerine önemli derecede etkilidir.  Yüksek 
verimli melez mısır çeşitlerinin ıslahı için yüksek uyum yeteneği gösteren genetik olarak 
birbirinden uzak olan kendilenmiş hatlar  arasındaki melezlerden elde  edilmesi olasılığı 
yüksektir. Geliştirilen kendilenmiş hatların  hem morfolojik hem de DNA seviyesinde genetik 
farklılıklarının saptanması üzerine ayrıntılı bilgilerin ortaya konması  hatlar arasında  var olan 
genetik potansiyelin  ortaya çıkarılmasına olanak sağlayacaktır. 

Çalışmanın amacı, Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen mısır 
hatlarında 

 - Hatlar  arası morfolojik ve agronomik karakterler bakımından farklılığı  saptamak, 
-  Moleküler farklılığı belirlemek, 
- Morfolojik ve moleküler tekniklerden elde edilen sonuçları birbirleri ile karşılaştırarak 

melez mısır ıslahı bilgi birikimine katkı sağlamaktır. 
Moleküler markör sistemleri, genetik farklılık, stres koşullarına ve hastalıklara 

dayanıklılık, gibi önemli bazı karakterleri ile ilişkili markör genlerin izolasyonu ve 
belirlenmesinde son yıllarda gittikçe önem kazanmaktadırlar. Özelikle markör yardımıyla 
seleksiyonun daha aktif olarak yapılabilmesi  için, günümüzde  yeterli olmayan markör 
sayısının  artırılması  diğer moleküler metotlar ile karşılaştırıldığında, moleküler markör 
sistemlerinin  gelecekte  bitki ıslahında pratik olarak daha yaygın olarak uygulanmasının 
olası olduğunu ortaya koymaktadır. Bitki ıslahında en önemli basamaklardan biri  
seleksiyonla elde edilen genetik ilerlemedir. Genom analizi sonucu ölçülen kantitatif karakter 
lokus (QTL) yada genlerden elde edilen genetik bilgilerin kullanımıyla genetik ilerleme 
formülünde kullanılan üç faktörde etkilenmektedir. Markör destekli seleksiyon yoğunluğunu 
kantitatif yönteme göre daha etkili kullanmayı mümkün kılmaktadır. Diğer yandan markör 
destekli seleksiyon kantitatif genetik yöntemlerinde kullanılan bilgilere ek olarak destekleyici 
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bilgiler sunmaktadır, bu nedenle üstün genotiplerin belirlenmesinde performansı 
artırmaktadır. 
 Materyal ve Metot: 
Materyal : 

Bu araştırmada materyal olarak Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ıslah 
programında geliştirilmiş olan 30 kendilenmiş mısır hattı  kullanılacaktır.   
Tarla Çalışmaları : 

Araştırma ile ilgili tarla denemeleri Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme 
alanlarında 2011-2012 yetiştirme yıllarında uygun yetiştirme teknikleri kullanılarak 
yürütülecektir.   

Mısır hatlarından  aşağıda verilmiş olan özellikler  incelenecektir: 
1.İlk yaprak: Yaprak kınında antosiyanin renkliliği 
2.İlk yaprak: Yaprak ucu şekli 
3.Yaprak: Gövde ile yaprak arasındaki açı   
4.Yaprak: Yaprak ayası duruşu    
5.Gövde: Gövdedeki boğumdan boğuma zigzag derecesi 
6.Gövde: Destek köklerde antosiyanin renkliliği 
7.Tepe püskülü: Tepe püskülü çıkış zamanı     
8.Tepe Püskülü: Tepe püskülü Kavuzu   tabanındaki antosiyanın renkliliği     
9. Tepe Püskülü: Tepe püskülü kavuzlarında antosiyanın renkliliği  
10. Tepe püskülü: Anterlerde antosiyanin renkliliği  
11. Tepe püskülü: Başakçık yoğunluğu  
12. Tepe püskülü: Ana eksen ile yan dallar arasındaki açı  
13. Tepe püskülü: Yan dalların duruşu  
14 .Tepe püskülü: İlk yan dal sayısı 
15. Koçan:Püskül çıkış zamanı  
16. Koçan:Püskül antosiyanin renkliliği 
17. Koçan: Püskülde antosyanin yoğunluğu 
18. Yaprak: Yaprak kınındaki antosiyanin renkliliği  
19. Tepe püskülü: En alt yan daldan itibaren eksen uzunluğu 
20. Tepe püskülü: En üst yan daldan itibaren eksen uzunluğu 
21. Tepe püskülü: Yan dalların uzunluğu 
22. Bitki boyu  
23. Bitki: Üst koçanın bitkiye bağlandığı yerin bitkinin toplam yüksekliğine oranı 
24. Yaprak: Yaprak ayası genişliği  
25. Koçan: Koçan sapı uzunluğu 
26.Koçan: Koçan uzunluğu  
27. Koçan: Koçan çapı  
28. Koçan: Koçan şekli 
29. Koçan: Koçandaki sıra sayısı 
30. Koçan: Dane tipi  
31. Koçan: Dane ucu rengi 
32. Koçan: Dane sırt rengi 
33. Koçan: Koçan kavuzlarında antosiyanin renkliliği 
34. Koçan: Koçan kavuzlarında antosiyanin yoğunluğu 

Laboratuar Çalışmaları 
Laboratuar çalışmalarında, araştırmada kullanılan kendilenmiş mısır hatları arasındaki 

genetik farklılıkların belirlenebilmesi amacıyla PCR teknoloji (DNA)(Yarı spesifik, spesifik 
yada tesadüfi) ve SDS-PAGE (Protein) sistemi kullanılacaktır. 

Bitkilerden DNA izolasyonu CTAB protokolü (Saghai-Maroof ve ark.1984; Doebley ve 
Stec, 1991)’ne göre yapılacaktır.  
 Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Bu çalışma ile; Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ait 30 adet kendilenmiş 
hattın morfolojik özellikleri ve moleküler farklılıkları tespit edilmiş olacaktır. Tespit edilen 
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özellikler ve farklılıklar Enstitüde devam eden mısır ıslah çalışmalarına katkı ve kolaylık 
sağlayacaktır.  

Bilindiği üzere mısır yabancı döllenen bir bitkidir. Yabancı döllenen bitkilerde yüksek 
verim almak için heterosisin sağlanması gerekmektedir. Heterosisin sağlanması birbirine 
uzak ebeveynlerin melezlenmesi ile gerçekleşir. Yapılacak çalışma ile hatlar arasında 
genetik uzaklıklar belirlenecek olup elde edilen sonuçlar Enstitüde devam eden melezleme 
çalışmalarında kullanılacaktır. Bu sayede daha verimli ve daha kaliteli çeşitlerin geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 

Ülkemizde ekilen hibrit mısır tohumluğunun büyük bir kısmı yurt dışından gelen 
tohumluklar ile yapılmaktadır. Bu çalışma mısır ıslah çalışmalarına katkıda bulunup kaliteli ve 
yüksek verimli hibrit mısır çeşitlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede 
tohumluk bedeli olarak yurt dışına gidecek olan dövizin ülke içerisinde kalması sağlanacaktır.      

 
Çalışma Takvimi: 
 01 Nisan 2011 – 30 Eylül 2011  
Hatların ekimi gerekli gözlem, ölçüm ve hasat işlemleri ve genetik markörler yardımıyla 
analizlerin tamamlanması  
01 Ekim 2011 – 31 Ocak 2012 
Sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuç raporunun yazımı 
 
Proje Adı   : Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 
           Maize Breeding Researchs for Marmara Region 
Proje No   : TAGEM /TA/ 09/ 07/03/002 
Yürütücü Kuruluş  : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Rahime CENGİZ 
Sunan    : Rahime CENGİZ, M.Cavit SEZER 
Proje Yürütücüleri  : Ahmet DUMAN, Özden DAYI DOĞRU, A.Eşref ÖZBEY, Mesut 

ESMERAY, Niyazi AKARKEN, Bülent CENGİZ (Kalite) 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar 
BATEM    Çalışmalarda İşbirliği 
Ç.T.A.E     “               “ 
K.T.A.E     “      “ 
E.T.A.E     “      “ 
GAPEYAM     “      “ 
GATAE     “      “ 
BDUTAE     “      “ 
Niğde Patates A.E.    “      “ 
Kahramanmaraş TAE    “      “ 
Namık Kemal Ü.Z.F                                 Bilimsel Katkı 
Ankara Ü.Z.F                                         “      “ 
Selçuk Ü.Z.F   “ “ 
Semra YANIKOĞLU (Emekli)  “      “ 
 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2009 ve 31.12.2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 4 alt çalışma şeklinde yürütülmüştür. 
1- Marmara Bölgesi Tane Mısır Islah Araştırmaları 
2- Marmara Bölgesi Silajlık Mısır Islah Araştırmaları 
3- Marmara Bölgesi Şeker Mısır Islah Araştırmaları 
4- Marmara Bölgesi Populasyon Islah Araştırmaları 
 
1- Marmara Bölgesi Tane Mısır Islah Araştırmaları 
Marmara Bölgesi Tane Mısır Islah Araştırmaları alt çalışma biçimi 

- Kendilenmiş Hat Geliştirme  
- Sentetik Materyallerin Oluşturulması 
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- Melez Mısır Yapımı  
- Çeşit Verim Denemelerinin Değerlendirilmesi  

şeklinde yürütülmüştür. 
 
- Kendilenmiş Hat Geliştirme 

Yeni kendilenmiş hatlar elde etmek amacı ile farklı genetik yapıdaki materyallerde 
kendileme çalışmaları devam etmiştir. 

Kendilenmiş hat elde etme çalışmalarının sürdürüldüğü toplam 917 adet materyalde 
kendileme çalışmaları yürütülmüştür. Hasat öncesi ve sonrası yapılan değerlendirmeler 
sonucunda kendilemeye devam etmek üzere 2010 yılında 244 adet S2 , 52 adet S3 , 1 adet S4 
, 3 adet S5 hattan koçan seçilmiş ve 150 farklı materyal yoklama melezi yapımı için 2011 
yılına aktarılmıştır.  

Devam eden programdan dolayı S2-S6 seviyesindeki 96 adet hat test edici FRMo17 
ve ADK-451 ile yoklama melezine alınmış, hasatta 84 adet hattın toplam 168 melezi 
alınmıştır. Bu melezler  2011 yılında yoklama melezi gözlem bahçelerinde 
değerlendirilecektir.  

2010 yılında ana ürün olarak Sakarya’da, ikinci ürün olarak Urfa’da kurulan yoklama 
melezi gözlem bahçesinde, 2009 yılında FRMo17 test edici hat ile yapılmış yoklama 
melezleri yer almıştır. Sakarya TAE ve Karadeniz TAE’nün yoklama melezlerinin yer aldığı 
gözlem bahçesi materyal fazlalığı nedeniyle iki ayrı 9x9 lattice deneme deseninde 
kurulmuştur. ADK-451 test edici  ile yapılmış yoklama melezi gözlem bahçesi ise yine 
materyal fazlalığı nedeniyle iki ayrı 9x9 Lattice deneme deseninde Sakarya TAE’de 
kurulmuştur. 

Kendilenmiş hatların tohum çoğaltma ve yenileme çalışmasında melez yapımında yer 
alan bazı kendilenmiş hatlardan 161 adedinde tohum üretimi gerçekleştirilmiştir. Aynı 
zamanda izolasyonlu açık alanlarda tohum üretimleri gerçekleştirilen kendilenmiş hatların 
ıslahçı tohumları elle üretilmiştir.  

Hat Koleksiyon Bahçesinde yoklama melezleri gözlem bahçesinden seçilen 
hatların üst kademeye aktarılma kendileme çalışmaları yapılırken agronomik özellikleri 
belirleme çalışmaları da beraberinde sürdürülmektedir. 2010 yılında 474 hat adayında ilgili 
çalışmalar yapılmış ve 42 adet durulmuş kendilenmiş hattın gelecek yıl melez programına 
ve tohum çoğaltımına alınması kararlaştırılmıştır. 

Kendilenmiş hatlar arasında genetik uzaklıkların belirlenmesi amacıyla 2010 
yılında 23 adet kendilenmiş hatta SSR DNA markör analizi yaptırılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre uzak olanlar arasında ve tarla gözlemlerine göre melez kombinasyonları 
yapılacaktır. 

- Sentetik Materyallerin Oluşturulması 
Devam eden ıslah çalışmalarımız sonucunda AdaSyn-1 (Stiff Stalk Syn), AdaSyn-2 

(Lancester Sure Crop), Dar Tabanlı Erkenci Materyal ve Dar Tabanlı Şeker Mısır materyalleri 
oluşturulmuştu. AdaSyn-1 ve AdaSyn-2 materyallerinde “Tekrarlamalı S1 Seleksiyon 
Metodunun” bir döngüsü başlatılmıştı. 2009 yılında Döl Kontrol Verim Denemesinden seçilen 
30 aile ile 2010 yılında rekombinasyon bloğu oluşturulmuştur. Hasatta ADASYN-1 den 157 
koçan, ADASYN-2 den ise 143 adet koçan alınmıştır. Her iki sentetik materyalde populasyon 
ıslahının bir döngüsü tamamlanmıştır. Elde edilen populasyonlar kaynak materyal olarak 
kullanılacaktır. 

Yüksek yağ ve protein oranlı sentetik materyallerin oluşturulması amacı ile 2010 
yılında 52 adet kendilenmiş hatta kalite analizleri yaptırılmıştır. Kalite analizleri Tarla Bitkileri 
Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuarında ve Sakarya TAE Kalite Laboratuarında 
yapılmıştır. Tanede protein, yağ ve nişasta oranları hem klasik yöntemle, hem de NIT(Near 
Infrared Transmittance) ile belirlenmiştir. 2009 yılında yapılan analizler sonucu yüksek yağ ve 
protein oranına göre seçilen ve yarım diallel melezleri yapılan kombinasyonlar 2010 yılında 
ekilerek tanede yağ, protein ve nişasta oranlarına bakılmıştır. Yüksek yağ ve protein oranına 
sahip melez kombinasyonları ile sentetik kaynak materyal oluşturmak için populasyon 
ıslahının bir döngüsü 2011 yılında başlatılacaktır. 
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- Kaynak Materyal Geliştirme 
Kaynak materyal geliştirme programında 106 adet materyalde çalışmalar 

yürütülmüştür. 62 adet genetik olarak farklı materyalden 241 adet koçan kendilenmiş döl elde 
etme programına aktarılmıştır. 62 adedi de dar tabanlı olan mevcut materyallerimiz sarı atdişi 
tane yapısında olup, orta erkenci, orta ve orta geççi olum grubunda yer almaktadırlar.  
- Melez Mısır Yapımı 

2010 yılında verim denemelerinde yer alan ve yeni melezler de olmak üzere toplam 
109 adet kombinasyonun elle tohumları üretilmiş olup, 2011 yılında verim denemelerine 
alınacaktır.  

- Çeşit Verim Denemelerinin Değerlendirilmesi 

2010 yılında STAE, KTAE, ÇTAE ve ETAE’ nin çeşitlerinin yer aldığı denemeler 
Sakarya lokasyonunda ana ürün ve Urfa lokasyonunda ise ikinci ürün olarak kurulmuştur. 
Sakarya lokasyonunda ADA 8.30, ADA 6.13, ADA 3.28, ADA 8.6, ADA 8.3, ADA 6.23, ADA 
8.32, ADA 6.18, ADA 8.23, ADA 6.19 melez mısır çeşitleri öne çıkmıştır. Aday çeşitler ayrıca 
ÇTAE, BDUTAE, Niğde PAE, , GAP Top.Ve Su Kay.AE. ve GDATAE lerinde tane amaçlı 
verim denemelerinde, Kahramanmaraş TAE ve Ege TAE’ lerinde ise silaj verim 
denemelerinde yer almıştır. 

2009 kodlu yeni melezlerin verim denemesinde ise 22 aday melez ve 4 standart çeşit 
yer almıştır. Denemede verimler 1045-1608 kg/da arasındadır. Öne çıkan aday çeşitler ADA 
9.10, ADA 9.2, ADA 9.7, ADA 9.1 ve ADA 9.5 olmuştur. 

Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar 
dahilinde tane mısır, silajlık mısır ve tane sorgum denemeleri de yürütülmüş, sonuçları 
TTSMM’ ye gönderilmiştir. 
 
2- Marmara Bölgesi Silajlık Mısır Islah Araştırmaları 
 2009 yılında silaj verim denemesine alınan kendilenmiş hatların yaprak/sap oranı, 
koçan/bitki oranı, yeşil kalma ve silaj kalite değerleri (ADF,NDF,ADL v.b) belirlenmiştir. Analiz 
sonuçları ve verim değerleri birlikte değerlendirilerek seçilen 9 adet kendilenmiş hat ile yarım 
diallel melez kombinasyonları 2010 yılında oluşturulmuştur. Elde edilen bu kombinasyonlar 
2011 yılında silaj verim denemesinde değerlendirilerek ve silaj kalite değerleri belirlenerek 
seçilecektir. Böylece silajlık mısır ıslah çalışmaları için sentetik kaynak materyal 
oluşturulmaya başlanacaktır.  
3- Marmara Bölgesi Şeker Mısır Islah Araştırmaları 
- Kendileme Çalışmaları 

Çalışmalarımızda ağırlıklı olarak kaynak materyal amacıyla Enstitümüzde var olan 
Adapop 9 şeker mısır populasyonu, daha önceden geliştirilen sentetik şeker mısır 
materyalleri ve 2000 yılından bu yana elde edilen yarı yol materyalleri kullanılmaktadır.  

2010 yılında toplam 471 adet materyal üzerinde çalışılmıştır. Kendileme 
deprasyonunu azaltmak amacıyla hat içi tozlama (bulk) yapılmıştır.  
- Yoklama Melezi Yapımı ve Gözlem Bahçesi 

2009 yılında farklı kendileme kademesinde 36 adet kendilenmiş hatların 3 test edici 
ile (Adapop 9, 2 adet Ticari F1 ) yapılmış yoklama melezleri, 2010 yılında yoklama melezleri 
verim denemelerine alınmıştır. Verim denemeleri sonucu öne çıkan melezlerin hatları 
seçilmiştir. 
- Kaynak Materyal Oluşturma Çalışması 

2010 yılında 3 adet farklı genetik materyalde kaynak materyal amaçlı bulk tozlamalar 
yapılmıştır.   
4- Marmara Bölgesi Populasyon Islah Araştırmaları 

Çeşit geliştirme çalışmalarına kaynak teşkil etmek üzere, 2009 yılı içinde Adapop 1, 
Adapop 3, Adapop 9 ve Adapop 11 olarak adlandırılan populasyonlarda aşağıda belirtilen 
çalışmalar yapılmıştır. 
Adapop 1 
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 2010 yılında kendilenmiş döl elde etme bloğu kurulmuş ve kendilemeler yapılmıştır. 
Hasat esnasında yapılan değerlendirmelerde uygun olmayan koçanların olduğu görülmüştür. 
Bu nedenle gelecek yılda da kendileme bloğu kurulması planlanmıştır. 
Adapop 3 

Kendilenmiş döl elde etme bloğundan seçilen 182 adet  Adapop 3 (S1) C4 aile ile 2010 
yılında 14x14 lattice deneme deseninde Döl Kontrol Verim Denemesi kurulmuştur. 
Adapop 9 
 2009 yılında kendilenmiş döl elde etme bloğundan seçilen Adapop 9a’dan 163 aile, 
Adapop 9b’den 79 aile ve Adapop 9c’den ise 140 aile ile standart çeşitlerin de yer aldığı ayrı 
ayrı döl kontrol verim denemeleri kurulmuştur. Denemeler lattice deneme deseninde 2 sıra 
ve 2 tekerrürlü olarak ekilmiştir. Adapop 9a’dan 33 adet, Adapop 9b’den 2 adet ve Adapop 
9c’den 34 adet aile seçilmiştir. Taze mısır verimi; Adapop 9a’da ortalama taze mısır verimi 
758 kg/da, Adapop 9b’de 481 kg/da ve Adapop 9c’de 545 kg/da olmuştur. 
Adapop 11 
 2009 yılında kendileme bloğundan seçilen 117 adet aile ve 4 adet standart ile 2010 
yılında Döl Kontrol Verim Denemesi kurulmuştur. Deneme 11x11 lattice deneme deseninde 2 
sıra ve 2 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ortalama yeşil ot verim değerleri 6101 kg/da olarak 
belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmede 36 adet Adapop 11 (S1) C0 aile seçilmiştir.  
 
 
Projenin Adı   : Akdeniz Bölgesi Mısır Islah Çalışmaları  

(Mediterranean Region Maize Breeding  Researches) 

Proje Numarası  : TAGEM/ 09 /07/03/007 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : BATEM 
Proje Lideri   : Mehmet PAMUKÇU 
Proje Yürütücüleri   : Şekip ERDAL, Mustafa SOYSAL, Osman SAVUR, Ayşe 

TOROS 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: - 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 2009 -2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
 Danelik Mısır Islah Çalışmaları; 2009 yılı ıslah bahçesinde ana üründe durulmuşluk 
seviyesinde ve değişik kendileme kademelerinde 168 sarı atdişi ve 44 sarı sert hatta 
kendileme yapılarak morfolojik gözlemleri alınmıştır. 3 adet yoklama melezi verim denemesi 
kurulmuştur. CIMMTY ‘den temin edilen 10 adet saf hat kendileme bloklarına alınmıştır.  

2010 yılı çalışmaları; 2010 yılı ıslah bahçesinde durulmuşluk seviyesinde ve değişik 
kendileme kademelerinde 247 sarı atdişi ile 7 sarı sert hatta ve Ülkesel mısır çeşit geliştirme 
çalışması kapsamında STAE’den gelen 104 hatta kendileme çalışması yapılmıştır. 39 
kombinasyondan oluşan sarı atdişi mısırda elle melezleme çalışması gerçekleştirildi.  

Bu yıl içerisinde ikinci ürün olarak; iki adet danelik verim denemesi kurulmuş olup, 18 
adet melezi ve 3 adet standart çeşidi içeren Danelik Verim Denemesi-1’de verimler 557-1021 
kg/da arasında değişmiştir. (Ant İ-42 x Ant 910252) ve (Ant İ-81 x Ant 910252) melezleri 3 
standardın üstünde performans göstermiş ve 6 melez de 1 standardın üzerinde yer almıştır. 
Melezler arasında istatistiki olarak fark bulunmamıştır. Danelik Verim Demesi-2’de ise; 
Ülkesel mısır çalışmaları kapsamında STAE'ne ve BATEM’e ait hatlarla elde edilen melezler 
değerlendirilmiştir. Deneme 8 adet melez ve 2 standart ile kurulmuş, verimler 640-1066 kg/da 
arasında değişmiştir. Çeşitler arasında istatistiki olarak fark görülmüş (p<0.05) ve 7 adet 
melez standartlardan üstün performans göstermiştir.  

Ülkesel mısır çalışmaları kapsamında, enstitümüzde elde edilen melezler Koordinatör 
enstitü olan STAE’ ne gönderilmiş olup,  bu melezler bölge verim denemelerinde 
değerlendirilmiştir.  

Beyaz Mısır Islah Çalışmaları;  
2010 yılı çalışmaları; 2010 yılında ıslah bahçesinde durulmuş ve değişik kendileme 

kademelerinde 43 hatta kendilemeler yapıldı. Antalya ve Samsun lokasyonlarında 2 adet 
Verim denemesi kuruldu. Antalya’da kurulan denemede 7 adet melez ve iki standart 
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kullanılmış verimler; 541-978 kg/da arasında olup, çeşitler arasında fark bulunmuştur 
(p>0.01).  (Cario Compx Z.58680-2),(Gizza 2-1x AKD 90-2) ve (MBR Best Fam-1x Metelik-6) 
melezleri standartların üzerinde yer almıştır. Samsun lokasyonunda 3 melez ile iki standart 
değerlendirilmiş ve çeşitler arasında fark görülmemiştir. Denemedeki verimler ise; 423-608 
kg/da arasında değişmiştir. 

Cin Mısır Islah Çalışmaları; 
2010 yılında; Islah bahçesinde değişik kendileme kademesinde 84hatta kendileme 

yapılmıştır.P206 saf hattının  tester olarak kullanıldığı  11 hat açıkta tozlama ile yoklama 
melezine alınmıştır. Elde edilen bu melezler 2011 yılında yoklama melezi verim 
denemesinde değerlendirilecektir. Ayrıca Antalya ve Konya lokasyonlarında iki adet Cin mısır 
verim denemesi kurulmuştur. Antalya’da kurulan verim  denemesin de 2 melez ve 2 standart 
çeşit değerlendirilip bu deneme sonucunda çeşitler arasında istatistiki olarak fark 
bulunmuştur (p<0.05). Deneme Verimleri ise; 291-539 kg/da arasında değişmiş olup (Hp68-
07x(YerlixYug.)Sarı) melezi 539kg/da verimle standartların üzerinde yer almıştır. Konya 
lokasyonunda ise; 3 melez ile 2 standart değerlendirilmiş ve verimler 217-749 kg/da arasında 
değişmiştir. 

Şeker Mısır Islah Çalışmaları; Bu proje kapsamında 2009 yılında ıslah bahçesinde  
durulmuşluk ve değişik kendileme kademelerinde 114 hatta kendileme yapılarak bazı 
morfolojik gözlemler alınmıştır. Konya ve Antalya’da olmak üzere 2 adet lokasyonda 4’er 
adet deneme kurulmuştur.  

2010 yıl çalışmaları; Islah bahçesinde ana üründe koşullarında durulmuşluk 
seviyesinde ve değişik kendileme kademelerinde 194 hatta kendileme yapılmıştır. İleri 
seviyedeki 31 hat kullanılarak, 18 kombinasyonlu melez bahçesi oluşturuldu. Ayrıca 2009 
yılında elde edilen melezlerin performansını değerlendirmek amacıyla, Konya ve Antalya’da 
2 adet Şeker mısır verim denemesi kurulmuştur. Denemelerde 3 adet standart 4 adet çeşit 
adayı melez kullanılmış olup, yaş koçan ağırlığı ve kuru verimleri bakımdan analizleri 
yapılmıştır.  

Konya lokasyonunda kurulan denemede yaş koçan verimleri 500-1124 kg/da 
arasında değişmiş ve(Ant-234 F-3-2 x Ant224 E-1) melezi 993 kg/da ile iki standardın 
gerisinde, bir standart çeşidin üstünde verim vermiş fakat standartlarla aynı grup içerisinde 
yer almıştır. Denemede kuru verimler bakımdan istatistiki olarak fark bulunmamıştır. 
Antalya’daki şeker mısır verim denemesinde yaş koçan verimleri 1040-1314 kg/da arasında 
bulunmuş ve istatistiki bakımından yaş koçan verimleri açısından çeşitler arasında fark 
bulunmamıştır.  (Ant-234F-3xAnt224 E-1) melezi 1146 kg/da taze koçan verimi ile Merit ve 
Sunshine standart çeşitlerinin gerisinde ancak Jübile çeşidinden daha iyi performans 
göstermştir. (Ant-234 F-3-2xAnt 224 E-1) melezi Konya ile Antalya lokasyonları ve daha 
önceki yıllardaki performansı ile ümitvar görülmüş olup, tescil işlemleri başlatılmıştır.  

Silajlık Mısır Islah Çalışmaları;2009 yılında kurulan ıslah bahçesinde durulmuşluk 
seviyesinde ve değişik kendileme kademelerinde168 hatta kendileme yapılarak morfolojik 
gözlemleri alınmıştır. Ana ürün koşullarında 2 adet yoklama melezi verim denemesi 
kurulmuştur. 

2010 yıl çalışmaları; Islah bahçesinde ana üründe, silajlık hat geliştirme çalışmaları 
sarı atdişi kendileme çalışmaları içerisinde devam ettirilmektedir. Bu kapsamda durulmuşluk 
seviyesinde ve değişik kendileme kademelerinde 247 sarı atdişi hatta kendileme yapılmıştır. 
2009 yılında Ülkesel mısır çeşit geliştirme çalışması kapsamında BATEM’e ait hatlar ve 
Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsün’e ait hatlarla elde edilen melezler diğer enstitülerden 
elde edilen melezlerle lokasyon denemelerine alınmıştır. Sonuçlar Koordinatör enstitü 
tarafından değerlendirilecektir.  

Mısır Koçan Kurduna Dayanıklı Islah Çalışmaları;2010 yılında proje kapsamında 
mevcut hatların muhafazası gerçekleştirilmiştir. Yeni kaynak materyal elde edilmesi amacıyla 
sarı atdişi hat geliştirme çalışmalarındaki hatların çoğaltılması gerçekleştirilmiş olup, bu 
çalışmadan elde edilecek hatlar sonraki yıllarda Mısır Kurduna Dayanıklı hat geliştirme 
çalışmalarında değerlendirilecektir.  
 
 Projede Önerilen Değişikler: 
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 c- Personel: Ziraat Mühendisi Osman SAVUR 2010 yılında tayin nedeniyle 
enstitümüzden  ve projeden ayrılmıştır.  
 
 
 
 
 
Proje Adı : Çukurova Mısır Islah Araştırmaları 

                                              Maize Breeding Researches in Çukurova Region 
Proje No : TAGEM/TA/09/07/03/10 
Yürütücü Kuruluş : Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri : Dr. İbrahim CERİT 
Sunan                                    : Dr. İbrahim CERİT 
Proje Yürütücüleri : Mehmet Ali TURKAY, Hikmet SARIHAN, Ali Beyhan UÇAK, 

Dr. Ali BOLAT 
İşbirliği Yapılan Kuruluş :Sakarya TAE, Batı Akdeniz TAE, Karadeniz TAE, Adana Zirai   

Mücadele  AE, GAP Top.Su Kay.TAE., GATAE, BDUTAE, 
Niğde Patates A.E., Kahramanmaraş TAE, Çukurova Ünv. 
Ziraat Fak. Tarla Bit. Böl.    

                                        
 Başlama ve Bitiş Tarihi :  Mart/2009-Mart/2013 
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
  Çukurova Mısır Islah Araştırmaları Projesi kapsamında yapılan ıslah çalışmaları ile 
kendilenerek homozigotlaştırılan atdişi mısır saf hatlarının genetik yapısını incelenmesi, 
verim ve bazı agronomik özellikler bakımından uygun ebeveynleri ve ümit var melez 
kombinasyonları seçilmesi, introdüksiyon yolu veya açıkta tozlanan çeşitlerden elde edilen 
materyallerin kendilenmeye alınması ile varyasyonu genişleterek ıslah çalışmalarında 
kullanılan materyali zenginleştirmek ve nihai olarak ise Çukurova Bölgesi ve diğer mısır 
üretim bölgeleri için I. ve II. ürüne uygun çeşit geliştirmektir. 
Materyal ve Metot: Materyal olarak; Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü mısır ıslah 
çalışmaları kapsamında elde edilen saf hatlar, İntrodüksiyon yolu ile temin edilen hatlar 
(Public Lines), açıkta tozlanan çeşitlerin kendilenmesiyle elde edilen hatlar ve Sakarya 
Tarımsal Araştırma Enstitüsünden  temin edilen hatlar kullanılmaktadır. 

Metot olarak, Melez Mısır Çeşit Geliştirme Islahı Programı uygulanmaktadır. 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma 
1-Kendileme ve Seleksiyon: Bu dönem içerisinde değişik kademedeki 520 adet hattın  
ekimi yapılmıştır. Hatlar içerisindeki tip dışları alınarak, generasyon ilerlemesini sağlamak 
amacıyla kendileme işlemi devam ettirilmiştir. Durulmuş hatların tohum çoğaltma işlemi 
yapılarak gerekli gözlemler alınmıştır. 
2-Melezleme : Ümitvar bulunan 9 adet melezin tohum çoğaltma işlemi için ana baba hatların 
melezlemesi yapılmıştır. S5 generasyonundaki 22 adet hat, iki adet test edici ile ( FrMo17 ve 
B73) melezlenerek yoklama melezine alınmıştır. Ortak Melez Programı çerçevesinde, 
Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden gelen ADK-451 hattı ve ADK-455 
hattının Enstitü Islah Programı çerçevesinde geliştirilen 13 adet durulmuş hat ile melezlemesi 
yapılmıştır. 2009 yılında tescil için başvurulan aday çeşidin (ŞEN) tohumluk üretimi için 
melezlemesi yapılarak ebeveyn hatların tohumluk çoğaltımı yapılmıştır. 
3-Melez Verim Denemeleri: 2009 yılında melezlemesi yapılan 51 adet melez iki set halinde 
3 tekerrürlü iki sıralı olarak ve 6 standart çeşit ile verim denemelerine alınmıştır. Ortak Melez 
Programı kapsamında Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden gelen 50 
melez 3 tekerrürlü iki sıralı olarak ve 3 standart çeşit ile verim denemelerine alınmıştır. Yine 
Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi kapsamında Sakarya Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğünden gelen 39 adet melez 3 tekerrürlü iki sıralı olarak ve 8 standart çeşit 
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ile verim denemelerine alınmıştır. 15 adet yeni melez kombinasyonu gözlem bahçesine 
alınarak değerlendirilmiştir. 
 Melez Verim Denemesi-1’de toplam 16 melez 6 adet standart çeşit ile verim 
denemelerine alınmış, tane verimi bakımından çeşitler arasında istatistiki olarak farklar 
saptanmıştır. Çeşitlerin tane verimleri 1943 kg/da ile 1136 kg/da arasında değişmiştir. 

Melez Verim Denemesi-2’de toplam 36 melez 6 adet standart çeşit ile verim 
denemelerine alınmış, tane verimi bakımından çeşitler arasında istatistiki olarak farklar 
saptanmıştır. Çeşitlerin tane verimleri 2049 kg/da ile 670 kg/da arasında değişmiştir. 

Ortak Melez Verim Denemesinde toplam 50 melez 3 adet standart çeşit ile verim 
denemelerine alınmış, tane verimi bakımından çeşitler arasında istatistiki olarak farklar 
saptanmıştır. Çeşitlerin tane verimleri 1678 kg/da ile 951 kg/da arasında değişmiştir. 

Sakarya Melez Verim Denemesinde toplam 39 melez 8 adet standart çeşit ile verim 
denemelerine alınmış, tane verimi bakımından çeşitler arasında istatistiki olarak farklar 
saptanmıştır. Çeşitlerin tane verimleri 1705 kg/da ile 927 kg/da arasında değişmiştir. 

Yapılan ıslah çalışmaları sonucunda bir adet mısır çeşit adayı geliştirilerek 2009 
yılında tescile başvurulmuş olup, tescil denemeleri devam etmektedir. 

 
 
 
Projenin Adı  : Çukurova Bölgesinde Mısır Koçan Kurdu (Sesamia 

Nonagrioides Lef.) ve Mısır Kurdu (Ostrinia Nubilalis Hübn.)’na 
Dayanıklı Mısır Islahı  

Proje Numarası  : TAGEM/BS/00/01/05/136 
Yürütücüsü Kuruluş  : Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : M. Ali TÜRKAY 
Proje Yürütücüleri  : Hikmet SARIHAN, Ali Beyhan Uçak 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
 
Çizelge. II. Üründe, İlaçsız Şartlarda Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinde Belirlenen Tane Verimine 
Ait İki Yılın Ortalama Değerleri ve Oluşan Gruplar. 

Çeşit Verim Grup 
TÜRKAY 1052.4 a 

22x9B 1010.4 a 
22x5A 1002.2 a 
24Ax10 897.2 b 
9Bx24A 834.2 bc 
5Ax25A 796.5 cd 

KARAÇAY 749.1 ce 
18Ax5A 729.7 df 

GÖZDEM 728.5 df 
9Bx25A 692.4 eg 
22x10 641.7 fg 

25Ax10 603.1 g 
DK 6022 499.9 h 

P  P32W86 476.0 hı 
SİDE 467.8 hı 

DK 5783 445.5 hj 
P 3394 407.4 hj 
DK 626 403.1 ıj 
HELEN 358.2 j 
7C2x9A 265.0 k 
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Çizelge II. Üründe, İlaçsız Şartlarda Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinde Belirlenen Delik Sayısı / 
100 İnternodi Yöntemine Ait İki Yılın Ortalama Değerleri ve Oluşan Gruplar. 

Çeşit Delik Sayısı /  
100 İnternodi (adet) 

Grup 

P  P32W86 102.8 a 
DK 6022 81.8 b 
7C2x9A 80.1 b 
P 3394 75.0 bc 
SİDE 69.6 cd 

DK 5783 67.0 cd 
GÖZDEM 65.9 de 
DK 626 63.3 df 
HELEN 58.9 ef 

KARAÇAY 55.9 f 
18Ax5A 28.6 g 
22x5A 14.9 h 
25Ax10 13.2 hı 
5Ax25A 12.1 hı 

TÜRKAY 10.6 hı 
24Ax10 9.7 hı 
9Bx25A 8.9 hı 
22x10 8.5 hı 
22x9B 7.4 hı 

9Bx24A 6.1 ı 
 
 

 
 

Projenin Adı  : Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre) 
(Lepidoptera : Noctuidae)’ na Dayanıklı Çeşit Islahı 
Breding Maize for Resistance to Pink Stem Borer (Sesamia 
nonagrioides Lefebvre) (Lepidoptera : Noctuidae) 

Proje Numarası  : TÜBİTAK 1001 107 O 804 
Yürütücüsü Kuruluş  : Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : M. Ali TÜRKAY 
Proje Yürütücüleri  : Hikmet SARIHAN, Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT, Doç. Dr. 

Hakan ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Erdal SERTKAYA, Dr. Mustafa 
GÜLLÜ, Prof. Dr. Ahmet Can ÜLGER, Ali Beyhan UÇAK, Ali 
BOLAT. 

İşbirliği Yapılan Kuruluş : Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Mustafa Kemal  
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Namık 
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 
Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihi          : 01/04/2008 - 01/04/2011 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
Çizelge1. Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre)’na Dayanıklı Çeşit Islahı Verim 
ve Dayanıklılık Denemesi’nde Belirlenen Verim Değerlerinde Çeşit ve Hatlara Ait Ortalama 
Değerler ve Tukey Testine Göre Oluşan Gruplar. 

 Baba 

A
na

 Hatlar ÇukKrt 
10 

ÇukKrt 
17 

ÇukKrt 
31 

Frb 
73 

ÇukKrt 
9 

ÇukKrt 
14 

ÇukKrt 
32 

ÇukKrt 
35 

FrMo 
17 

ÇukKrt1 353,5 202,2ın fg 47,2su 100,6n 18,1 111,5mu 268,3gk 873,4bc 113,5m
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     313,6fı 680,3e 38,6su 
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5 

 
      401,3f 

937,9a
b 

FrMo17         

(*) P<0.05 (**) P<0.01 CV: 13.0 Çeşit: Önemli** Tekerrür: Önemli* 
 
Çizelge2. Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre)’na Dayanıklı Çeşit Islahı Verim 
ve Dayanıklılık Denemesi’nde Belirlenen DS/100 İnt Değerlerinde Çeşit ve Hatlara Ait 
Ortalama Değerler ve Tukey Testine Göre Oluşan Gruplar. 
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ÇukKrt 
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(*) P<0.05  (**) P<0.01 CV: 13.0 Çeşit: Önemli** 
 
 
 
 
Projenin Adı   : Karadeniz Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 
Proje Numarası  : TAGEM/TA/ 
Yürütücüsü Kuruluş  : Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   :  
Proje Yürütücüleri  :  

ef 

Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Projede 2010 yılı için planlanan tüm çalışmalar 
planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Deneme materyalleri 10-12 Mayıs 2010 tarihleri 
arasında Toprak ve Su Kaynaklarını Araştırma Enstitüsü’nün Samsun-Çarşamba’daki 
deneme arazisine el ile ekilmiştir. Kendilenmiş hatlar ve melezleme materyalleri 27 Mayıs 
2010 tarihinde Enstitünün A-2 parseline ekilmiştir.  Ekimle birlikte azotlu gübrenin yarısı ve 
fosforlu gübrenin tamamı verilmiştir. Çıkıştan sonra toprak altı zararlılarına ve mısır 
maymuncuğuna karşı ilaçlı mücadele yapılmıştır. Çıkıştan iki hafta sonra el ile çapalama, 
bunu müteakip sulama yapılmıştır. Bitkiler diz boyu olduğunda azot gübresinin kalan yarısı 
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uygulanmış ve makineli boğaz doldurma işlemi gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç duyuldukça 
yağmurlama sulama yapılmıştır. Silajlık Mısır Verim Denemesi Ağustos’un son haftasında 
diğer denemeler ise, hasat olgunluğuna geldikçe Eylül-Ekim aylarında hasat edilmiştir. 

2.1. Dönem Bulguları: 
2.1.1. Melezleme Islahı 
2.1.1.1. Kendilemeler  
2.1.1.2. Elit kendilenmiş hatlar 

Daha önceki yıllarda melez kombinasyonlarda yer almış olan 17 adet saf hattın elit 
üretimleri yapılmıştır. Üretimi yapılan hatların listesi aşağıda verilmiştir. TK 461 ve TK 456 
geççi materyal olması nedeniyle yüksek sıcaklıklardan çok fazla etkilenmiş ve 10’larca 
kendileme yapılmasına rağmen tohum tutmamıştır. 

2.1.1.2. Melezleme Çalışmaları 
Kendilemeler sonucu saf hat aşamasına gelen farklı kaynaktan gelen 18 hat birbirleri 

ile melezlenmiş bunlardan 58 yeni melez elde edilmiştir  

2.1.1.3. Çeşit Verim Denemeleri 
Karadeniz Bölgesi Mısır Islahı Araştırmaları projesi kapsamında 2010 yılında Toprak 

ve Su Kaynaklarını Araştırma Enstitüsü’nün Çarşamba’da bulunan deneme arazisinde; 2 
adet ana ürün tane mısır ve 1 adet ana ürün silaj mısırı çeşit tescil denemesi, 2 adet çeşit 
verim denemesi, 2 adet Yoklama Melezi Verim denemesi, 1 adet ÜMİAP Melez Mısır Verim 
Denemesi, 1 adet Ülkesel Ortak Mısır Verim denemesi, 3 adet özel firma denemesi (2 dane 
mısır + 1 şeker mısır), 1 adet (2 lokasyon) Çeşit Uyum Denemesi olmak üzere 13 adet 
deneme yürütülmüştür. Ayrıca Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait 5 çeşitten 
oluşan üç tekerrürlü bir adet verim denemesi yürütülerek sonuçlar ilgili enstitüye 
gönderilmiştir. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 ve 4 tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Parseller 5 m boyunda, sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm’dir. Denemeler 10-12 
Mayıs 2010 tarihleri arasında ekilmiş, ekimle birlikte saf olarak 10 kg/da azot, 8 kg/da fosfor,  
bitkiler diz boyu (yaklaşık 50 cm) olduklarında da 10 kg/da azot uygulanmıştır. Toprak nemi 
yeterli olmadığından dolayı denemelerde tohumların çimlenmesini sağlamak için ekimi 
takiben yağmurlama sulama yapılmıştır. Bitki gelişme döneminde 2 sulama daha yapılmıştır. 
Denemeler ve materyallerin hasadı Eylül sonundan başlayarak Ekim ayının son haftasına 
kadar devam etmiştir. Hasatta parsel alanı 7 m2’dir. Hasatta çeşitlerin nem oranları (%) ve 
tane/koçan oranları alınarak verimler % 15 nem üzerinden düzeltilerek hesaplanmıştır.  

Çeşit Verim Denemesi 2010–1 
 Daha önceki yıllarda yapılan melez kombinasyonlarında ön verim denemeleri ve 
verim denemelerinde öne çıkan 14 melez ve 5 standart çeşitten oluşan bu denemede 
incelenen özelliklere ait veriler Çizelge 5’te verilmiştir. Denemeye alınan genotiplerin tane 
verimi değerleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur.  

Çeşit Verim Denemesi 2010–2 
Önceki yıllarda elde edilen 19 melez ve 5 adet standart çeşitten oluşan bu denemede tane 
verimi bakımından genotipler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli (p<0.01) 
bulunmuştur.  
Yoklama Melezleri Verim Denemeleri 
 

2009 yılında yaklaşık 125 saf hat yoklama melezine alınmak için tester (testleyici) 
olarak belirlenen FrMo.17 kendilenmiş hattı ile melezlenmiştir. Bunlardan elde edilen 104 
melezin tohumu yeterli olan 60 melez YMVD-1 de , Latis deneme desenine göre 3 tekerrürlü 
olarak denemeye alınmış, tohumu yeterli olmayan 44 melez ise YMVD-2 de Augmented 
deneme desenine göre tekerrürsüz olarak denemeye alınmıştır. Denemede sıra arası 70 cm, 
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sıra üzeri 20 cm’dir. YMVD-1 standart olarak MF-714 ve Bora çeşitler kullanılmış, YMVD-2 
de standart olarak MF-714, Bora ve Prestige çeşitleri kullanılmıştır. 
Ülkesel Mısır Araştırma Projesi Melez  Mısır Verim Denemesi 
 Ülkemizde mısır ıslahı yapan kamu kuruluşlarının ıslah ettikleri, tescil aşamasına 
gelmiş çeşit adaylarından oluşan bu çalışmada Enstitümüz, Sakarya ve Batı Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitülerinin geliştirdikleri çeşit adayı mısırlar denenmiştir (Çizelge 9). 
Enstitümüze ait 2 çeşit adayı melez, bu projede denenmek üzere Sakarya Tarımsal 
Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş, koordinatör enstitüde 5 lokasyonda denenmek üzere 
diğer enstitülere yollanmıştır.  
Ülkesel Ortak  Melez  Mısır Verim Denemesi  

Ülkemizde mısır ıslahı yapan kamu kuruluşlarının (Sakarya T.A.E., Batı Akdeniz 
T.A.E., Çukurova T.A.E. ve Karadeniz T.A.E.) geliştirmiş olduğu saf hatlardan ortak yapılan 
melezler bu çalışmada denenmiştir.  

Çeşit Uyum Denemesi 2010 
2010 yetiştirme sezonunda iki lokasyonda (Çarşamba- Bafra) 32 adet tescilli çeşit ya 

da çeşit adayından çeşit uyum denemesi kurulmuştur. Çarşamba lokasyonunda ekim 
12/05/2010 tarihinde, hasat ise 18/10/2010 tarihinde yapılmıştır. Deneme de tane verimi 
bakımından çeşitler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur.  

Bafra lokasyonun da ekim 14/05/2010 tarihinde, hasat ise 05/10/2010 tarihinde 
yapılmıştır. Denemede tane verimi bakımından çeşitler arasındaki farklılık istatistiksel olarak 
önemli (p<0.01) bulunmuştur.  

Ülkesel Cin Mısırı Verim Denemesi 
Daha önceki yıllarda yapılan verim denemelerinde öne çıkan 2 melez, Ülkesel Cin 

Mısırı Verim Denemesinde 2 lokasyonda denenmiş ve her iki lokasyonda da ilk sırayı aday 
hattımız TCM-05.05 almıştır.  

2.1.2. Kompozit Mısır Islahı Çalışmaları 
2010 yılı ekim sezonunda TMP. 2 gen havuzunda bulunan ailelerin (1x250) yarı 

kardeş ıslah nörserisi kurulmuştur. Nörserilerde her aile sıraya koçan olarak ekilmiş. 
Tozlayıcı sıralar bütün ailelerin karışımından oluşturulmuştur. Çiçeklenme zamanı ana 
sıralardaki bitkilerin tepe püskülleri elle çekilerek alınmıştır. Tozlayıcı sıralarda ise arzu 
edilmeyen tipteki bitkiler ise elle çekilerek atılmıştır. Çiçeklenmenin bitiminden itibaren 1-1.5 
ay sonra ana sıralarda bitki seleksiyonu yapılmıştır. Hasat zamanı seçilen bitkiler hasat 
edilirken bitki ve  koçan seleksiyonuna tabi tutulmuştur.  

2.1.3. Tescil Denemesi 
2010 yılında da Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğünden gelen ilgili deneme 

materyali gerektiği gibi kurulmuş ve yürütülmüştür. Denemelere ait gözlem sonuçları bu 
kuruluşun bilgilerine sunulmuştur. 

2.1.4. 2011 Yılı Çalışmaları 
 Normal ıslah prosedürü çerçevesinde planlanan çalışmalara devam edilecektir. 

TMP.1 gen havuzu kurulacak ve yaklaşık 50 aileden ortalama 5’er koçan seçilerek 
çalışmalara devam edilecektir. Saf hat aşamasına gelinen yaklaşık 520 hattın tohum 
yenilemek amacıyla ekimleri yapılacaktır.  

Ayrıca verim denemelerinde öne çıkmış genotiplerin melez üretimleri yapılacak, yeni 
melez kombinasyonu oluşturmaya devam edilecektir. 

Yine, Ön Verim, Verim ve Bölge Verim denemeleri yürütülecektir. Ön verim ve verim 
denemeleri Enstitümüz deneme alanlarında, bölge verim denemeleri ise Samsun(Çarşamba, 
Bafra) ve Amasya lokasyonlarında yürütülecektir.  
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Proje Adı  :  Kendilenmiş At Disi Mısır (Zea mays indendata Sturt) 

Hatlarından Verim ve Kalitesi Yüksek Silajlık Mısır Çeşitlerinin 
Islahı 

Breeding High Yield and Quality Silage Maize Cultivars 
From Dent Maize Inbred Lines (Zea mays indendata Sturt). 

Proje Numarası                    : TAGEM/TA/05   

Proje Yürütücüsü Kuruluş  :Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun 
Proje Lideri   :Dr. Ahmet ÖZ      
Proje Yürütücüleri  :Halil KAPAR, Erkan ÖZATA, Doç. Dr. Selahattin İPTAŞ,Dr. 
Musa YAVUZ 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar :Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 01/01/2006-31/12/2010 
Araştırmanın Amacı ve gerekçesi : Ülkemizde hayvancılık büyük oranda mer’aya 
dayanmaktadır. Ancak mer’aların yıllardır tek yönlü ve yanlış kullanımı sonucunda bu alanlar 
verimliliklerini büyük ölçüde kaybetmiş ve hayvanlar yem değeri düşük kaynaklarla 
beslenmek zorunda kalmışlardır. Hayvansal üretimi arttırmak için hayvan beslemenin kaliteli 
yemlerle yapılması gereklidir. Bunun için tarla tarım sistemleri  içinde yem bitkileri ekilişi ve 
üretimini arttırmak zorundayız. Son yıllarda hayvancılık potansiyeli yüksek olan yörelerde 
silajlık mısır ekiliş ve üretimi birinci ve ikinci ürün olarak hızla artış göstermektedir. Özellikle 
sulama olanağı olan yerlerde mısırın birinci veya ikinci ürün silajlık olarak ekim sisteminde 
yer alması, kaliteli kaba yem gereksiniminin giderilmesinde çok önemli bir kaynak 
oluşturacaktır (İptaş ve ark. 1996; İptaş ve ark. 2002a; İptaş ve ark. 2002b). Ülkemizde hali 
hazırda silajlık amaçlı geliştirilmiş mısır çeşidi çok sınırlıdır. Bu çalışma ile; kuru madde 
verimi ve kalitesi yüksek (sindirilebilirliği) silajlık bir çeşit/çeşitler geliştirmek amaçlanmıştır. 
 
Materyal ve Metot : 
 Araştırmada, 2003 yılında “Yoklama Melezi” amacı ile FRMo17 kendilenmiş hattı ile 
melezlenen ve 2004 yılında ekimi yapılan melezler arasından (yaklaşık 400 hat) genel 
kombinasyon uyumlarına göre 50 adet kendilenmiş hat başlangıç materyali olarak 
kullanılmıştır. Bu hatlar, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde bulunan ve daha önceki 
yıllarda CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center)’den elde edilen ve 
yerli materyallerden geliştirilen kendilenmiş hatlardır (Çizelge 1).   
 Seçilen 50 hat, 2005 yılında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı, 
1’er sıra (70 cm sıra aralığı ve 25 cm sıra üzeri) olarak ekilmiştir.  Her sıra 5 m uzunluktadır 
(yaklaşık 6 bitki/m2). Araştırmada deneme alanına ekimle birlikte 10 kg/da N ve 6 kg/da 
P2O5 gübre uygulanmıştır. İkinci çapa ve boğaz doldurma ile birlikte ilave 10 kg/da N 
verilmiştir. Diğer bakım ve mücadele işlemleri gerektikçe yapılmıştır.  

 2005 yılında ekilen hatlarda, hamur olum döneminde her parselden alınan örneklerde 
labaratuvar ve sindirim analizleri yapılmış ve istenen özelliklere uygun 2006 ve 2007 yılında 
toplam 16 adet ana ve baba hat seçilmiştir (Çizelge 2). Seçilen bu hatlar FRMo 17 hattı ile 
uyum gösterme durumu dikkate alınarak yarım diallel olarak birbiriyle melezlenmiştir 
(Griffing, 1956; Algan ve Altınbaş, 1993). 
2006 yılında elde edilen melezlerden tohumluğu yeterli olan 24 tanesi, standart çeşitlerle 
(ADA-523, C 955, OSSK 644, RX-770 ve SM 24) K.T.A.E.’nün Samsun’daki deneme 
alanında, 70 cm sıra arası, 17 cm sıra üzeri mesafede) 4 tekrarlamalı ön verim denemesine 
alınmıştır. Ön verim denemelerinde, melezler ve standart çeşitler hamur olum döneminde 
hasat edilerek verim ve kalite analizleri yapılmıştır. 2007 yılında, 2006 yılında elde edilen 
melezlerin tohumluk çoğaltımına ek olarak, yeni kombinasyonlar oluşturmuş ve 18 yeni 
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melez elde edilmiştir. 2006 ve 2007 yılında elde edilen toplam 46 adet melez, Samsun ve 
Tokat’da ön verim denemelerine alınmıştır. Elde edilen melezlerde, aşağıda verilen özellikler 
incelenmiştir.   
 Araştırmada, kendilenmiş hatlar ve elde edilen melezlerde incelenen özellikler ve 
uygulanan yöntemler aşağıda verilmiştir.  

1.Tüm Bitki Kuru Madde Verimi (kg/da): Her parselde belirlenen ve 18 cm yükseklikten 
biçilen 5 bitki (sap ve koçan) tartılmıştır. Alınan bitki örnekleri 60 oC’de sabit ağırlığa gelecek 
şekilde  kurutularak tekrar tartılmış ve  dekara tüm bitki verimi belirlenmiştir (Lundval ve ark. 
1994; Gonzales ve ark. 2000; Bertoia, 2001).  
2. Koçan Verimi (kg/da):  Her parselde belirlenen ve 18 cm yükseklikten biçilen 5 bitkinin 
koçanları ayrı ayrı alınarak (dane, sömek ve kavuz birlikte) tartılmıştır. Alınan koçan örnekleri 
60oC’de sabit ağırlığa gelecek şekilde kurutulmuş, tekrar tartılmış ve dekara koçan verimi 
belirlenmiştir (Bertoia, 2001).  
3. Yaprak+Sap (Stover) Kuru Madde Verimi (kg/da): Her parselde belirlenen ve 18 cm 
yükseklikten biçilen 5 bitkinin koçanları uzaklaştırılarak (sap, yaprak ve tepe püskülü) 
tartılmıştır. Alınan bitki örnekleri 60oC’de sabit ağırlığa gelecek şekilde kurutulmuş, tekrar 
tartılmış ve  dekara stover  verimi belirlenmiştir (Lundval ve ark. 1994; Bertoia, 2001; Bertoia 
ve ark. 2002).  
4. Hasat İndeksi (%): 1.maddede koçan verimini belirlemek için alınan koçanlar 
kurutulduğunda, taneleri ayrılarak tartılmış ve tüm bitkiye  oranlanarak belirlenmiştir (Bertoia, 
2001).  
5. Tüm Bitki Asit Detergent  Fiber (ADF) Oranı: Tüm bitki kuru madde verimi belirlenen ve 
1 mm’lik elekten geçirilecek şekilde öğütülen örneklerde, Goering ve Van Soest  (1970)’in 
önerdiği yöntemlere göre ADF analizleri yapılmıştır.  
6. Tüm Bitki Nötral Detergent  Fiber (NDF) Oranı: Tüm bitki kuru madde verimi belirlenen 
ve 1 mm’lik elekten geçirilecek şekilde öğütülen örneklerde, Goering ve Van Soest  (1970) ) 
ve Cherney ve ark. (1985)’nın önerdiği yöntemlere göre NDF analizleri yapılmıştır.  
7. Tüm Bitki Lignin Oranı: Tüm bitki kuru madde verimi belirlenen ve 1 mm’lik elekten 
geçirilecek şekilde öğütülen örneklerde, Goering ve Van Soest  (1970) ) ve Cherney ve ark. 
(1985)’nın önerdiği yöntemlere göre lignin analizleri yapılmıştır.  
8. Tüm Bitki Ham Protein Oranı (%): Tüm bitki kuru madde verimi belirlenen ve 1 mm’lik 
elekten geçirilecek şekilde öğütülen örneklerde, Kjeldahl yöntemiyle (AOAC, 1990) 
belirlenmiştir.  
9. Tüm Bitkinin  in vitro sindirilebilirliği (TSD) %:  1.5-3 mm’lik elekten geçecek şekilde 
öğütülen yem örnekleri Tilley and Terry (1963)’ın önerdiği yöntemlere göre yapılmıştır.  
 
10. Yaprak + Sap (Stover) Asit Detergent  Fiber (ADF) Oranı: Stover  kuru madde verimi 
belirlenen ve 1 mm’lik elekten geçirilecek şekilde öğütülen örneklerde, Goering ve Van Soest  
(1970)’in önerdiği yöntemlere göre ADF analizleri yapılmıştır.  
11. Yaprak + Sap (Stover) Nötral Detergent Fiber (NDF) Oranı: Stover  kuru madde verimi 
belirlenen ve 1 mm’lik elekten geçirilecek şekilde öğütülen örneklerde, Goering ve Van Soest  
(1970) ve Cherney ve ark. (1985)’nın önerdiği yöntemlere göre NDF analizleri yapılmıştır.  
12. Yaprak + Sap (Stover) Lignin Oranı: Tüm bitki kuru madde verimi belirlenen ve 1 
mm’lik elekten geçirilecek şekilde öğütülen örneklerde, Goering ve Van Soest  (1970) ) ve 
Cherney ve ark. (1985)’nın önerdiği yöntemlere göre lignin analizleri yapılmıştır.  
13. Stover Ham Protein Oranı (%): Stover kuru madde verimi belirlenen ve 1 mm’lik elekten 
geçirilecek şekilde öğütülen örneklerde, Kjeldahl yöntemiyle (AOAC, 1990) belirlenmiştir.  
14. Yaprak + Sap’ın (Stover) in vitro sindirilebilirliği (SD) %:  1.5-3 mm’lik elekten 
geçecek şekilde öğütülen yem örnekleri Tilley and Terry (1963)’ın önerdiği yöntemlere göre 
yapılmıştır. 

 
Bulgular ve Tartışma  : Silajlık mısır, ruminantların beslenmesinde yaygın 
olarak kullanılan ve enerji içeriği yüksek bir yemdir. Dünyada, son 20 yılda silajlık mısır çeşit 
ıslahında çok önemli değişimler ortaya çıkmıştır. Bu değişimin en temel noktası, tane amaçlı 
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mısır çeşitleri ile silajlık amaçlı mısır ıslahındaki yaklaşımların farklı olmasından 
kaynaklanmaktadır. Mısır tanesinin sindirim değerinin yüksek olması, silajlık mısır ıslahında 
da genel olarak tane verimi yüksek olan çeşitlere odaklanılması sonucundan 
kaynaklanmaktadır. (VATTOKONDA and HUNTER, 1983; ALLEN et al. 1991; WOLF et al. 
1993; COORS ve ark. 1997). Ancak yapılan değişik araştırmalarda, tane verimleri birbirlerine 
yakın olan melezlerin besin değerleri arasında büyük farklılıkların olduğu görülmektedir 
(PINTER, 19866; WOLF et al. 1993a; COORS et al. 1997).  

Araştırmada başlangıç materyali olarak seçilen kendilenmiş hatların TB-IVDMD 
değerleri % 62.39 ile % 74.16 arasında değiştiği görülmektedir. En yüksek TB-IVDMD 
değerinin belirlendiği TK-283 kendilenmiş hattının HI değeri % 34.1’dir.  En yüksek HI değeri 
ise % 43.2 ile TK-3 kendilenmiş hattında belirlenmiş ve bu hattın TB-IVDMD oranı ise % 
69.34 olmuştur. Yine kendilenmiş hatların S-IVDMD oranları incelendiğinde de kendilenmiş 
hatlar arasında önemli farklılıkların ortaya çıktığı görülmektedir. En yüksek S-IVDMD oranı % 
69.95 ile TK-201, en düşük % 57,40 ile TK-124 nolu kendilenmiş hatta belirlenmiştir. En 
yüksek S-IVDMD oranının belirlendiği TK-201’in TB-IVDMD oranı % 72.11, en düşük değerin 
belirlendiği TK-124 nolu hattın ise TB-IVDMD oranı % 68.83 olarak belirlenmiştir. Silajlık 
mısırda sindirimi doğrudan etkileyen S-Lignin oranı incelendiğinde, en yüksek S-Lignin oranı 
% 10.35 ile TK-357, en düşük ise % 5.43 ile TK-181 nolu kendilenmiş hatta belirlenmiştir. Bu 
hatların S-IVDMD değerleri ise sırasıyla % 63.77 (TK-357) ve % 62.49 (TK-181) olmuştur.   

Stover kalitesi tüm bitkinin yem kalitesini etkileyen en önemli faktördür. Silajlık mısırda 
stover sindirimi ile tüm bitki sindirimi arasında güçlü bir ilişkinin olduğu, ancak stover sindirimi 
ile koçan oranı veya tane verimi arasındaki ilişkinin güçlü olmadığı bildirilmektedir (DEINUM 
and BAKKER, 1981; DOLSTRA and MEDEMA, 1990). Stover kalitesinin geliştirilmesi, hücre 
duvarı konsantrasyonunun azaltılması ve hücre duvarının sindirim değerini arttırmakla 
mümkündür (WOLF et al. 1993).  Yemin sindirim değeri, yemi tüketimi, gelişme oranı ve süt 
üretimini doğrudan etkilemektedir (LUNDVALL ve ark., 1994).   

Araştırmada, kombinasyon yeteneğine bağlı olarak seçilen ana ve baba hatların 
yarım diallel melezlemesinden sonra elde edilen ve 2007 yılında denemeye alınan 
melezlerin stover kalitesine ilişkin elde edilen değerler Çizelge 30 ve 32’de verilmiştir. En 
yüksek TB-Lignin, TB-IVDMD, S-Lignin ve S-IVDMD oranları sırasıyla TTM.2006-210 
(%14.84), TTM.2006-224 (%70.74), TTM.2006-210 (%14.68) ve TTM.2006-213 (%56.17) 
melezlerinden elde edilmiştir. Genel olarak melezlerin S-Lignin oranlarının ana ve babalarına 
göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 2005 yılında ebeveyn olarak seçilen TK-456 nolu 
hattın S-lignin oranı %8.11 ve S-IVDMD oranı % 59.28’dir. Aynı hattın TB-IVDMD oranı % 
62.39 olarak belirlenmiştir. Bu hattın ebeveyn olarak kullanıldığı ve TTM.2006-225 (TK-390 x 
TK-456) melezinde 2007 yılında TB-Lignin oranı % 8.11, TB-IVDMD oranı % 54.16, S-Lignin 
oranı % 11.85, S-IVDMD oranı % 41.04 olmuştur. Yine aynı hattın ebeveyn olarak 
kullanıldığı TTM.2006-226 nolu (TK-217 x TK-456) melezde TB-Lignin oranı % 5.92, TB-
IVDMD oranı % 55.49, S-Lignin oranı % 10.55 ve S-IVDMD oranı % 54.35 olarak 
belirlenmiştir. TK-456 ile melezlenen TK-390 nolu hattın S-Lignin oranı % 9.12 ve S-IVDMD 
oranı % 62.09’dur. Görüleceği üzere, TTM.2006-225 nolu melezde ana ve baba olarak 
kullanılan hatların stover kalitesini aktarma bakımından melezlemede uygun olmadığı 
görülmektedir. Aynı hatların Samsun lokasyonunda 2008 yılındaki denemelerde de benzer 
sonuçlara ulaşılmıştır. TTM.2006-225 nolu melezin S-Lignin oranı % 10.55 ve S-IVDMD 
oranı % 44.96’dır.  

2007 yılında elde edilen TTM.2007-12 nolu (TK-217 x TK-456) melezde ise, ebeveyn 
olarak seçilen TK-217’nin TB-IVDMD oranı % 68.76, S-Lignin oranı % 6.92 ve S-IVDMD 
oranı % 58.39’dur. Elde edilen TTM.2007-12 nolu melezin TB-Lignin oranı % 9.43, TB-
IVDMD oranı % 51.00, S-Lignin oranı % 11.16 ve S-IVDMD oranı ise % 50.64 olarak 
belirlenmiştir. Bu sonuçlar gösteriyor ki, TK-456 nolu hattın melezlemede ebeveyn olarak 
kullanılmasının stover kalitesini arttırması bakımından çok etkili olmadığıdır.   

Silajlık mısır ıslahında, stover kalitesi bakımından kendilenmiş hatlar arasında geniş 
bir varyasyon bulunduğu görülmektedir. Melezleme çalışmalarında, yurt içi ve yurt dışı farklı 
kaynaklardan silajlık ana ve baba olarak kullanılan hatların elde edilmesiyle stover kalitesi ve 
tüm bitki sindirimi bakımından daha yüksek hatların geliştirilmesi mümkündür. Bu 
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araştırmada, elde edilen melezlerin TB-IVDMD oranları incelendiğinde oldukça düşük olduğu 
görülecektir. 2007 yılında melez/çeşitlerin % 66.72 ile % 70.74, 2008 yılında ise Samsun 
lokasyonunda % 42.90 ile % 65.02, Tokat lokasyonunda ise  % 43.19 ile % 68.66 arasında 
değiştiği görülecektir. Silajlık mısır çalışmalarında tüm bitkinin sindirim değerinin ekolojik 
özelliklere göre değişebileceği bildirilmiştir  

Araştırmamızda standart çeşit olarak kullanılan mısır çeşitlerinin TB-IVDMD oranları 
incelendiğinde çok farklı sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle bazı bölgelerde 
silajlık çeşit olarak kullanılan mısır çeşitlerinin TB-IVDMD oranlarının oldukça düşük olduğu 
belirlenmiştir. 2007 yılında Samsun lokasyonunda ADA-523, C-955, OSSK-644 ve SM-24 
(SAMADA-07)’ün TB-IVDMD oranları sırasıyla % 57.75, % 61.68, % 46.69, % 53.37’dir. 
2008 yılında aynı çeşitlerin Samsun lokasyonunda, TB-IVDMD değerleri sırasıyla % 48.19, % 
50.44, % 61.69 ve % 53.29 olmuştur. Tokat lokasyonunda ise sırasıyla % 57.09, % 48.49, % 
65.14 ve % 52.03 değerleri elde edilmiştir. Bu çeşitler içinde yıllara ve lokasyonlara göre en 
fazla değişim C-955 ve OSSK-644 nolu çeşitlerde belirlenmiştir. Bu değerler her iki çeşidin 
TB-IVDMD oranının çok değişken olduğu ve iklim özellikleri ile çok yakından değişebildiğini 
göstermiştir.  

Araştırmamızda elde edilen sonuçlara göre, melezleme çalışmalarında ana ve baba 
hatların seçiminde daha dikkatli olunması gerektiği ve farklı kaynaklardan elde sağlanacak 
yeni hatlarla melezleme çalışmalarına devam edilerek sindirim değeri yüksek silajlık mısır 
çeşitlerinin geliştirilmesi mümkündür.  
 

Özet:  
Silajlık mısır, yüksek enerji içeriğinden dolayı ruminantlar için mükemmel bir kaba 

yemdir. Uzun zamandan beri, ıslahçılar ve yetiştiriciler tane verimi yüksek olan çeşitlerin iyi 
bir silajlık çeşit olduğunu kabul etmişlerdir. Fakat, bir çeşidin tane veriminin yüksek olması 
onun silajlık olarak da iyi bir çeşit olduğunu göstermemektedir. Bu yüzden, silajlık mısır 
ıslahında, ıslah amaçlarını tane mısırdan farklı düşünmek gereklidir. Islah programlarında 
silajlık mısırın sindirilebilirliği temel amaçtır. Silajlık hibrit ıslahında kendilenmiş hatlardan 
seçim yapmak daha uygundur. Bu çalışmanın amacı, kendilenmiş hatlardan sindirilebilirliğe 
etkili olan kriterlere göre seçim yapmak, seçilen hatların agronomik özellikleri (koçan, 
sap+yaprak (stover), tüm bitki verimi ve hasat indeksi) arasındaki ilişkileri  ve besleme 
değerini (stover ADF, NDF ve ham protein, tüm bitki ADF, NDF ve ham protein, stover ve 
tüm bitkinin sindirilebilirliği)  belirlemek ve bu özellikler bakımından uygun olan silajlık mısır 
çeşidi/çeşitleri ıslah etmektir.   

Araştırmamızda elde edilen sonuçlara göre, melezleme çalışmalarında ana ve baba 
hatların seçiminde daha dikkatli olunması gerektiği ve farklı kaynaklardan elde sağlanacak 
yeni hatlarla melezleme çalışmalarına devam edilerek sindirim değeri yüksek silajlık mısır 
çeşitlerinin geliştirilmesi mümkündür.  
 
 
 
 
Proje Adı   : Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları    

(Maize Breeding Researchs for Middle Anatolian Region of 
Turkey) 

Proje No   : TAGEM/TA/08/07/03/001 
Yürütücü Kuruluş  : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Mehmet TEZEL 
Proje Yürütücüleri  : Gazi ÖZCAN, Dr. Şeref AKSOYAK, Şaban IŞIK, İlker TOPAL, 

Dr. Ahmet GÜNEŞ 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2008 – 31.12.2012     
Dönem Bulguları ve Tartışma:  

• Proje kapsamında diğer enstitülerden ara materyallerin gelmesi sağlanmıştır. Ara 
materyal olarak 2010 yılında Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden çeşitli kendileme 
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kademelerinden 138 adet materyal gelmiştir. Gelen bu materyallerle birlikte önceki yıldan 
kendileme yapılan çeşitli kademelerdeki toplam 960 adet materyal tek koçan sırasına 
ekilerek her sırada 3’er adet kendileme yapılmıştır. Bu materyallerden yaklaşık 600 tanesi üst 
kademeye aktarılmıştır.  

• Ayrıca 2010 yılında alınan grup kararı gereğince BATEM’den F2

• 24 adet S

 kademesinde 12 
adet materyal gelmiş olup çeşitli yerlerden temin ettiğimiz materyallerle birlikte 21 adet şeker 
mısır materyali yine koçan sırası şeklinde ekilip kendileme yapılmıştır. 

4 ve S5 

• 2009 yılında yapmış olduğumuz yoklama melezinden elde ettiğimiz 34 adet yoklama 
melezi ile 8 şahit çeşit 7x6 Latis Deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak Konya’da denemeye 
alınmıştır. Denemede verim ortalaması 956 kg/da olurken şahitlerin verimleri 968-1323 kg/da 
arasında değişmiştir. Yoklama melezlerinin ise 450-1327 kg/da arasında değişmiştir. 
Şahitlerin tümü deneme ortalamasından yüksek verim verirken yoklama melezlerinden 14 
tanesi deneme ortalamasından yüksek verim vermiştir. Denemede hasat nemi ortalaması 
15.9 olurken şahitlerin nemi 13.9-18.2 arasında değişmiştir. Yoklama melezlerin nemi ise 
13.8-18.4 arasında olmuştur. Denemeden elde edilen bilgiler ışığında 12 adet kendilenmiş 
hattın melezlemelerde kullanılmak üzere seçilmesi uygun bulunmuştur. 

kademelerindeki kendilenmiş hatlar, FR B 73 ve Fr Mo 17 hatlarıyla 
yoklama melezi çalışmaları yapılmıştır.  

• Sakarya’da kurulan yoklama melezi gözlem bahçesinde ise ;1. Denemede 4 tane 
yoklama melezimiz deneme ortalamasından ( 978 kg/da) yüksek verim vermiştir. 2. 
Denemede ise 3 yoklama melezimiz ortalamadan (986 kg/da) yüksek verim vermişlerdir.            

• Ülkesel Mısır Islah Projesi kapsamında gönderilen 37 adet tek melezden oluşan bölge 
verim denemesi 1 (ÜMİAP1), 3 sıralı ve 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemeden elde 
edilen sonuçlara göre denemenin verim ortalaması 889 kg/da olmuştur. Şahit çeşitlerin 
verimi 968 kg/da ile 1284 kg/da arasında değişmiştir. Tek melezlerin verimleri ise 621 kg/da 
ile 1132 kg/da arasında gerçekleşmiştir. Yine deneme sonuçlarına göre hasat nemi 
ortalaması % 14.7 olurken Şahit çeşitlerin nemi % 14.0- % 15.9 arasında gerçekleşmiştir. 
Melez çeşitlerin ise %13.4- %17.0 arasında olmuştur.  Dane/ Koçan oranına bakacak olursak 
deneme ortalaması % 82.1 olarak gerçekleşirken şahit çeşitlerin % 80.6- % 85.9, melezlerin 
ise % 77.3- % 84.8 arasında değişmiştir. 

• Ülkesel Mısır Islah Projesi kapsamında gönderilen 44 adet tek melezden oluşan bölge 
verim denemesi 2 (ÜMİAP2), 3 sıralı ve 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemeden elde 
edilen sonuçlara göre denemenin verim ortalaması 730 kg/da olmuştur. Şahit çeşitlerin 
verimi 765 kg/da ile 1032 kg/da arasında değişmiştir. Tek melezlerin verimleri ise 506 kg/da 
ile 1034 kg/da arasında gerçekleşmiştir. Yine deneme sonuçlarına göre hasat nemi 
ortalaması % 17.1 olurken Şahit çeşitlerin nemi % 15.1- % 16.9 arasında gerçekleşmiştir. 
Melez çeşitlerin ise %14.4- % 21.6 arasında olmuştur.  Dane/ Koçan oranına bakacak 
olursak deneme ortalaması % 80.4 olarak gerçekleşirken şahit çeşitlerin % 82.4- % 83.8, 
melezlerin ise % 76.8- % 84.0 arasında değişmiştir. 

• Ülkesel Mısır Islah Projesi kapsamında gönderilen 20 adet tek melezden oluşan bölge 
verim denemesi 3 (ÜMİAP3), 3 sıralı ve 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemeden elde 
edilen sonuçlara göre denemenin verim ortalaması 879 kg/da olmuştur. Şahit çeşitlerin 
verimi 901 kg/da ile 1192 kg/da arasında değişmiştir. Tek melezlerin verimleri ise 553 kg/da 
ile 1057 kg/da arasında gerçekleşmiştir. Yine deneme sonuçlarına göre hasat nemi 
ortalaması % 15.5 olurken Şahit çeşitlerin nemi % 14.2- % 15.3 arasında gerçekleşmiştir. 
Melez çeşitlerin ise %14.0- % 17.7 arasında olmuştur.  Dane/ Koçan oranına bakacak 
olursak deneme ortalaması % 81.7 olarak gerçekleşirken şahit çeşitlerin % 77.5- % 85.5, 
melezlerin ise % 77.7- % 86.3 arasında değişmiştir. 

• Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden 7 melez ve şahitten oluşan 1 adet 
Şeker Mısır seti gelmiştir. Gelen setler 4 ayrı deneme olarak 4 sıralı ve 3 tekerrürlü olarak 
ekilmiştir. 2 sırası yaş koçan verimi için 2 sırası da dane verimi için hasat edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre denemenin yaş koçan verimi ortalaması 848 kg/da gerçekleşirken 
melezlerin yaş koçan verimleri 501 kg/da ile 1125 kg/da arasında olmuştur. Şeker Mısır 
Denemesi’nde verim ortalaması 313 kg/da olurken melezlerin tane verimleri 285 kg/da ile 
366 kg/da arasında değişmiştir. Hasat nemi ortalaması %13 olurken melezlerin nemleri % 
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12.7- % 13.2 arasında değişmiştir. Dane Koçan oranına gelince, deneme ortalaması % 78.5 
gerçekleşirken melezlerin değerleri %76.8 ile %79.9 arasında olmuştur.  

• Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden 7 melez ve şahitten oluşan 1 adet 
Şeker Mısır seti gelmiştir. Elde edilen sonuçlara göre denemenin verim ortalaması 494 kg/da 
olurken melezlerin tane verimleri 217 kg/da ile 749 kg/da arasında değişmiştir. Hasat nemi 
ortalaması %13.6 olurken melezlerin nemleri % 13.3- % 13.8 arasında değişmiştir. Dane 
Koçan oranına gelince, deneme ortalaması % 73.1 gerçekleşirken melezlerin değerleri 
%65.5 ile %79.3 arasında olmuştur.  

• 2011 yılında üst kademeye aktarılan materyallerle kendileme çalışmaları devam 
edecektir. Seçilen hatlarla melez kombinasyonları oluşturulacaktır. Yoklama melezleriyle Ön 
Verim Denemesi kurulacaktır. Ayrıca ÜMİAP denemeleri kurulacaktır. Tüm materyallerin 
ekileceği arazide toprak hazırlıkları ile ekilecek tohumların hazırlıkları yapılmaktadır. 
 
Projede Öngörülen Değişiklikler: Yok. 
 
 
Proje Adı    : Ege Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 
Alt Proje    : Silajlık Mısır Çeşit Geliştirme Islahı 
Projenin İngilizce Adı : Maize Breeding Research Project For The Aegean Region 
   Breeding Silage Corn Variety Project 
Yürütücü Kuruluş   : Ege Tarımsal Araştırma Enstitisü-İZMİR 
Proje No   : TAGEM/TA/07/07/03/001 
Proje Lideri   : Nebi ÖZEK 
Proje Yürütücüleri  : Uzm. Yasemin AKSU, Dr. Hüseyin ÖZPINAR, Uzm. A.Aiptekin 

ACAR 
İşbirliğiYapılan Kuruluş   : - 
Başlama ve Bitiş Tarihi   : 2007 - 2011 

Dönem Bulguları ve Tartışma : Yurtiçinde mısır ıslah faaliyeti yürüten diğer 
araştırma enstitülerinden (STAEM ve KTAEM) temin edilen başlangıç ve ara kademe 
materyalleri, yurt dışından getirilen (Amerika, Almanya, Fransa ve Yunanistan) başlangıç 
materyali ile piyasada mevcut ticari mısır çeşitlerin F2 populasyonları (Zea mays L.)  
çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Metot olarak da melezleme ıslahı ve sentetik varyete 
ıslahı  prosedürü uygulanmıştır (Singh, 1987). 
Diğer enstitülerden (STAEM, KTAEM, BATEM), yurt dışı kaynaklarından (Amerika ve 
Yunanistan) ve ticari çeşitlerden çekilen hatların önemli bir kısmı orta geçci ve geçci grupta 
ve  yine yurt dışından getirilen (Almanya ve Fransa) hatların  ise erkenci grupta yer adığı 
gözlenmiştir.  
2009 yılında tohum çoğaltımı yapılan 2 adet melez kombinasyonundan (ana STAEM, baba 
KTAEM) 6x15 melez kombinasyonunun; mısır konusunda koordinatör Enstitü olan STAEM 
tarafından yürütülen tanelik mısır bölge çeşit verim denemelerinde yer alması sağlanmıştır. 
 
S5-S7 kademelerinde, 50 adet ileri kademe hattı ile izoleli bir tarlada farklı heterotik grupta 2 
tester (FRMo-17 ve FRB-73) kullanılarak ve ekimde, zaman izolasyonu uygulanarak 2 adet 
top-cross test melezi çalışması yapılmıştır. 
Projemizin de dahil olduğu Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırma  Projesi 
kapsamında 2010 yılında “Ege Lokasyonu” olarak 2 adet silajlık mısır verim denemesi 
kurulmuştur. Deneme ortalaması silaj verimi ana üründe 6629 kg/da ve 2.üründe 4299 kg/da 
olarak gerçekleşmiştir. 
Orta geçci ve geçci gruptaki materyaller, verim özellikleri açısından yerli çeşitler ile 
karşılaştırıldığında tatminkar ve ana ürün materyali olarak kullanılabileceği, erkenci 
materyallerin ise verim özellikleri açısından bölgeye uyumu çok iyi olmamakla birlikte erkenci 
hat oluşturmada kullanılabileceği düşünülmektedir. Her iki grup içinde kendi 
populasyonlarımızın oluşturulması çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. 
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Silajlık çeşitlerde tane verimi çok önemli olmakla birlikte hem bitkinin yeşil aksamının hem de 
sömekte kalite analizlerinin yapılarak sindirilebilirliği yüksek hatların geliştirilmesi ve ayrıca 
mısırda verim artışının temel özellikleri olan  bitki sıklığı ve yeşil kalma gibi özelliklerin uygun 
kendilenme kademelerinde test edilmeleri yerinde olacaktır.  
 
 
 
 
 
YENİ TEKLİF PROJE 
 
Proje Adı    : Ege Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 
Alt Proje    : Silajlık Mısır Çeşit Geliştirme Islahı 
Projenin İngilizce Adı : Maize Breeding Research Project For The Aegean Region 
   Breeding Silage Corn Variety Project 
Yürütücü Kuruluş   : Ege Tarımsal Araştırma Enstitisü-İZMİR 
Proje No   : TAGEM/TA/07/07/03/001 
Proje Lideri   : Nebi ÖZEK 
Proje Yürütücüleri  : Uzm. Yasemin AKSU, Dr. Hüseyin ÖZPINAR, Uzm. A.Aiptekin 

ACAR 
İşbirliğiYapılan Kuruluş   : - 
Başlama ve Bitiş Tarihi   : 2012-2016 

Proje Amacı ve Gerekçesi : Ege Bölgesindeki değişik nedenlerden dolayı ekim 
sisteminde değişiklikler yaşanmaktadır. Değişen sistem içersinde silajlık mısır yetiştiriciliği 
artmış ve hem ana hem de ikinci üründe ülkenin en önemli mısır silaj üretim alanı haline 
gelmiştir.  Bölgede en önemli araştırma görevini üstlenen Ege Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünün de bu bilgi akışında yer aldığı düşünüldüğünde hem silajlık hem de dane 
amaçlı mısır yetiştiriciliğinde teknik bilginin üretilmesinde bulunması ve katkı vermesi 
gerekmektedir. Ege bölgesinde süt üretiminin Türkiye’nin yaklaşık %20’sinin üretildiği 
düşünüldüğünde bu bilgiden yararlanacak üretici sayısı nicel ve nitelik olarak üst seviyededir. 

Silajlık Mısır Islah Projesiyle yüksek verimli, geniş uyum yeteneğine sahip hibrit ve kompozit 
mısır çeşitleri geliştirmek, germplazm kaynağı oluşturmak, geliştirilen  germplazm 
kaynağının, bu kaynaktan elde edilen saf hatların muhafazası, üretimi ve geliştirilecek olan 
hibrit ve kompozit çeşitlerin tohumluk üretimleri amaçlanmaktadır. 
 

Materyal ve Metot :  

Materyal : Projenin ilk diliminde oluşturulan hatlar, diğer enstitülerden temin edilen değişik 
kademedeki materyal ile yurt dışından temin edilen populayonlar ve ticari çeşitler bu 
çalışmanın materyalini oluşturacaktır. 

Metot :  
Melez (Hibrit) Çeşit Islahı ve Sentetik Varyete Islahı  prosedürü uygulanacaktır. Ayrıca proje 
hedeflerine uygun populasyonların geliştirilmesinde ise So tekrarlamalı seleksiyon yöntemi 
uygulanacaktır.  

Beklenen Yararalar/ Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı :  
Bu proje vasıtasıyla silajlık mısır çeşitlerinin geliştirilmesi ve çiftçi kullanımına sunulması ile 
bölge çiftçisine, hayvancılığa olunan desteğin yanı sıra milli ekonomiye de katkıda 
bulunulacaktır.  
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Proje Adı   : Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Bölge Verim Ve 
Adaptasyon Araştırmaları (Diyarbakır Lokasyonu ) / Ana Ürün Verim Denemesi 
 
Proje No   : TAGEM/TA/  
Yürütücü Kuruluş : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Şehmus ATAKUL 
Sunan   : Şehmus ATAKUL 
Proje Yürütücüleri : Şehmus ATAKUL, Sevda KILINÇ, Şerif KAHRAMAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü    
Başlama ve Bitiş Tarihi :  
Dönem Bulguları ve Tartışma :  
 Materyal ve Metot: Deneme, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü deneme arazisinde 2010 yıllında yürütülmüştür.  Deneme, tesadüf blokları 
deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Parseller sıra arası 70 cm. ve sıra 
üzeri 20 cm. olacak şekilde 3 sıralı ve 5 m. uzunluğunda oluşturulmuştur. 
Deneme materyali olarak 36 mısır çeşit/çeşit adayı kullanılmıştır. Araştırmada tane verimi ile 
birlikte bazı tarımsal özellikler de incelenmiştir. Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden 
temin edilen ; ADA 3.28, ADA 3.49, ADA 6.9, ADA 6.13, ADA 6.15, ADA 6.16, ADA 6.17, 
ADA 6.18, ADA6.19, ADA 6.21, ADA 6.23,ADA 6.51,ADA 7.2,ADA 7.13,ADA 7.20,ADA 
7.28,ADA 7.33, ADA 7.36, ADA 7.38,ADA 8.2,ADA 8.3ADA 8.5ADA 8.6ADA 8.8ADA 
8.12ADA 8.18ÇM-29, ETAE-1, P 31 G 98, DKC 6589, ADA523, Mitic, OSSK-602, P 32 W 
86, Shemal, DKC-6022, çeşit/hatlar kullanılmıştır. 
 Araştırmadan elde edilen sonuçlar JMP istatistik paket programı kullanılarak 
varyans analizine tabi tutulmuş, ortalamalar arasındaki fark LSD (%5)’e göre yapılmıştır. 
 Elde Edilen Bulguların Özeti: Deneme 36 çeşit/çeşit adayı ile  Materyal ve 
metoduna uygun olarak ekimi yapılmıştır. Denemeden aşağıdaki gözlemler alınmıştır 
Çiçeklenme gün sayısı, Bitki boyu, İlk koçan yüksekliği, Hasat nemi, Tane/koçan oranı, Bin 
tane ağırlığı ve Tane verimi. 
 %50 Çiçeklenme gün sayısı bakımından değerlerin 65,67 gün ile 55,67 gün 
arasında değiştiği, çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve 
en yüksek değeri ADA 6.9 (65,67 gün) ve en düşük değeri ise ADA 7.38 (55,67 gün) hattı 
almıştır. 
 Tane/Koçan özelliği bakımından değerlerin % 88,97  ile % 79,64 arasında değiştiği, 
çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve en yüksek değeri 
ADA 8.3 (%87,10 ) ve en düşük değeri ise ETAE-1 (%77,50) hattı almıştır. 
 1000 tane özelliği bakımından değerlerin 355,33 g ile 270,77 g arasında değiştiği, 
çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve en yüksek değeri 
ADA 8.12 (355,33 g) ve en düşük değeri ise ADA 6.13 (270,77 g) hattı almıştır. 
 Bitki boyu özelliği bakımından değerlerin 283,83 cm ile 207,50 cm arasında 
değiştiği, çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve en yüksek 
değeri ADA 6.9 (283,83 cm) ve en düşük değeri ise ADA 7.38 (207,50 cm) hattı almıştır. 
 İlk Koçan Yüksekliği özelliği bakımından değerlerin 147,50 cm ile 56,50 cm 
arasında değiştiği, çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve 
en yüksek değeri ADA 6.9 (147,50 cm) ve en düşük değeri ise ADA 7.20 (56,50 cm) hattı 
almıştır. 
 Tane nemi özelliği bakımından değerlerin % 15,10 ile %8,20 arasında değiştiği, 
çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve en yüksek değeri 
ADA 6.9 (%15,10) ve en düşük değeri ise ADA 7.38 (%8,20) hattı almıştır. 
 Verim özelliği bakımından değerlerin 653,92 kg/da ile 1185,32 kg/da arasında 
değiştiği, çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve en yüksek 
değeri Mitic  (1185,32 kg/da) ve en düşük değeri ise ADA 7.28 (653,92 kg/da) hattı almıştır. 
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Proje Adı  : Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Bölge Verim Ve 

Adaptasyon Araştırmaları (Diyarbakır Lokasyonu )/ Ortak Melez 
(SASA) Ana Ürün Verim Denemesi 

Proje No   : TAGEM/TA/  
Yürütücü Kuruluş : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Şehmus ATAKUL 
Sunan   : Şehmus ATAKUL 
Proje Yürütücüleri : Sevda KILINÇ, Şerif KAHRAMAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü    
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2004- Sürekli 
Dönem Bulguları ve Tartışma :  
 Materyal ve Metot: Deneme, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü deneme arazisinde 2010 yıllında yürütülmüştür.  Deneme, tesadüf blokları 
deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Parseller sıra arası 70 cm. ve sıra 
üzeri 20 cm. olacak şekilde 3 sıralı ve 5 m. uzunluğunda oluşturulmuştur. 
Deneme materyali olarak 51 mısır çeşit/çeşit adayı kullanılmıştır. Araştırmada tane verimi ile 
birlikte bazı tarımsal özellikler de incelenmiştir. Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden 
temin edilen ; SASA-1, SASA-2, SASA-3, SASA-4, SASA-5, SASA-6, SASA-7, SASA-8, 
SASA-9, SASA-10, SASA-11, SASA-12, SASA-13, SASA-14, SASA-15, SASA-16, SASA-17, 
SASA-18, SASA-19, SASA-20, SASA-21, SASA-22, SASA-23, SASA-24, SASA-25, SASA-
26, SASA-27, SASA-28, SASA-29, SASA-30, SASA-31,  SASA-33, SASA-34, SASA-35, 
SASA-36, SASA-37, SASA-38, SASA-39, SASA-40, SASA-41, SASA-42, SASA-43, SASA-
44, SASA-45, SASA-46, SASA-47, SASA-48, SASA-50, DKC 6589, P 31 G 98, ADA 523, 
çeşit/hatlar kullanılmıştır. 
 Araştırmadan elde edilen sonuçlar JMP istatistik paket programı kullanılarak 
varyans analizine tabi tutulmuş, ortalamalar arasındaki fark LSD (%5)’e göre yapılmıştır. 
 Elde Edilen Bulguların Özeti: Deneme 51 çeşit/çeşit adayı ile  Materyal ve 
metoduna uygun olarak ekimi yapılmıştır. Denemeden aşağıdaki gözlemler alınmıştır 
Çiçeklenme gün sayısı, Bitki boyu, İlk koçan yüksekliği, Hasat nemi, Tane/koçan oranı, Bin 
tane ağırlığı ve Tane verimi. 
 % 50 Çiçeklenme gün sayısı bakımından değerlerin 61,67 gün ile 80,67 gün 
arasında değiştiği, çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve 
en yüksek değeri SASA-50 (80,67 gün) ve en düşük değeri ise SASA-25 (61,67 gün) hattı 
almıştır. 
 Tane/Koçan özelliği bakımından değerlerin % 77,50  ile % 87,10 arasında değiştiği, 
çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve en yüksek değeri 
SASA-25 (%87,10 ) ve en düşük değeri ise SASA-1 (%77,50) hattı almıştır. 
 1000 tane özelliği bakımından değerlerin 236,66 g ile 361,44 g arasında değiştiği, 
çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve en yüksek değeri 
SASA-3 (361,44 g) ve en düşük değeri ise SASA-18 (236,66 g) hattı almıştır. 
 Bitki boyu özelliği bakımından değerlerin 197,83 cm ile 282,67 cm arasında 
değiştiği, çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve en yüksek 
değeri SASA-1 (282,67 cm) ve en düşük değeri ise SASA-25 (197,83 cm) hattı almıştır. 
 İlk Koçan Yüksekliği özelliği bakımından değerlerin 69,33 cm ile 146,67 cm 
arasında değiştiği, çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve 
en yüksek değeri SASA-16 (146,67 cm) ve en düşük değeri ise SASA-25 (69,33 cm) hattı 
almıştır. 
 Tane nemi özelliği bakımından değerlerin % 9,30 ile %19,50 arasında değiştiği, 
çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve en yüksek değeri 
SASA-11 (%19,50) ve en düşük değeri ise SASA-33 (%9,30) hattı almıştır. 



 44 

 Verim özelliği bakımından değerlerin 535,00 kg/da ile 1255,03 kg/da arasında 
değiştiği, çeşit/hatlar kendi aralarında %1, düzeyinde önemli farklılık gösterdiği ve en yüksek 
değeri SASA-21 (1255,03 kg/da) ve en düşük değeri ise SASA-10 (535,00 kg/da) hattı 
almıştır. 

 
 
 

Proje Adı  : Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Dane ve Silajlık Mısır 
Çeşitlerinin Belirlenmesi (Şanlıurfa Lokasyonu) 
(Varieties of grain and corn silage for the G.A.B region is 
determine) 

Proje No   : TAGEM/TA/09/07/03/005 
Yürütücü Kurtuluş  : GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Timuçin TAŞ 
Proje Yürütücüleri  : Timuçin TAŞ, Yılmaz IŞIK, Ayşe COŞKUN 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2009-2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
 
1. ÜMIAP - TANE MISIR VERİM DENEMESİ 
Deneme materyali olarak Koordinatör Enstitü (Sakarya TAE) tarafından gönderilen 41 adet 
çeşit/çeşit adayı kullanılarak deneme kurulmuştur. Deneme, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak Enstitümüz Talat Demirören Araştırma İstasyonunda 
yürütülmüştür. Ekim 01.07.2010 tarihinde, hasat ise 08.11.2011 tarihinde yapılmıştır. 
Denemede 25 kg/da saf azot (10 kg/da ekimden hemen önce 20.20.0 formunda, 15 kg/da 
AN %33 formunda üst gübre olarak) ve 10 kg /da saf P2O5 (tamamı ekimden hemen önce 
20.20.0 formunda) uygulanmış olup tava usulü olarak 8 kez sulama yapılmıştır. Dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlar ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılmıştır. Blok başları ve 
sonlarına 2’şer sıra kenar tesiri ekilmiş olup blok içerisinde çeşitlerin üçüncü sıraları kenar 
tesiri olarak düşünülmüştür. Parsel büyüklüğü ekimde; 5 m x 0.7 m x 3 sıra = 10.5 m2 olarak 
ayarlanmış ve ekim sıra arası 70 cm., sıra üzeri 20 cm olarak yapılmıştır. Hasat ise 7 m2 

alandan gerçekleştirilmiştir. Tane verimi yanında çeşitlerin çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, 
koçan yüksekliği, hasatta tane nemi ve tane/koçan oranı özellikleri incelenmiştir. Çeşitler 
arasında incelenen tüm özellikler ve tane verimi bakımından istatistiksel olarak önemli 
farklılıklar saptanmıştır. En yüksek tane verimi SHEMAL (1178,48 kg/da) çeşidinden 
alınırken en düşük tane verimi ADA 7.20 (580,56 kg/da) hattından alınmıştır. 
 
2. ÜMIAP - SİLAJ MISIR VERİM DENEMESİ 
Deneme materyali olarak Koordinatör Enstitü (Sakarya TAE) tarafından gönderilen 24 adet 
çeşit/çeşit adayı kullanılarak deneme kurulmuştur. Deneme, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak Enstitümüz Talat Demirören  Araştırma İstasyonunda 
yürütülmüştür. Ekim 01.07.2010 tarihinde, hasat ise 27.09.2011 tarihinde yapılmıştır. 
Denemede 22 kg/da saf azot (10 kg/da ekimden hemen önce 20.20.0 formunda, 12 kg/da 
AN %33 formunda üst gübre olarak) ve 10 kg /da saf P2O5 (tamamı ekimden hemen önce 
20.20.0 formunda) uygulanmış olup tava usulü olarak 7 kez sulama yapılmıştır. Dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlar ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılmıştır. Blok başları ve 
sonlarına 2’şer sıra kenar tesiri ekilmiş olup blok içerisinde çeşitlerin üçüncü sıraları kenar 
tesiri olarak düşünülmüştür. Parsel büyüklüğü ekimde; 5 m x 0.7 m x 3 sıra = 10.5 m2 olarak 
ayarlanmış ve ekim sıra arası 70 cm., sıra üzeri 20 cm olarak yapılmıştır. Hasat ise 7 m2 

alandan gerçekleştirilmiştir. Silaj  verimi yanında çeşitlerin  bitki boyu, koçan yüksekliği, 
Yaprak/Sap oranı, ve koçan/bitki oranı özellikleri incelenmiştir. Çeşitler arasında incelenen 
tüm özellikler ve silaj verimi bakımından istatistiksel olarak önemli farklılıklar saptanmıştır. En 
yüksek silaj verimi BURAK (8767,61 kg/da) çeşidinden alınırken en düşük silaj verimi 
P31Y43 (4507,14 kg/da) çeşidinden alınmıştır. 
 
3. ÜLKESEL ORTAK MELEZ MISIR VERİM DENEMESİ 
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Deneme materyali olarak Koordinatör Enstitü (Sakarya TAE) tarafından gönderilen 50 adet 
çeşit/çeşit adayı kullanılarak deneme kurulmuştur. Deneme, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak Enstitümüz Talat Demirören  Araştırma İstasyonunda 
yürütülmüştür. Ekim 01.07.2010 tarihinde, hasat ise 08.11.2011 tarihinde yapılmıştır. 
Denemede 25 kg/da saf azot (10 kg/da ekimden hemen önce 20.20.0 formunda, 15 kg/da 
AN %33 formunda üst gübre olarak) ve 10 kg /da saf P2O5 (tamamı ekimden hemen önce 
20.20.0 formunda) uygulanmış olup tava usulü olarak 8 kez sulama yapılmıştır. Dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlar ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılmıştır. Blok başları ve 
sonlarına 2’şer sıra kenar tesiri ekilmiş olup blok içerisinde çeşitlerin üçüncü sıraları kenar 
tesiri olarak düşünülmüştür. Parsel büyüklüğü ekimde; 5 m x 0.7 m x 3 sıra = 10.5 m2 olarak 
ayarlanmış ve ekim sıra arası 70 cm., sıra üzeri 20 cm olarak yapılmıştır. Hasat ise 7 m2 

alandan gerçekleştirilmiştir. Tane verimi yanında çeşitlerin çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, 
koçan yüksekliği, hasatta tane nemi ve tane/koçan oranı özellikleri incelenmiştir. Çeşitler 
arasında incelenen tüm özellikler ve tane verimi bakımından istatistiksel olarak önemli 
farklılıklar saptanmıştır. En yüksek tane verimi SASA-26 (1126,90 kg/da) hattından alınırken 
en düşük tane verimi SASA-9 (474,40 kg/da) hattından alınmıştır. 
 
4. ÇTAE – MELEZ MISIR VERİM DENEMESİ 
Deneme materyali olarak Koordinatör Enstitü (Sakarya TAE) tarafından gönderilen 21 adet 
çeşit/çeşit adayı kullanılarak deneme kurulmuştur. Deneme, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak Enstitümüz Talat Demirören  Araştırma İstasyonunda 
yürütülmüştür. Ekim 01.07.2010 tarihinde, hasat ise 08.11.2011 tarihinde yapılmıştır. 
Denemede 25 kg/da saf azot (10 kg/da ekimden hemen önce 20.20.0 formunda, 15 kg/da 
AN %33 formunda üst gübre olarak) ve 10 kg /da saf P2O5 (tamamı ekimden hemen önce 
20.20.0 formunda) uygulanmış olup tava usulü olarak 8 kez sulama yapılmıştır. Dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlar ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılmıştır. Blok başları ve 
sonlarına 2’şer sıra kenar tesiri ekilmiş olup blok içerisinde çeşitlerin üçüncü sıraları kenar 
tesiri olarak düşünülmüştür. Parsel büyüklüğü ekimde; 5 m x 0.7 m x 3 sıra = 10.5 m2 olarak 
ayarlanmış ve ekim sıra arası 70 cm., sıra üzeri 20 cm olarak yapılmıştır. Hasat ise 7 m2 

alandan gerçekleştirilmiştir. Tane verimi yanında çeşitlerin çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, 
koçan yüksekliği, hasatta tane nemi ve tane/koçan oranı özellikleri incelenmiştir. Çeşitler 
arasında incelenen tüm özellikler ve tane verimi bakımından istatistiksel olarak önemli 
farklılıklar saptanmıştır. En yüksek tane verimi ÇUK-KRT-2  (1244,59 kg/da), 
SAKARYA(1247,81 kg/da), MİTİC (1220,03 kg/da) çeşit ve hatlarından elde edilmiştir. En 
düşük tane verimi ÇM-1 (549,82 kg/da) hattından alınmıştır. 
 
Yaşanan Darboğazlar;  
1-Geçmiş yıllara oranla 2010 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan uzun süreli yüksek 
sıcaklıklar bitki gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. (Temmuz ayı ort. Sıcaklık 32 C  ve 
Ağustos ayı ort. Sıcaklık 33,4 C) 
2-Bu yıl geçen yıllara oranla yoğun bir şekilde hastalık ve zararlı görülmüştür. (Mısır Kurdu, 
Mısır Koçan Kurdu ve Rastık) 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
 c-Personel; Ayşe COŞKUN’un projeden çıkarılıp Yılmaz IŞIK’ın eklenmesi. 
 

 
 

 
Proje Adı  : Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Adaptasyon 

Çalışmaları (Niğde Lokasyonu)  
Projenin İngilizce Adı : Adaptation Studies of National Integrated  Crop Management  

Researches of Corn Plant 

Proje No   : TAGEM/TA/09/07/03/003 
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Yürütücü Kuruluş  : Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Hüseyin ONARAN 
Projenin Yürütücüleri : Hüseyin ONARAN, M. Yalçın KAYA 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01/01/2009-31/12/2013 (5 Yıl) 
Dönem Bulguları ve Tartışma:- 

Dönemi içinde araştırma çalışmaları Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
araştırma parsellerinde yürütülmüştür. Denemede materyal olarak kullanılacak mısır 
çeşitlerine ait tohumlar Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce karşılanmıştır. 
Deneme çalışmalarında 8’ i standart ve 31 aday çeşit olmak üzere 39 mısır çeşidi 
kullanılmıştır.  

Deneme alanının sonbahar toprak işlemesi 28 Eylül 2009 tarihinde, ilkbahar toprak 
işlemesi 22 Mart 2010 tarihinde pulluk ile tohum yatağı hazırlığı ise rotövatör ile 07 Mayıs 
2010 tarihinde yapılmıştır. Deneme alanında taban gübresi olarak 9kg N, 9kg P2O5 ve 9kg 
K2O hesabıyla kompoze gübre (15.15.15) kullanılmıştır. 07 Mayıs 2010 tarihinde sıralar 70 
cm aralığında makine ile açılmış sıra üzeri 20cm, her ocak ta 2 mısır tohumu kullanılarak 
tesadüf blokları desenine göre 2 sıralı ve üç tekerrürlü olarak bir sırada 52 bitki olacak 
şekilde kurulmuştur. 

Denemelerde ilk çıkışlar 16 Mayıs 2010 tarihinde başlamış ve 25 Mayıs 2010 
tarihinde çıkışlar tamamlanmıştır. Mısır deneme alanında seyreltme işlemi her sırada 26 bitki 
kalacak şekilde 08 Haziran 2010 tarihinde yapılmıştır. 10 Haziran 2010 tarihinde hem boğaz 
doldurma yapılmış hem de 10,5 kg/da N hesabıyla üst gübreleme yapılmıştır. Denemede 
damlama sulama sistemi kullanılmış ve toplam 10 defa sulama yapılmıştır. Deneme hasadı 
26 Ekim 2010 tarihinde elle yapılmıştır.  

Araştırmada elde edilen veriler MSTAT-C paket programı kullanılarak, tesadüf blokları 
deneme desenine göre, varyans analizine tabi tutulmuş, uygulamalar arasındaki farklılıklar F 
testine göre belirlenmiş ve değişim katsayıları (%) hesaplanmıştır. Elde edilen ortalamalar 
arasındaki farklar, Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılarak %5 önem seviyesinde 
karşılaştırılmıştır.  

Denemeye alınan mısır çeşitlerinde ve çeşit adaylarında ortalama hasat nemleri 
%11,6 - %19,4 arasında değişmiştir. ADA 6.15 çeşit adayında hasat nemi %11,6 olurken, 
SHEMAL çeşidinde hasat nemi %19,4 olmuştur. 

Yine Denemeye alınan mısır çeşitleri ve çeşit adaylarında ortalama tane verimleri 830 
- 1820 kg/da arasında değişim göstermiştir. P 32 W 86 standart çeşidi 1820 kg/da ile ilk 
sırada yer almıştır. Bu standart çeşidi ADA 3.28 (1764 kg/da), MİTİC (st) (1741 kg/da), ADA 
6.19 (1708 kg/da), YM-419 (1690 kg/da), ADA 8.18 (1670 kg/da) ve ADA 8.2 (1657 kg/da) 
çeşit adayı takip etmiştir. TTM-06.168 çeşit adayı ise 830 kg/da ile son sırada yer almıştır. 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
c-  Personel: Enstitümüzde görevli Mühendis Ömer GÜÇ’ ün proje kapsamında 
görevlendirilmesi uygun görülmektedir. 

 
 
 
 
 
Projenin adı : Orta Anadolu Koşullarında Kuraklığa Toleranslı Mısır 

Hatlarının Belirlenmesi 
     Determination of Drought Tolerant Corn Lines under the 

Central Anatolian Conditions 
Yürütücü kuruluş : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje lideri   : Gazi ÖZCAN  
Proje Yürütücüleri  : Dr.Ahmet GÜNEŞ, Mehmet TEZEL, Fatih ÖZDEMİR, Şaban 

IŞIK, Dr. Şeref AKSOYAK, Dr. A.Fuat TARI 
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İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü 
Proje süresi   : 01 Ocak 2012-31 Aralık 2014 (36 Ay) 
Projenin Amacı ve Gerekçesi : 

1980’li yıllardan itibaren dünyanın gündemini meşgul eden ortak konulardan biri, 
küresel ısınma ve bunun yaratacağı iklim değişimleridir. Bu çerçevede izlenebilecek en akılcı 
yol iklim koşullarındaki en olumsuz koşullara göre hazırlanmak, varolan su, arazi ve besin 
kaynaklarını en iyi bir şekilde korumak, değerlendirmek ve mümkün olduğunca yeni koşullara 
uyumlarını sağlayacak çalışmalara yönelmektir. 

Kuraklık Dünya’nın diğer kurak ve yarı-kurak bölgelerinde olduğu gibi,  mısır 
alanlarının önemli bir bölümünün sulanmakta olduğu Ülkemizde de mısır yetiştiriciliğini 
kısıtlayan yada olumsuz etkileyen en önemli abiyotik streslerin başında gelmektedir. Bu 
nedenle kurağa toleranslı çeşit geliştirmede klasik ıslah metoduna ilave çok disiplinli yeni 
yaklaşımların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Dünya genelinde 1980’lı yılların ortalarından bu 
yana, özellikle CIMYT öncülüğünde gerçekleştirilen mısırda kuraklığa toleranslılık temelli 
ıslah programları ile Afrika ve Amerika kıtaları başta olmak üzere pek çok sorunlu alanda 
önemli sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu proje, Ülkemiz için ekonomik öneme sahip mısır ıslahında kuraklığa toleranslılık 
açısından ilerleme sağlamayı ve ülkesel ıslah programlarına yeni bir dinamizm kazandırmayı 
amaçlamaktadır. Bu amaç, tarla şartlarında 3 yıllık bir çalışmanın yürütülmesiyle, kurağa 
tolerans bakımından önemli parametrelerin (morfolojik, fenolojik ve fizyolojik) tespiti, farklı 
kaynak ve genetik tabandan gelen genotipler üzerinde parametrelerin kullanılabilirliğinin 
doğrulanması ve ümitvar genotiplerle gen havuzunun oluşturulması sağlanmış olacaktır. 
 
Materyal ve Metot : 
1. Materyal : 
1.1. Deneme Lokasyonu : 

Deneme Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya 
(37° 51’ N, 32° 33’ E, 1008 m) arazilerinde yürütülecektir.  
1.2. Bitkisel Materyal: 

Bu projede, Enstitümüz ıslah çalışmalarında değerlendirilmekte olan 8 adet 
kendilenmiş hat ile diğer Ulusal Araştırma Enstitülerinden temin edilecek 9 hat bitkisel 
materyal olarak kullanılacaktır. Bölge şartlarına uygun 3 adet standart çeşidinde dahil 
edilmesiyle toplam 20 adet genotip test edilecektir. 
2. Metot :   
2.1. Deneme Tertibi ve Uygulamalar : 
 Araştırma “ Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller ” deneme desenine göre 3 
tekerrürlü olarak yürütülecektir. Ana parsellere farklı su seviyesi uygulamaları  (Tarla 
kapasitesinin % 25, 50, 75 ve 100’ü olmak üzere 4 seviye), alt parsellere ise çeşitler tesadüfî 
olarak yerleştirilecektir. 

Araştırmadaki su seviyesi  uygulamaları aşağıda belirtilen şekildedir. 
S0 (Kontrol parseli) : Bu konuda toprak nemi günlük olarak yerleştirilen 

tansiyometreler kullanılarak izlenecek, 0- 60 cm’lik etkili kök derinliğindeki toprak neminin % 
50'si tüketildiğinde mevcut nemi tarla kapasitesine çıkaracak şekilde damla sulama 
uygulanacaktır. 

S1: Kontrol parselinin % 75'i kadar damla sulama uygulaması  
S2: Kontrol parselinin % 50'si kadar damla sulama uygulaması  
S3: Kontrol parselinin % 25'i kadar damla sulama uygulaması  
Deneme parselleri 5 m x 2.8 m = 14.0 m2 olarak her parselde 4 sıra olacak şekilde 

tertiplenecektir. 
 Ekim sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm olacak şekilde  Mayıs ayının ilk yarısında 

elle yapılacaktır. Bitkiler  4-5 yapraklı dönemde iken  ilk çapa, 40 cm boylanma döneminde 
ise 2. çapa, boğaz doldurma ve üst gübreleme yapılacaktır.  Araştırmada  tüm parsellere 
toplam 20 kg/da N, 9 kg/da P2O5 ve 6 kg/da K2O uygulanacak olup, N’un 10 kg/da’ı, P2O5 ve 
K2O’nun tamamı ekim öncesi verilecektir. Azotun kalan 5 kg/da’ı 2.çapa öncesi ( üre 
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formunda ), 5 kg/da’ı ise  ( Amonyum Nitrat formunda ) çiçeklenme öncesi sulama suyuyla 
birlikte verilecektir. 

Hasat işlemi, fizyolojik olumu takiben her parselin orta 2 sırasından alınan 
koçanların elle toplanması suretiyle yapılacaktır.  
2.2. Gözlem ve Ölçümler : 

Verim ve verim unsurları 
• Tane Verimi (kg/da) 
• Koçanda Tane Sayısı (adet)  
• Koçanda Tane Ağırlığı (g) 
• Bin Tane Ağırlığı (g) 
• Tane / Koçan Oranı (%) 

Morfolojik parametreler  
• Bitki Boyu (cm)  
• Yaprak Dikliği 
• Tepe Püskülü Büyüklüğü 
• İlk Koçan Yüksekliği  
• Koçan Uzunluğu (cm) 
• Koçan Çapı (mm)  
• Yaprak Sayısı (Adet)  
• Yaprak Alan İndeksi 
  Fenolojik parametreler 
• Çıkış Gün Sayısı 
• Çiçeklenme Gün Sayısı  
• Fizyolojik Olum Tarihi 

Fizyoloji ve Kalite parametreleri    
• Kanopi Sıcaklığı  
• Tane Nemi (%) 
• Stoma İletkenliği 
• Yaprak Yeşil Kalma Süresi 
• Klorofil Miktarı 
• Fotosentetik Verim 
• Biomass ölçümü 
• Protein Oranı 
• Stoma Özellikleri 
• Prolin tayini 
• Yaprak Oransal Su Kapsamı ve Turgor Kaybı (%) 
• Verim Tepki Etmeni (ky
• Bitki su tüketimi 

) İndeksi 

• Su / Sulama suyu kullanım randımanı  
 
2.3. İstatistikî Analiz:  

Araştırmada elde edilen değerler “Tesadüf Bloklarında  Bölünmüş Parseller” deneme 
desenine göre varyans analizine tabi tutulacak ve F testi yapılmak suretiyle farlılıkları tespit 
edilen işlemlerin ortalama değerleri “LSD” önem testine göre gruplandırılacaktır. 
 
Beklenen Yararlar/ Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı:    

Beklenen yararlar olarak; tarla şartlarında kuraklığa toleranslı genotiplerin 
geliştirilmesinde kullanılacak, ucuz, tekrarlanabilir, pratik seleksiyon parametreleri,  yeni 
parametrelerin kullanılması sonucu, kuraklığa karşı tolerans seviyeleri belirlenmiş hatlar, 
Ülkesel Islah Programlarında kullanılacak, kuraklığa karşı toleranslı hatlardan oluşan gen 
havuzu Ülkesel açıdan stratejik öneme sahip kuraklık çalışmalarını yürütebilecek bilimsel ve 
teknik düzeyi geliştirilmiş kurumsal yapılaşma olarak ifade edilebilir. 

Proje sonucunda belirlenen verim/verim unsurları ile fizyolojik, morfolojik ve fenolojik 
parametreler kurağa toleranslı çeşit geliştirilmesinde kullanılabilecektir. Doğrulaması yapılmış 
olan parametrelerle melez bahçeleri karakterize edilecektir. Bu parametrelerle kurağa 
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toleranslı ileri kademede hatlar, bu hatları geliştiren Enstitülerce, tescile sunulacak veya 
Kamu ve Özel sektör Islah Programlarında genitör olarak kullanılacaktır.  Kuraklığa karşı 
tolerans seviyelerine göre çeşit tavsiye listeleri oluşturulacaktır. Oluşturulan çeşit tavsiye 
listeleri Bakanlığımıza bağlı yayım kuruluşları (görsel ve yazılı basın) vasıtasıyla üreticiye 
ulaştırılacaktır. Bu tavsiye listeleri ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim ve 
pazarlama stratejilerini oluşturabilmeleri için istifadelerine sunulacaktır.  
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Talep Edilen Bütçe:  

 YILLARA GÖRE DAĞILIM 
 2012 2013 2014  

    TOPLAM   29000 19000 20000  
    GENEL TOPLAM  38750 28750 30250 97750 

 
 
Çalışma Takvimi: 
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Proje Adı : Ülkesel Mısır Islah Projesi. Bazı Mısır Çeşitlerinin 

Kahramanmaraş Koşullarına Adaptasyonun Belirlenmesi  
 

National Maize Breeding Project. Determination of Some Maize 
Varieties Adaptation on Kahramanmaraş Condition. 

Proje No   : TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş  : Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Muzaffer ÖZDEMİR 
Proje Yürütücüleri  :- 
İş Birliği Yapılan Kuruluş : Sakarya Tarımsal Araştırma Enst. Müd. 
Başlama ve Bitiş Tarihleri : Ocak–2010/ Ocak–2012  
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
              Proje Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün göndermiş olduğu 4‘ü 
standart ve 21 i çeşit adayı ( ADA–3.28, ADA–3.49, ADA–6.8, ADA–6.9, ADA–6.13, ADA–
6.16, ADA–6.18, ADA–6.19, ADA–6.23, ADA–6.48, ADA–7.2, ADA–7.13, ADA–7.14, ADA–
7.15, ADA–7.16, ADA–7.17, ADA–7.18, ADA–7.20, ADA–8.1, ADA–8.2, ADA–8.18, BURAK, 
P31Y43, C–955 ve SAMADA–07) olmak üzere toplamda 25 mısır çeşidi ile yürütülmüştür. 
Deneme tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı, her parsel üç sıra ve parsel 
uzunluğu 5 m alınmış ve elle ekimi yapılarak kurulmuştur 
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               Deneme 6 Mayıs 2010 tarihinde ekilmiştir. Ekimle birlikte dekara önerilen doz olan 
25 kg/da N 10 Kg/Da 20–20–0 kompoze gübre formunda verilmiş, kalan azot ise %33 AN 
formunda bitkiler 50–60 cm boylanınca verilmiştir. P’nin tamamı 10 kg/da ekimle birlikte 
verilmişti. 
               Sulama, çapalama vb. kültürel işlemler zamanında yapılmıştır. Erkek Çiçeklenme 
Süresi(gün), Bitki Boyu (cm), Koçan Yüksekliği (cm), Yatma (adet), Bitki Görünümü (1–5), 
Koçan Ucu Kapalılığı(1–5), Koçan Görünümü (1–5), Bitki Sayısı (adet), Koçan Sayısı (adet), 
Sap Çürüklüğü (adet/parsel), Yaprak Yanıklığı(1–5), Rastık (adet), Kurtlu Koçan 
Sayısı(Adet), Çürük Koçan Sayısı (Adet), Diğer Hastalık Ve Zararlılar, Koçan ağırlığı (gr), 
tane ağırlığı (gr), Tane/Koçan Oranı (%), Hasatta Tane Nemi (%), %15 Neme Göre 
Düzeltilmiş Dekara Verim (Kg/da)  ölçümler yapılmıştır. Deneme Ekim ayı ikinci yarısında 
hasat edilmiştir. 
              Veriler JUMP istatistik programında analiz edilmiş, varyans analizi sonucuna göre 
çiçeklenme süreleri. Bitki boyu (cm), koçan yüksekliği (cm), Tane/Koçan Oranı (%), Hasatta 
Tane Nemi (%), %15 Neme Göre Düzeltilmiş Dekara Verim (Kg/da)   bakımından çeşitler 
arsındaki fark istatistikî olarak (0,001 önem düzeyinde) önemli bulunmuştur. İlk erkek açma 
süresi(gün) bakımından en erken ADA 3.28 (63 günde), ADA 8.18 (64,33 günde), ADA 6.18 
(64,67 günde) ve ADA 3.49 (64,67 günde) çiçeklenmişlerdir. C–955 (70 gün), ADA 6.48 
(70.33 gün) ve ADA 6.9 (70,67 gün) ve SAMADA–07 (71,67 gün) ile en geç erkek çiçek 
açma gün sayılarına sahip çeşitler olmuştur. Bitki, boyu bakımından ADA 7.17 (197,667 cm), 
ADA 3.28 (206,667 cm), ADA 8.2 (206,667 cm) ve ADA 6.18 (207,33 cm) ile en kısa boylara 
sahip bitkiler olmuşlardır. BURAK (256,66 cm), SAMADA–07 (245,33 CM), ada 6.48 
(244.333cm) ve ADA 7.13 (244.333 cm) ile en uzun bitkiler olmuşlardır. Koçan yüksekliği 
bakımından ADA 8.18 (80.00 cm), ADA  6.18 (77.33cm), ADA 7.14 (69 cm) ve ADA 7.20 
(63.33 cm) ile en düşük koçan yüksekliğine sahip olmuşlardır. BURAK (137,33 cm),ADA 
6,48(118,67 cm), ADA 6.8 (117,67 cm) ile SAMADA–07 (116 cm) ile en yüksek koçan 
yüksekliğine sahip olmuşlardır. 
Tane/Koçan Oranı bakımından; ADA 7.13 (%88), C-955 (%86), ADA 6.18(%86) ve ADA 
6.48(%86) ile en yüksek tane/Koçan oranını verirken, ADA 6.9 (%79), ADA 3.49 (%80), ADA 
7.17 (%80) ve P31Y43 (%82) ile düşük Tane/Koçan oranına sahip bitkiler olmuştur. Dekara 
verim bakımından; ADA 3.49 (2094 Kg/da), ADA 7.14 (1875 kg/da), ADA 7.20 (1815 kg/da) 
ve ADA 8.18 (1696 kg/da) en yüksek dane verimine ulaşırken, ADA 7.17 (1200 kg/da), ADA 
7.15 (1280 kg/da), ADA 6.9 (1345 kg/da) ve ADA 6.13 (1360 kg/da) ile en düşük dane verimi 
ile son sıralarda yer almışlardır. 
 
Projede Önerilen Değişiklikler:  
           c- Personel: Zir Müh. Hakan YILMAZ’ın projeye dahil edilmesi 
 
 
 
 
 
 
Proje Adı : Ülkesel Mısır Islah Projesi. Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin 

Kahramanmaraş Koşullarına Adaptasyonun Belirlenmesi  
 
Projenin İngilizce Adı : National Maize Breeding Project. Determination of Adaptation 

on Kahramanmaraş Condition.Some Pickling Maize Varieties  
Proje No   : TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş  : Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Muzaffer ÖZDEMİR 
Proje Yürütücüleri  :- 
İş Birliği Yapılan Kuruluş : Sakarya Tarımsal Araştırma Enst. Müd. 
Başlama Bitiş Tarihleri : Ocak–2010/ Ocak–2012  
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
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            Proje Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün göndermiş olduğu 3‘ü 
standart ve 41 i çeşit adayı (SASA–1,SASA–2,SASA–3,SASA–4,SASA–6,SASA–7,SASA–
8,SASA–9,SASA–10,SASA–11,SASA–12,SASA–13,SASA–14,SASA–16,SASA–
17,SASA–19,SASA–20,SASA–21,SASA–22,SASA–23,SASA–24,SASA–26,SASA–
28,SASA–29,SASA–30,SASA–31,SASA–33,SASA–35,SASA–36,SASA–37,SASA–
38,SASA–39,SASA–40,SASA–41,SASA–42,SASA–43,SASA–44,SASA–45,SASA–
46,SASA–47,SASA–48,SAMADA–07,BURAK ve P31Y43) olmak üzere toplamda 44 silajlık 
mısır çeşidi ile yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı, 
her parsel üç sıra ve parsel uzunluğu 5 m alınmış ve elle ekimi yapılarak kurulmuştur 
            Deneme 6 Mayıs 2010 tarihinde ekilmiştir. Ekimle birlikte dekara önerilen doz olan 25 
kg/da N 10 kg/da 20–20–0 kompoze gübre formunda verilmiş, kalan azot ise %33 AN 
formunda bitkiler 50–60 cm boylanınca verilmiştir. P’nin tamamı 10 kg/da ekimle birlikte 
verilmişti. 
            Sulama, çapalama vb. kültürel işlemler zamanında yapılmıştır. Bitki Boyu (cm), 
Koçan Yüksekliği (cm), Koçan/Bitki oranı(%), Yaprak Sap Oranı(%) ve Dekara Yeşil Ot 
Verimi Bakımından İncelenmiştir. Deneme Ağustos ayı ikinci yarısında hasat edilmiştir. 
              Veriler JUMP Paket programında analiz edilmiş, varyans analizi sonucuna Bitki 
Boyu, Koçan Yüksekliği, Koçan/Bitki Oranı, Yaprak/Sap Oranı ve Dekara Yaş Ot Verimi 
bakımından çeşitler arasındaki farklılıklar binde bir önem düzeyine göre önemli çıkmıştır. 
Ortalamalar LSD ye göre sınıflandırılmış ilk dört ve son dörde giren mısır çeşitleri 
belirlenmiştir.  
             Buna göre; SASA 46 (197,66 cm), SASA 43 (202,33 cm), SASA 35 (203,33 cm) ve 
SASA 37 (203,66 cm) ile en düşük bitki boyu verirlerken, SASA 29 (268,66 cm), SASA 10 
(264 cm), SASA 17 261,66 cm ve SASA 16 (257 cm) ile en yüksek bitki boyuna ulaşan 
çeşitler olmuşlardır.  
             SASA 46 (74 cm), SASA 44 75 cm), SASA 41 (79 cm) ve SASA 35 (81 cm) ile en 
düşük koçan yüksekliği değerini verilerken SASA 29 (141 CM), SASA 10 (132 
CM),SAMADA–07 (126 CM) ve olarak SASA 1 (122 CM) değer almışlar ve ilk dört sırayı 
paylaşmışlardır. 
              Koçan/Bitki Oranı bakımından SASA 21 (%35), BURAK (%35), SASA 29 ((%37), ve 
SASA 16 (%42) değer alarak en düşük koçan/bitki oranı değerlerini verirken SASA 2 (%48), 
SASA 3 (%48), SASA 4 (%48) ve  SASA 19 (%50) koçan/Bitki oranıyla en yüksek değerleri 
almışlardır. 
              Yaprak/Sap Oranı bakımından SASA 9 (%21), SASA 3 (%21), SASA 7 (%22) ve 
SASA 6 (%25) ile en düşük Yaprak Sap Oranına sahip çeşitler olmuşlardır. SASA 38 (%33), 
SASA 45 (%33), SASA 43 (%34) ve SASA 46 (%35) değerleri ile en yüksek yaprak sap oarnı 
değerini vermişlerdir. 
               Dekara yeşil ot verimi bakımından SASA 33 (4137 kg/da), SASA 23 (3968 kg/da), 
SASA 39 (3949 Kg/da) ve SASA 28 (3588 Kg/da) ile en düşük dekara yeşil ot verimi veren 
çeşitler olmuşlar, BURAK (7709 Kg/da), SASA 17 (6780 Kg/da), SAMADA-07 (6630 Kg/da) 
ve SASA 14 (6535 Kg/da )  ile en yüksek dekara yeşil ot verimi veren çeşitler olmuşlardır. 
 
Projede Önerilen Değişiklikler:  
           c- Personel: Zir Müh. Hakan YILMAZ’ın projeye dahil edilmesi 
 
 
 
YENİ TEKLİF PROJELER  
 
Proje Başlığı : Farklı Olum Grubundaki Mısır Çeşitlerinin Değişik Gelişim 

Dönemlerindeki Kısıtlı Su Uygulamalarına Tepkilerinin 
Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş : Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü KONYA 
Projeyi Destekleyen Kuruluş : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi KONYA 
Proje Yürütücüsü  : Erdal GÖNÜLAL. Zir. Müh. 
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Yardımcı Araştırıcılar  : Prof.Dr.Süleyman SOYLU Danışman  
Başlama-Bitiş Tarihleri  : 2012-2014 
Projenin Toplam Bütçesi 2012:11.950 TL; 2013:5.550 TL; 2014: 5.550 TL 
Proje Özeti: Dane Mısır üretiminde Orta Anadolu Bölgesi son 10 yılda önemli ilerlemeler 
kaydetmiş ve özellikle Konya ilinde üretim oldukça artmıştır. 2009 ÇKS kayıtlarına göre 
Konya ilinde toplam 12.360 ha alanda dane mısır üretimi yapılmış ve 153.444 ton ürün 
alınmıştır. Dekara ort. verim 1.241 kg olmuştur. Denemenin yürütüleceği Karapınar da ise 
6.833 ha ekim alanında, 88.265 ton üretim sağlanmış ve dekara verim 1.292 kg olmuştur.  
Bu veriler Konya ili için dane mısırın buğdaydan sonra 2. önemli bir ürün olduğu ve üretici 
tarafından kabul gördüğünü ortaya koymaktadır. Yıllık yağışı 300 mm civarında olan ve kurak 
iklim kuşağında yer alan Konya da mısır üretimini kısıtlayan en önemli konu sulamadır. 
Bölgede mısır tarımında damlama sulama sistemi giderek artmaktadır. Bu durum mevcut 
suyun daha ekonomik kullanıp, daha yüksek verim almanın yolunu açmaktadır. Çünkü Konya 
ilinde mısır üretilen alanların tamamında sulama yapılması gerekmektedir. Mısır üretim 
alanlarının daha da artırılabilmesi, yada bugünkü üretim alanlarının uzun vadelerde 
korunarak bu bölgede mısır üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve her geçen gün azalan 
su kaynaklarında daha etkin faydalanabilmek amacıyla dünyada ve ülkemizde yapılan 
mısırda kısıtlı su uygulamaları çalışmalarından yola çıkarak bölgemiz için önemli bir ürün 
olan mısırın, farklı olum grubuna ait 3 çeşit de farklı dönemlerindeki kısıtlı sulamaya 
tepkilerini belirlemek amacıyla böyle bir çalışma yapılacaktır.  
FAO 550, 600, 650 olum grubu 3 mısır çeşidine sapa kalkma, tepe püskülü dönemi, 
tozlaşma zamanı ve süt olum zamanlarında açık kaptan buharlaşmanın 0.40 0.70 1.00 katı 
olmak üzere 3 farklı sulama seviyesi uygulanacak ve çalışma 3 tekerrürlü olarak Karapınar 
araştırma istasyonu sahasında yürütülecektir. Çalışma sonunda mısır olum gruplarının farklı 
fenolojik dönemlerdeki kısıtlı sulamaya tepkileri belirlenecek farklı su kısıntılarının olum 
grupları ve dönemler üzerindeki etkileri ve sonuç itibariyle verim ve verim komponentleri 
üzerine etkileri incelenecektir. 
Deneme Tesadüf Blokları Bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre yürütülecektir. 
Denemelerde mibzerle dört sıraya ekim yapılacaktır. Denemelerden elde edilen verimler 
üzerinden varyans analizi yapılacak, konu ortalamaları arasındaki farklılıklar LSD testi ile 
kontrol edilecektir..    
 
 
 
 
 
Projenin Adı  : Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi, 

Ülkesel Mısır Yetiştirme Tekniği Araştırmaları, Bazı Mısır 
Hatlarının Su Stresi ve Normal Koşullar Altında Kombinasyon 
Yeteneklerinin belirlenmesi 

Proje Numarası  : TAGEM/TA/11/07/03/002 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : BATEM 
Proje Lideri   : Şekip ERDAL 
Proje Yürütücüleri   : Mehmet PAMUKÇU,Osman SAVUR, Dr. Köksal 

AYDINŞAKİR, Prof.Dr. Süleyman SOYLU 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : - 
Başlama ve Bitiş Tarihi  :2011 -2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  

Proje 2011 yılında başlayacak olup, belirtilen dönemde melezleme ve kendileme 
çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca bu dönemde kullanılması planlanan su düzeyinin stres koşulu 
için yeterli olup olmayacağının netleşmesi için sadece hatların yer alacağı bir ön deneme 
yapılacaktır.  
Projede Önerilen Değişikler: 
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 c- Personel: Ziraat Mühendisi Osman SAVUR 2010 yılında tayin nedeniyle enstitü ve 
projeden ayrılmıştır.  
 
 
 

 

Projenin Adı  : Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi, 
Ülkesel Mısır Yetiştirme Tekniği Araştırmaları, Antalya 
Koşullarında Mısır ve Soyanın 2.Ürün Silajlık Olarak Birlikte 
Ekimle Yetiştirilme Olanakları 

Proje Numarası  : TAGEM/TA/11/07/03/003 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : BATEM 
Proje Lideri   : Osman SAVUR 
Proje Yürütücüleri   : Mehmet PAMUKÇU, Şekip ERDAL, Mehmet KOCATÜRK, 

Mustafa CÜREK, Ayşe TOROS, Prof.Dr. Nihat ÖZEN 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : - 
Başlama ve Bitiş Tarihi  :2011 -2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  

Proje belirlenen takvim ve iş planına göre 2011 yılından itibaren yürütülecektir.   
Projede Önerilen Değişikler: 
 c- Personel: Ziraat Mühendisi Osman SAVUR 2010 yılında tayin nedeniyle enstitü ve 
projeden ayrılmıştır. Bu nedenle proje Mehmet PAMUKÇU’nun liderliğinde yürütülecektir. 
 
 
 
 
 
Proje Başlığı   :  Karadeniz Bölgesi Mısır Yetiştirme Tekniği Araştırmaları 
 
Alt Proje Başlığı   :  Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Ekim Sıklığı ve 

Azot Dozlarının Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine 
Etkisi  ( Doktora Tez Projesi) 
Effect of Different Plant Densities and Nitrogen Doses on Fresh 
Ear Yield and Yield Components in Sweet Corn (Zea mays 
saccharata Sturt.)  

Araştırma Enstitüsü  :  Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Erkan ÖZATA ( Proje Lideri) 
        Prof. Dr. H. Hüseyin GEÇİT (Tez Danışmanı) 
Başlama Bitiş Tarihi : 01/01/2011-31/12/2012 
Projenin amacı:  

Şeker mısır doğrudan taze olarak veya işlenerek insan beslenmesinde 
kullanılmaktadır. Şeker mısır, süt olum dönemi sonunda hasat edildiğinde diğer mısır çeşit 
gruplarından daha fazla şeker (sakkaroz, glikoz, fruktoz, maltoz) oranına sahiptir ve besin 
değeri oldukça yüksektir. Diğer mısır çeşit gruplarında  % 1–3 olan toplam şeker oranı, şeker 
mısırda tipine bağlı olarak % 4–12 arasında değişmektedir. Birçok bitkide olduğu gibi mısırda 
da potansiyel verim genetik olarak belirlenmiştir. Ancak gerçek verimin potansiyel verim 
düzeyine ulaşması veya buna yaklaşması, her şeyden önce mısırın istediği yetişme 
koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır. Birim alan tane veriminin artırılmasın da hibrit 
çeşitlerle yapılan araştırmalarda verimi etkileyen en önemli faktörler arasında bitki sıklığı, 
gübreleme ve yetiştirme teknikleri bulunduğu bilinmektedir. Bu araştırma ile Şeker mısırda 
farklı ekim sıklıklarının ve azot dozlarının taze koçan verim ve verim öğeleri üzerine etkilerini 
belirleyerek en uygun ekim sıklığı ve azot dozunu saptamak amaçlanmıştır. 
 
Materyal Ve Yöntem 
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1. Materyal 
Bu çalışmada materyal olarak Merit şeker mısır çeşidi kullanılmıştır. 
 

Denemenin ilk yılı, 2010 yetiştirme sezonunda Samsun ili Çarşamba ilçesinde Toprak ve 
Su Kaynakları Araştırma Enstitüsüne ait Anbarköprü deneme istasyonunda yürütülmüştür. 

Denemeler, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç 
tekrarlamalı olarak planlanmış, Denemede ana parsellere ekim sıklıkları (50x15, 50x20, 
50x25, 70x10, 70x15, 70x20), alt parsellere azot dozlar (N5, N10, N15, N20, N25 kg/da) 
yerleştirilmiştir.  Deneme planında, ekim sıklıkları ve azot dozlar parsellere şansa bağlı 
olarak yerleştirilmiştir.  Haziran  ayının ilk haftasında (07/06/2010) bitkiler 3 yapraklı olduğu 
dönemde ilk çapa , ikinci çapa ise Haziran ayının 2 haftasında (14/06/2010) yapılmış olup, 
ikinci çapa ile birlikte  seyreltmede  yapılmıştır. Bitkiler 6 yapraklı olduğu dönemde 
(15/06/2010) azotlu gübrenin diğer yarısı verilmiştir. 

Ekim sonrası ve boğaz doldurma safhalarında 2 kez sulama yapılmıştır. Deneme de 
Hasat, her parselde kenarlardan birer sıra ve başlardan 0,5 m kenar tesiri olarak atıldıktan 
sonra geri kalan bitkilerdeki koçanlar elle bitkiler ise orakla hasat edilerek yapılmıştır. Hasat 
zamanı “başparmak tırnağı testi” yöntemine göre (tane neminin ortalama %70-75 olduğu 
dönem) belirlenmiş ve  hasat 02/08/2010  tarihinde yapılmıştır. 
İncelenen Özellikler: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Proje Adı  :Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısır (Zea mays saccharata 

Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi ve Kalite Kriterleri 
Üzerine Etkileri 
The Effects of The Different Sowing Dates on Fresh Ear Yield 
and Quality Criteria of Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt.) 

Proje No   : TAGEM /TA/ 10 / 07/03/003 
Yürütücü Kuruluş  : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Özden DAYI DOĞRU 
Sunan    : Özden DAYI DOĞRU 
Proje Yürütücüleri  : M.Cavit SEZER, Rahime CENGİZ, Ahmet KILINÇ, A.Eşref 

ÖZBEY, Ahmet DUMAN, Mesut ESMERAY, Niyazi AKARKEN 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : Bursa Gıda Kontrol ve Merkez  Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2010 ve 31.12.2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 

Bu araştırmada değişik ekim zamanlarının, farklı şeker mısır çeşit ve çeşit 
adaylarında taze koçan verimi, olgunlaşma zamanları ve bazı kalite kriterleri üzerine etkisi 

Tepe Püskülü Çıkarma Süresi:  
Koçan Püskülü Çıkarma 
Süresi: Olgunlaşma Süresi:  
Bitki Boyu:  
Koçan uzunluğu:  
Koçan Çapı:  
Koçanda Sıra Sayısı:  
Koçan Uç Boşluğu:  
Koçanda Tane Sayısı:  
 

Tek Koçan Verimi:  
Tek Koçanda Taze Tane 
Verimi:  
Bitki Başına Koçan Sayısı:  
Dekara Pazarlanabilir Koçan 
Sayısı:  
Dekara Taze Koçan Verimi:  
Dekara Taze Tane Verimi:  
Hasıl Verimi:  
Protein analizi (%) :  
Yağ analizi (%) 
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araştırılmaktadır. Bununla beraber taze tüketime yönelik üretim sezonunun maksimum aralığı 
belirlenecektir.   

Denemede aşağıda belirtilen 5 adet çeşit ve çeşit adayı kullanılmıştır.  
 

Çeşit Adı Firma 
Kompozit Şeker Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Jübile Syngenta (Tescilli) 
BC 376 susu TİVAK(Tescilli) 
Aday-1 Aday çeşit (STAEM) 
Aday-2 Aday çeşit (STAEM) 
Araştırma, 9 farklı ekim zamanı (1 Nisan, 15 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 1 Haziran, 15 

Haziran, 1 Temmuz, 15 Temmuz, 1 Ağustos)  ve toplam 5 farklı çeşit ve çeşit adayı 
kullanılarak Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı 
olarak yürütülmüştür. Çeşitler ana parsellere, ekim zamanları ise alt parsellere gelecek 
şekilde deneme düzenlenmiştir. Denemenin ekimi elle, 5 metre uzunluğundaki parsellere sıra 
arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm olacak şekilde 4 sıralı olarak yapılmıştır. Parsel alanı ekimde 
14 m2 (5m * 0,7m * 4)’ dir. Hasatta ise 4 sıralık parsellerin kenarlarında bulunan iki sıra kenar 
tesiri olarak bırakılmış ve ortada kalan iki sıra hasat edildiğinden hasat alanı 7m2 olmuştur.  

Şeker analizleri Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsünde görevli olan 
Ziraat Mühendisi Ahmet Kılınç tarafından yapılmıştır.  

Denemede çeşitlerin ekim zamanına göre aşağıdaki gözlemler yapılmıştır. 
1- Bitki ve Verim Gözlemleri 
 
Çiçeklenme gün sayısı (gün): Ekim tarihinden parseldeki bitkilerin %50’sinin tepe 

püskülünü çıkarmasına kadar geçen zaman tepe püskülü gösterme süresi olarak alınmıştır. 
En uzun çiçeklenme gün sayısı 1. Ekim zamanı olan 1 Nisan, en kısa çiçeklenme gün sayısı 
8. Ekim zamanı olan 15 Temmuz ekimlerinde tespit edilmiştir.Çeşitler bazında ise en uzun 
çiçeklenme gün sayısı Jübile ve BC-376 susu çeşitlerinde gözlenmiştir. 

 
Bitki boyu (cm): Her parseldeki tesadüfi olarak seçilen 10 adet bitkinin toprak 

yüzeyinden tepe püskülünün en uç noktasına kadar olan mesafe ölçülerek ortalamaları 
alınmıştır. En uzun bitki boyu 5. Ekim zamanı olan 1 Haziran, en kısa bitki boyu ise 8. Ekim 
zamanı olan 15 Temmuz ekimlerinde tespit edilmiştir. Çeşitler bazında bitki boyu açısından 
istatistiki olarak fark çıkmamıştır. 

 
Koçan yüksekliği (cm): Her parseldeki tesadüfi olarak seçilen 10 adet bitkinin toprak 

yüzeyinden en üst koçanı taşıyan boğuma kadar olan mesafe ölçülerek ortalamaları 
alınmıştır. En yüksek koçan yüksekliği 4. Ekim zamanı olan 15 Mayıs, en kısa koçan 
yüksekliği ise 8. Ekim zamanı olan 15 Temmuz ekimlerinde tespit edilmiştir. Çeşitler bazında 
koçan yüksekliği açısından Kompozit şeker çeşidi istatistiki olarak diğer çeşitlerden daha 
yüksek olmuştur ve farklı grupta yer almıştır. 

 
Koçan uzunluğu (cm): Her parselden tesadüfi olarak seçilen 10 koçanın ilk ve son 

tane arası ölçülerek ortalamaları alınmıştır. En uzun koçan uzunluğu 4. Ekim zamanı olan 15 
Mayıs, en kısa koçan uzunluğu ise 1. Ekim zamanı olan 1 Nisan ekimlerinde tespit edilmiştir. 
Çeşitler bazında koçan uzunluğu açısından Jübile en uzun, BC-376 susu ise en kısa 
koçanlara sahip iken ve istatistiki olarak farklı grupta yer almışlardır. 

 
Koçan çapı (cm): Her parselden tesadüfi olarak seçilen 10 koçanın tam ortasındaki 

çap değeri kumpas yardımı ile ölçülerek ortalamaları alınmıştır. Ekim zamanı bakımından 2. 
Ekim zamanı olan 15 Nisan ekiminde en kalın koçanlar, 4. Ekim zamanı olan 15 Mayıs 
ekiminde ise daha zayıf koçanlar oluşmuştur. Çeşitler içinde en kalın koçanlar BC-376 susu 
çeşidinde, en zayıf koçanlar ise Jübile çeşidinde belirlenmiştir. 
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Bitkide koçan sayısı (adet): Her parseldeki ortadaki iki sıradan hasat edilen 
koçanların, hasat edilen bitki sayısına bölünmesiyle bulunmuştur. İstatistiki olarak koçan 
sayıları arasında fark önemli çıkmamıştır. 

 
Taze koçan verimi (kg/da): Her parseldeki ortadaki iki sıradan süt olumuna gelmiş 

koçanların hasat edilerek tartımı yapılmış ve belirlenen miktar dekara çevrilmiştir. İstatistiki 
olarak en yüksek taze koçan verimi 4. Ekim zamanı olan 15 Mayıs ekimlerinde elde edilirken, 
en düşük taze koçan verimi 9. Ekim zamanı olan 1 Ağustos ekimlerinde elde edilmiştir. Taze 
koçan verimi açısından çeşitler arasında istatistiki olarak fark yoktur. 

2- Kalite Analizi: 
Toplam şeker analizi: Çalışmada kullanılan şeker mısır çeşit ve çeşit adayları süt 

olum döneminde hasat edilmiştir. Hasatla beraber her parselden 3 adet koçan alınarak 
çeşitlerin ihtiva ettiği şeker oranları belirlenmiştir. Toplam şeker bakımından en yüksek miktar 
9. Ekim zamanı olan 1 Ağustos ekimlerinde tespit edilirken, en düşük miktar 3. Ekim zamanı 
olan 1 Mayıs ekimlerinde tespit edilmiştir. Çeşitler arasında en yüksek şeker miktarı BC-376 
susu çeşidinde belirlenmiştir ve bu çeşit diğer 4 çeşitten istatistiki olarak farklıdır. Diğer 
çeşitlerin şeker içeriği arasındaki farklılıklar ise istatistiki düzeyde önemli olmayıp, aynı 
grupta yer almışlardır. 

3- Duyusal Değerlendirme: 
 
Tat: Depolama süresince tat değişimi, 10 dakika süre ile haşlanan mısırlarda 9 kişilik 

jüri tarafından belirlenmiştir. Değerlendirme 5-1 (5 : Çok iyi, 4: İyi, 3 : Kabul edilebilir (orta), 2: 
Kötü, 1: Çok kötü) arasında verilen puanlamaya göre yapılmıştır. Ekim zamanları açısından 
tat değerleri arasındaki fark istatistiki olarak önemli değilken, çeşitler arasında en yüksek tat 
değeri BC-376 susu çeşidinde, en düşük tat değeri ise Aday-2 çeşit adayında belirlenmiştir.  

 
 
 

 
 
Proje Adı  : Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı 

(Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve 
Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi  
The Effect Of Different Sowing Time On Some Agronomical 
Characteristics, Fresh Cob And Grain Yield İn Sweet Corn 
Varieties (Zea mays L. Saccharata Sturt.)  Under Diyarbakir 
Conditions 

Proje No   : TAGEM/TA/  
Yürütücü Kuruluş : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Sevda KILINÇ 
Proje Yürütücüleri : Şehmus ATAKUL, Şerif  KAHRAMAN  
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü   Çukurova Üniversitesi, 
Dicle üniversitesi 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2010-2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma :  
 Materyal ve Metot: Deneme, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü deneme arazisinde 2010 yıllında yürütülmüştür. 
 Deneme  Tesadüf Bloklarında  Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre 3 
tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ekim zamanları ana faktör, çeşitler alt faktör olarak ele 
alınmıştır. Deneme, 8 farklı ekim zamanında kurulmuştur. Ekimlere 1 Nisan 2010 tarihinde 
başlanarak,15 gün aralıklarla (1 Nisan, 15 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 1 Haziran, 15 Haziran, 
1 Temmuz ve 15 Temmuz) ekim yapılmıştır. Deneme 4 sıralı, parsel boyu 5 m, sıra arası 70 
cm ve sıra üzeri 20 cm, parsel büyüklüğü 5m x 2.8 m=14.0 m2 olarak kurulmuştur.   
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 Deneme materyali olarak, Lumina, Merit, Vega, Jübile ve Sakarya Tarımsal 
Araştırma Enstitüsüne ait kompozit şeker çeşidi olmak üzere toplam 5 şeker mısır çeşidi  
kullanılmıştır.  
 Araştırmadan elde edilen sonuçlar JMP istatistik paket programı kullanılarak 
varyans analizine tabi tutulmuş, ortalamalar arasındaki fark LSD (%5)’e göre yapılmıştır. 

Alınan gözlemler; Tepe püskülü çıkarma gün sayısı (gün),Bitki boyu(cm), İlk koçan 
yüksekliği(cm), Sap Kalınlığı (mm), Koçan Uzunluğu (cm), Koçan Kalınlığı (mm), Koçanda 
Tane Sayısı, (adet/koçan) Suda Çözünür Kuru Madde Miktarı (°Brix), Renk Tayini, Bitkide 
Koçan Sayısı (adet/bitki), Pazarlanabilir Koçan Sayısı (adet/da), Taze Tane Verimi (kg/da),  
Hasıl Verimi (kg/da) 

Alınan sonuçlara göre, ekim zamanları arası farklılıklar; ilk koçan  yüksekliği, koçan 
uzunluğu,  tepe püskülü çıkarma süresi(gün), koçan kalınlığı, sap kalınlığı, renk( L, a*, b*), 
hasıl verimi, pazarlanabilir koçan sayısı, taze tane verimi ve koçanda tane sayısında  
istatistiki olarak önemli çıkmıştır.  

Çeşitler  arası  farklılıklar  bitki  boyu,  ilk koçan  yüksekliği,  koçan  kalınlığı, tepe 
püskülü çıkarma süresi(gün), koçan uzunluğu, SÇKM (suda çözünen kuru madde), 
pazarlanabilir koçan sayısı,renk( a*, b*), hasıl verimi,  taze tane verimi ve koçanda tane 
sayısında önemli bulunmuştur.  
 Bitki boyu, tepe püskülü çıkarma suresi(gün) süresi, renk(a*), hasıl verimi, taze tane 
verimi, pazarlanabilir koçan sayısı ve koçanda tane sayısında çeşit x ekim zamanı 
interaksiyonları önemli bulunmuştur. 

En yüksek taze tane verimi tüm çeşitlerde 15 Nisan ekiminde alınırken en düşük 
verimler ise 15 Haziran ve 15 Temmuz ekimlerinde elde edilmiştir. Vega çeşidi 743,42 kg/da 
ile en yüksek, Sakarya çeşidi ise 556,08 kg/da ile en düşük verimi veren çeşit olmuştur. 
Projede Öngörülen Değişiklikler : 

a- Personel : Sıcak iklim tahılları birimince yürütülmekte olan bu projede yukarıda 
belirtilen personel dışında Ziraat Teknisyeni Erdal KARADENİZ  projeye dahil 
edilmiştir 

 
 
 
 
Proje Adı   : Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Dane ve Silajlık Mısır 

Çeşitlerinin Belirlenmesi (Şanlıurfa Lokasyonu) 
(Varieties of grain and corn silage for the G.A.B region is 
determine) 

Proje No   : TAGEM/TA/09/07/03/005 
Yürütücü Kurtuluş  : GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Timuçin TAŞ 
Proje Yürütücüleri  : Timuçin TAŞ, Yılmaz IŞIK, Ayşe COŞKUN 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2009-2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
1. ÜMIAP - TANE MISIR VERİM DENEMESİ 
Deneme materyali olarak Koordinatör Enstitü (Sakarya TAE) tarafından gönderilen 41 adet 
çeşit/çeşit adayı kullanılarak deneme kurulmuştur. Deneme, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak Enstitümüz Talat Demirören Araştırma İstasyonunda 
yürütülmüştür. Ekim 01.07.2010 tarihinde, hasat ise 08.11.2011 tarihinde yapılmıştır. 
Denemede 25 kg/da saf azot (10 kg/da ekimden hemen önce 20.20.0 formunda, 15 kg/da 
AN %33 formunda üst gübre olarak) ve 10 kg /da saf P2O5 (tamamı ekimden hemen önce 
20.20.0 formunda) uygulanmış olup tava usulü olarak 8 kez sulama yapılmıştır. Dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlar ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılmıştır. Blok başları ve 
sonlarına 2’şer sıra kenar tesiri ekilmiş olup blok içerisinde çeşitlerin üçüncü sıraları kenar 
tesiri olarak düşünülmüştür. Parsel büyüklüğü ekimde; 5 m x 0.7 m x 3 sıra = 10.5 m2 olarak 
ayarlanmış ve ekim sıra arası 70 cm., sıra üzeri 20 cm olarak yapılmıştır. Hasat ise 7 m2 

alandan gerçekleştirilmiştir. Tane verimi yanında çeşitlerin çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, 
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koçan yüksekliği, hasatta tane nemi ve tane/koçan oranı özellikleri incelenmiştir. Çeşitler 
arasında incelenen tüm özellikler ve tane verimi bakımından istatistiksel olarak önemli 
farklılıklar saptanmıştır. En yüksek tane verimi SHEMAL (1178,48 kg/da) çeşidinden 
alınırken en düşük tane verimi ADA 7.20 (580,56 kg/da) hattından alınmıştır. 
 
2. ÜMIAP - SİLAJ MISIR VERİM DENEMESİ 
Deneme materyali olarak Koordinatör Enstitü (Sakarya TAE) tarafından gönderilen 24 adet 
çeşit/çeşit adayı kullanılarak deneme kurulmuştur. Deneme, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak Enstitümüz Talat Demirören  Araştırma İstasyonunda 
yürütülmüştür. Ekim 01.07.2010 tarihinde, hasat ise 27.09.2011 tarihinde yapılmıştır. 
Denemede 22 kg/da saf azot (10 kg/da ekimden hemen önce 20.20.0 formunda, 12 kg/da 
AN %33 formunda üst gübre olarak) ve 10 kg /da saf P2O5 (tamamı ekimden hemen önce 
20.20.0 formunda) uygulanmış olup tava usulü olarak 7 kez sulama yapılmıştır. Dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlar ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılmıştır. Blok başları ve 
sonlarına 2’şer sıra kenar tesiri ekilmiş olup blok içerisinde çeşitlerin üçüncü sıraları kenar 
tesiri olarak düşünülmüştür. Parsel büyüklüğü ekimde; 5 m x 0.7 m x 3 sıra = 10.5 m2 olarak 
ayarlanmış ve ekim sıra arası 70 cm., sıra üzeri 20 cm olarak yapılmıştır. Hasat ise 7 m2 

alandan gerçekleştirilmiştir. Silaj  verimi yanında çeşitlerin  bitki boyu, koçan yüksekliği, 
Yaprak/Sap oranı, ve koçan/bitki oranı özellikleri incelenmiştir. Çeşitler arasında incelenen 
tüm özellikler ve silaj verimi bakımından istatistiksel olarak önemli farklılıklar saptanmıştır. En 
yüksek silaj verimi BURAK (8767,61 kg/da) çeşidinden alınırken en düşük silaj verimi 
P31Y43 (4507,14 kg/da) çeşidinden alınmıştır. 
 
3. ÜLKESEL ORTAK MELEZ MISIR VERİM DENEMESİ 
Deneme materyali olarak Koordinatör Enstitü (Sakarya TAE) tarafından gönderilen 50 adet 
çeşit/çeşit adayı kullanılarak deneme kurulmuştur. Deneme, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak Enstitümüz Talat Demirören  Araştırma İstasyonunda 
yürütülmüştür. Ekim 01.07.2010 tarihinde, hasat ise 08.11.2011 tarihinde yapılmıştır. 
Denemede 25 kg/da saf azot (10 kg/da ekimden hemen önce 20.20.0 formunda, 15 kg/da 
AN %33 formunda üst gübre olarak) ve 10 kg /da saf P2O5 (tamamı ekimden hemen önce 
20.20.0 formunda) uygulanmış olup tava usulü olarak 8 kez sulama yapılmıştır. Dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlar ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılmıştır. Blok başları ve 
sonlarına 2’şer sıra kenar tesiri ekilmiş olup blok içerisinde çeşitlerin üçüncü sıraları kenar 
tesiri olarak düşünülmüştür. Parsel büyüklüğü ekimde; 5 m x 0.7 m x 3 sıra = 10.5 m2 olarak 
ayarlanmış ve ekim sıra arası 70 cm., sıra üzeri 20 cm olarak yapılmıştır. Hasat ise 7 m2 

alandan gerçekleştirilmiştir. Tane verimi yanında çeşitlerin çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, 
koçan yüksekliği, hasatta tane nemi ve tane/koçan oranı özellikleri incelenmiştir. Çeşitler 
arasında incelenen tüm özellikler ve tane verimi bakımından istatistiksel olarak önemli 
farklılıklar saptanmıştır. En yüksek tane verimi SASA-26 (1126,90 kg/da) hattından alınırken 
en düşük tane verimi SASA-9 (474,40 kg/da) hattından alınmıştır. 
 
4. ÇTAE – MELEZ MISIR VERİM DENEMESİ 
Deneme materyali olarak Koordinatör Enstitü (Sakarya TAE) tarafından gönderilen 21 adet 
çeşit/çeşit adayı kullanılarak deneme kurulmuştur. Deneme, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak Enstitümüz Talat Demirören  Araştırma İstasyonunda 
yürütülmüştür. Ekim 01.07.2010 tarihinde, hasat ise 08.11.2011 tarihinde yapılmıştır. 
Denemede 25 kg/da saf azot (10 kg/da ekimden hemen önce 20.20.0 formunda, 15 kg/da 
AN %33 formunda üst gübre olarak) ve 10 kg /da saf P2O5 (tamamı ekimden hemen önce 
20.20.0 formunda) uygulanmış olup tava usulü olarak 8 kez sulama yapılmıştır. Dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlar ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılmıştır. Blok başları ve 
sonlarına 2’şer sıra kenar tesiri ekilmiş olup blok içerisinde çeşitlerin üçüncü sıraları kenar 
tesiri olarak düşünülmüştür. Parsel büyüklüğü ekimde; 5 m x 0.7 m x 3 sıra = 10.5 m2 olarak 
ayarlanmış ve ekim sıra arası 70 cm., sıra üzeri 20 cm olarak yapılmıştır. Hasat ise 7 m2 

alandan gerçekleştirilmiştir. Tane verimi yanında çeşitlerin çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, 
koçan yüksekliği, hasatta tane nemi ve tane/koçan oranı özellikleri incelenmiştir. Çeşitler 
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arasında incelenen tüm özellikler ve tane verimi bakımından istatistiksel olarak önemli 
farklılıklar saptanmıştır. En yüksek tane verimi ÇUK-KRT-2  (1244,59 kg/da), 
SAKARYA(1247,81 kg/da), MİTİC (1220,03 kg/da) çeşit ve hatlarından elde edilmiştir. En 
düşük tane verimi ÇM-1 (549,82 kg/da) hattından alınmıştır. 
 
Yaşanan Darboğazlar;  
1-Geçmiş yıllara oranla 2010 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan uzun süreli yüksek 
sıcaklıklar bitki gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. (Temmuz ayı ort. Sıcaklık 32 C  ve 
Ağustos ayı ort. Sıcaklık 33,4 C) 
2-Bu yıl geçen yıllara oranla yoğun bir şekilde hastalık ve zararlı görülmüştür. (Mısır Kurdu, 
Mısır Koçan Kurdu ve Rastık) 
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
 c-Personel; Ayşe COŞKUN’un projeden çıkarılıp Yılmaz IŞIK’ın eklenmesi. 
 
 
 
 
Proje Adı  : Diyarbakır İli Koşullarında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri 

Kullanılarak Yeşil Gübrelemenin Ana Ürün Pamuk ve Mısırda 
Verim, Verim Unsurları ile Toprak Özelliklerine Etkisinin 
Belirlenmesi 
(Determination of Effect of Green Manure under Different 
Tillage Systems on Cotton and Maize yield, Yield Component 
and Soil Properties)   

Proje No    : TAGEM/TA/10 
Yürütücü Kuruluş  : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü    

Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Dr. Songül GÜRSOY 
Proje Yürütücüleri  : Betül KOLAY, Dr.   Emine KARADEMİR, Salih SAYAR, 

Şeyhmus ATAKUL 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Dicle Üniversitesi Zıraat Fakültesi 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.09.2009-31.12.2012 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Çalışma,   2009–2012 yılları arasında Güneydoğu Anadolu 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün deneme alanlarında yürütülecek şekilde 
planlanmıştır. Deneme alanlarının toprak yapısı killi-tınlı olup, pH’sı 7.90’dır. Organik madde 
kapsamı % 0.35,  fosfor kapsamı ise 1.43 kg/da dır. Denemenin yürütüldüğü Diyarbakır 
ilinde, yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı bir iklim hakimdir. Yıllık ortalama yağış 
491 mm olup, bunun genellikle büyük bir kısmı kış aylarında ve erken ilkbaharda 
yağmaktadır. Denemenin yürütüldüğü sezondaki iklim verileri, uzun yıllardan oldukça farklı 
seyretmiş, Nisan ve Mayıs aylarındaki yağış miktarı uzun yılların ortalamasından önemli 
ölçüde daha düşük, mak.,ve ort sıcaklık değerleri ise uzun yıllarınkinden  yüksek olmuştur. 
İklim verilerindeki bu değişim, denemeyi olumsuz yönde etkilemiş, bölgede de olduğu gibi 
deneme alanında da yüksek sıcaklıktan dolayı verim düşüklüğü yaşanmıştır. Ayrıca,   
bölgede olduğu gibi deneme alanında da yoğun dikenli ve yeşil kurt zararı görülmüştür. 
Araştırmada, ADA-523 mısır, ADN-P01 pamuk ve Özkaynak Yem Bezelyesi çeşitleri 
kullanılmıştır. Çalışma, pamuk-yeşil gübre-mısır ürün deseninde tesadüf bloklarında şerit 
parseller deneme desenine göre çakılı olarak yürütülmektir. Denemede yıl kaybını önlemek 
için deneme aynı materyal ve yönteme göre iki deneme şeklinde kurulmuştur.  

Denemede yatay parselleri kimyasal gübre uygulaması (A. Kimyasal gübre 
uygulanmış, B. Kimyasal gübre uygulanmamış), düşey parselleri ise baklagil yem bitkisinin 
yeşil gübre olarak uygulanması esnasında kullanılacak işlemler oluşturmuştur.  
Düşey parsellere uygulanacak deneme konuları  
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 Mısır (pamuk) saplarını parçalanma+mevcut sırtlara iki sıra halinde toprak işlemesiz 
baklagil yem bitkisi ekimi ekimi + baklagil yem bitkisinin yeşil gübre amacıyla 
parçalanması+toprak işlemesiz mısır (pamuk) ekimi (SDE) 

 Mısır (pamuk) saplarını parçalanma+mevcut sırtlara iki sıra halinde toprak işlemesiz 
baklagil yem bitkisi ekimi+baklagil yem bitkisinin yeşil gübre amacıyla parçalanması+ 
kulaklı pulluk+kültivatör +tapan+ekim, (YGE)    

 Mısır (pamuk) saplarının parçalanması sonrası kulaklı pulluk ve kültüvatör ile tohum 
yatağı hazırlığından sonra üniversel ekim makinası baklagil yem bitkisi ekimi + 
baklagil yem bitkisinin yeşil gübre amacıyla parçalanması+toprak işlemesiz mısır 
(pamuk) ekimi, (DE) 

 Mısır (pamuk) saplarının parçalanması sonrası kulaklı pulluk ve kültüvatör ile tohum 
yatağı hazırlığından sonra üniversel ekim makinası baklagil yem bitkisi ekimi+baklagil 
yem bitkisinin yeşil gübre amacıyla rotorvatör ile parçalanması+mısırın (pamuk) 
ekimi, (RE) 

 Kontrol (Mısır (pamuk) saplarının parçalanması+sonbaharda kulaklı 
pulluk+ilkbaharda kültivatör ve tapan+ekim). (GE) 

Deneme konularında belirtilen uygulamalara göre hazırlanan her bir alt parselin boyutu 
20 X 2.8 m olacak seçilmiştir. Yem bezelyesi ekim işlemleri, 22 Kasım 2009 tarihinde düze 
ekimde m2’ye 110, sırta ekimde ise 60 adet  tohum düşecek şekilde gerçekleştirilmiştir. 
Denemede baklagil yem bitkisi, 05 Nisan 2010 (%10 çiçeklenme) tarihinde sap parçalama 
makinesi ve rotorvatör ile parçalanarak toprağa kazandırılmıştır. Parçalama esnasındaki 
metrekaredeki yeşil ot miktarı; Sırta Ekim:2100 g/m2 Geleneksel Ekim: 1822 g/m2 olarak 
belirlenmiştir. Yem bitkisinin parçalaması sonrasında kulaklı pulluğun kullanılacağı parseller 
pullukla işlenmiştir. Nisan ayındaki yağış miktarının uzun yılların altında olması nedeniyle, 22 
Nisan 2010 tarihinde yağmurlama sulama yapılmıştır.  

10 Mayıs 2010 tarihinde ekim makinası ile ekim yapıldı Denemede pamuk ve mısır 
bitkisinde sıra arası 70 cm, sıra üzeri ise 25 cm olacak şekilde seyreltme yapılmıştır. 
Kimyasal gübre uygulanan parsellerde, ekim ile birlikte pamukta 6 kg N, mısırda ise 8 kg N 
20.20.0 formunda ve her iki bitkide de ilk sulama öncesi 10 kg azot %33’lük amonyum nitrat 
şeklinde uygulanmıştır. Toprak tavında olmadığı için ekim sonrası 13 Mayıs 2010 tarihinde 
yağmurlama sulama yapılmıştır. Diğer sulamalar karık usulü yapılmıştır. Deneme 
parsellerine bir defa el çapası, 2 defa makine çapası ve 1 defa boğaz doldurma işlemi 
uygulanmıştır. Hasat işlemleri, Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toprak işlemesiz 
doğrudan ekim yöntemlerinin uygulandığı parsellerde karabit familyasında olan zararlı 
türünün pamuk alanında bitkilerin % 90, mısır alanındaki bitkilerin ise % 30’dan fazlasına 
zarar verdikleri tespit edilmiştir. Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından 
zararlı türü kontrol edilerek, Gamasiharotina ile deneme alanı ilaçlanmıştır. Buna rağmen 
deneme alanındaki zarar oranı önlenememiştir. Pamuk deneme alanında yoğun dikenli kurt 
ve yeşil kurt zararlılarına rastlanmıştır ve dolayısıyla parsellerdeki verim oranı azalmıştır. 
Mısırda en yüksek çıkış oranı, bitki boyu, koçanda tane sayısı ve ağırlığı, koçan kalınlığı ve 
tane verimi yeşil gübrelemede pulluğun kullanıldığı YGE yönteminde elde edilmiştir. 
Kimyasal gübrenin kullanıldığı parsellerdeki verim daha yüksek olmuştur. Toprağın hacim 
ağırlığı ve penetrasyon direnci geleneksel yöntemde en yüksek olurken, nem içeriği 
doğrudan ekim yönteminde daha yüksek olmuştur.  

Son yıllarda toprağın sürdürülebilirliği açısından korumalı toprak işleme ve doğrudan 
ekim yöntemlerinin yaygınlaştırılması yönünde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Yürütülen bu 
çalışmada doğrudan ekim yöntemlerindeki zararlı yoğunluğundan dolayı herhangi bir 
randıman alınamamıştır. 

 
Projede Önerilen Değişiklikler 

a- Materyal ve Metot: Projede doğrudan ekim yöntemlerinde (SDE ve DE yöntemleri) 
pamuk ve mısırın ekiminden önce total herbisitin kullanılması önerilmektedir.  
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Proje Adı   : Doğrudan ve Geleneksel Koşullarda Yetiştirilen Mısır’ın Su                    
                                                Verim İlişkileri  

The Water-Yield Relationship of Second-Crop Corn Cultivated  
Under Direct Sowing And Traditional Sowing Conditions 

 
Proje No   : TAGEM/TA/11/  
Proje Yürütücüsü Kurum : Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA 
Proje Lideri                          : Ali Beyhan UÇAK  
Proje Yürütücüleri  : Hasan DEĞİRMENCİ                      
 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
     Sulama Bölümü (TDR Aleti)                                                            
   * Polen Tohumculuk A.Ş. Adana. (Dijital Psikrometre)  
   * Agromar Tohumculuk A.Ş. Adana. (İnfraret Termometre)  
   * Boğa Tarımsal Sulama Tic.  Adana  
   * Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları 
      Bölümü (Penetrasyon Cihazı) 
Başlama ve bitiş Tarihi:2011-2012 
 
ARAŞTIRMADAN ELDE EDİLEN BULĞULAR 
 
Mısır Bitkisinin Gelişme Dönemleri (I100)  
 
Fenolojik Dönemler 

Yıl Yılın gün sayısı** 

2010 2010 

Ekim 22.06.2010 173 

Çıkış 29.06.2010 180 

Tepe püskülü çıkışı 17.08.2010 228 

Koçan püskülü çıkışı 19.08.2010 230 

Süt olumu 04.09.2010 245 

Tane olumu 26.09.2010 267 

Hasat 10.10.2010 283 

 
 
2010 Geleneksel ve Doğrudan ekim koşullarında mısır bitkisinin sulama suyu ve su kullanım 
randımanı değerleri (kg/da/mm) 
Sulama 
Konuları 

Sulama 
Suyu(mm) 

ET Verim IWUE WUE 

(mm) (kg/da) (kg/da/mm) (kg/da/mm) 

Geleneksel ekim (2010) 

I100 533.00 651.04 960 1,97 1,47 
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I80 449.00 523.03 819 2,05 1,56 

I60 365.00 426.00 598 1,86 1,4 

I40 281.00 323.54 373 1,45 1,15 

I20 197.00 231.05 312 2,18 1,36 

I0 113.00 159.05 129 1,15 0,82 

Sulama 
Konuları 

Sulama  
Suyu(mm) 

ET 
(mm) 

Verim 
(kg/da) 

IWUE 
(kg/da/mm) 

WUE 
(kg/da/mm) 

Doğrudan ekim (2010) 

I100 521.0 636.04 903 1,91 1,42 

I80 439.0 517.03 805 2,1 1,55 

I60 358.0 421.49 513 1,6 1,22 

I40 276.0 318.00 362 1,48 1,14 

I20 195.0 226.50 308 2,31 1,37 

I0 113.0 156.00 120 1,07 0.77 

 
TANE VERİMİNE İLİŞKİN LSD SINIFLANDIRMASI (kg/da) 
I100 A           931,50 
I80   B         811,66 

I60     C       555,67 

I40       D     367,68 
I20         E   310,00 

I0           F 124,33 
 
CV (%) 

 
8.25 

 
LSD (0.05) 

 
52 

 
Tane Verimi (Y) İle Sulama Suyu ( I) İlişkisi 
 
 
 
 
 
 
 

Geleneksel Ekim (2010)

y = 167,29x - 52,667
R2 = 0,9795
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2010 Geleneksel ve Doğrudan ekim koşullarında mısır bitkisinin oransal evapotranspirasyon  
açıgı ile oransal verim azalışı ilişkisi (Ky)                                                  
 
 
Sulama 
Konuları 

 
ET 
(mm) 

 
Verim 
(kg/da) 

Oransal 
ET azalışı 
(1-
ETa/ETm) 

 
Oransal  
verim 
azalışı  
(1-Ya/Ym) 

 
Verim tepki 
etmeni (Ky) 

Geleneksel Ekim (2010) 

I100 651.04 960,00 0,00 0,00 0,00 

I80 523.03 819,00 0,196 0,146 0,74 

I60 426.00 598,00 0,345 0,377 1,09 

I40 323.54 373,00 0,503 0,611 1,21 

I20 231.05 312,00 0,645 0,675 1,04 

I0 159.05 129.00 0,755 0,865 1,14 

 
 
Sulama 
Konuları 

 
ET 
(mm) 

 
Verim 
(kg/da) 

Oransal ET 
azalışı 
(1-ETa/ETm) 

Oransal  
verim 
azalışı  
(1-Ya/Ym) 

 
Verim tepki 
etmeni  (Ky) 

Doğrudan Ekim (2010) 
I100 636.04 903,00 0,00 0,00 0,00 

I80 517.03 805,00 0,187 0,121 0,65 

I60 421.49 513,00 0,338 0,431 1,27 
I40 318.00 362,00 0,500 0,599 1,19 

Doğrudan Ekim (2010)

y = 150,46x - 22,6
R2 = 0,9824
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20 226.50 308,00 0,644 0,658 1,02 

I0 156.00 120,00 0,754 0,867 1,15 

 
Hasat’ta Sulama Konularına Göre Kuru Madde Değişimi (kg/da) 
I100 A         2528,16 
I80   B       2391,66 
I60   B C     2296,00 
I40     C     2279,83 
I20       D   1871,16 
I0         E 1750,66 
CV (%) 3.69 
LSD (0.05) 96.74 
 
EKONOMİK ANALİZ 

ÜRÜNLER 
Ortalama 
Verim 
(kg/da) 

Satış 
Fiyatı 
(TL/kg) 

MALİYET UNSURLARI (TL/da) 

Toprak 
İşleme Bakım Hasat 

İşleri 
Çeşitli 
Girdiler 

Ortak 
Giderler 

II. Ürün Mısır 
(Geleneksel 
Ekim) 

960 0,50 46,43 87,01 21,86 112,77 0,00 

II. Ürün Mısır 
(Doğrudan 
Ekim) 

903 0,50 11,43 87,01 21,21 112,77 0,00 

Farklar -59,00   -35,00 0,00 -0,65 0,00 0,00 

ÜRÜNLER 

GS.Ü.D  
(Brüt Gelir)  
(TL/da) 

Masraf  
(Maliyet)  
(TL/da) 

Fark 
(Net Gelir) 
(TL/da) 

II. Ürün  
Mısır (Geleneksel E.) 480 268,0655 211,93 

II. Ürün  
Mısır (Doğrudan E.) 450,50 232,42 218,08 

 
Farklar (Çıktılar) 

 
-29,5 

 
-35,649 

 
6,14 
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Proje Adı : Fertigasyon yöntemiyle farklı miktarlarda azot ve su 
uygulamalarının silajlık mısır verimi üzerine etkilerinin 
belirlenmesi 

Proje No   :  
Projeyi Yürüten Kuruluş : Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü KONYA 
Projeyi Destekleyen Kuruluş : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
KONYA 
Proje Yürütücüsü : Talip ATÇEKEN. Zir Yük. Müh. 
Yardımcı Araştırıcılar  : Dr. Yusuf IŞIK, Nihal GÖKSU, A.Fuat TARI, Naci DEMİRCİ, 

Dr.Çetin PALTA, Mehmet TEZEL 
Başlama-Bitiş Tarihleri 2009-2012 
Projenin Toplam Bütçesi 2009:24.100 TL; 2010:7.600 TL; 2011: 7.600 + 2000 TL 

Proje Özeti: Bu çalışma ile; silajlık mısır yetiştiriciliğinde Orta Anadolu koşullarında 
Fertigasyon yöntemiyle farklı miktarlarda azot ve su uygulamalarının silajlık mısır verimi 
üzerine etkileri belirlenecektir. Tesadüf blokları deneme desenine göre, açık kaptan 
buharlaşmanın 0.50, 0.75, 1.00, 1.25 ve 1.50 katı olmak üzere, beş ayrı sulama seviyesinde 
yürütülmüştür. Her bir denemede, uygulanan sulama suyu ile birlikte       0.0 mg L-1, 10.0 mg 
L-1, 20.0 mg L-1 30.0 mg L-1 ve 40.0 mg L-1 olmak üzere beş ayrı azot seviyesi uygulanmıştır. 
Denemeler her dört günde bir sulanmış, her sulamada aynı zamanda azotlu gübre 
uygulaması yapılmıştır. Uygulanan su miktarı iki sulama arasındaki açık kaptan buharlaşma 
miktarına göre belirlenmiştir. 

2009 yılında 608,6 mm, 2010 yılında 619,6 mm buharlaşma ölçülmüş, buharlaşma 
miktarına göre uygulanan azot düzeylerindeki verim değerleri incelenmiştir. 

2009 yılında SK0,50 ,SK0,75 ,SK1,00 ,SK1,25, SK1,50 su konularında sırasıyla 28,69 mg L-1 
26,02 mg L-1  32,91 mg L-1  33,21 mg L-1  28,49 mg L-1 azot uygulamaları ile en yüksek verime 
ulaşılmıştır.En yüksek ortalama verim 9137,46 kg da-1  ile SK1,50 su katsayısında elde 
edilmiştir. 

2010 yılında SK0,50 ,SK0,75 ,SK1,00 ,SK1,25, SK1,50 su konularında sırasıyla 33,6 mg L-1 
24,73 mg L-1  37,21 mg L-1  40,17 mg L-1  32,15 mg L-1 azot uygulamaları ile en yüksek verime 
ulaşılmıştır. En yüksek ortalama verim 8743,18 kg da-1  ile SK1,50 su katsayısında elde 
edilmiştir. 
          Naci DEMİRCİ çalışma liderliğinde yürütülecek olan Fertigasyon yöntemiyle farklı 
miktarlarda azot ve su uygulamalarının  mısır dane verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi 
çalışmalarına 2011 yılı ekim sezonunda başlanacaktır. 
 
 
 
 
Proje Adı  : Bazı Mısır Çeşitlerinin Çinkoya Tepkileri Ve Uygun Çinko 

Dozunun Belirlenmesi- Response of maize cultivars to zinc 
fertilization and determination of appropriate Zinc doses 

Proje No   :TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş  : Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü - SAMSUN 
Proje Lideri   : Mahmut DOK         
Proje Yürütücüleri  : Dr. Cengiz ÖZCAN (KTAE), Dr. Semiha GÜLER (KTAE) 

Dr. Gülen ÖZYAZICI (TSKAE), Betül BAYRAKLI (TSKAE) 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Toprak ve Su Kaynakları Araş. Ens. Müd- SAMSUN 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2008-31.12.2009 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: Bitkilerin dengeli bir şekilde beslenebilmeleri bitkilerin 
ihtiyaç duyduğu bütün besin elementlerini ihtiyaç duyduğu an ve miktarda almasıyla 
mümkündür. Bu nedenle toprakların besin elementi durumları belirlenerek noksan olan 
elementlerin gübreleme yoluyla sağlanmaları gerekir. Ancak ülkemizde çoğunlukla azot, 
fosfor ve potasyum gübrelemesine ağırlık verilmekte, çinkolu gübreleme konusuna yeterince 
önem verilmemektedir. Özellikle yüksek pH’ya sahip ve kireç miktarı yüksek olan topraklarda 
çinko oldukça düşük miktarlarda bulunur ve bunun neticesinde de bu gibi topraklarda yetişen 
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bitkilerde çinko noksanlığı görülür. Yıkanmış asidik topraklarda da bitkiye yarayışlı çinko 
miktarı oldukça düşüktür. Aynı şekilde bu tip topraklarda yetişen bitkiler de çinko noksanlığı 
çekerler. Fazla miktarda fosforlu gübrelemenin de çinko noksanlığı yarattığı bilinmektedir.  

  Bu çalışmayla Karadeniz sahil bölgesinde farklı mısır çeşitlerinde çinko kullanımının 
gerekliliği ve gerekli ise ne kadar kullanılmasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Zira diğer 
ürünlerde olduğu gibi bölgemizde de toprak tahliline dayanmayan çinkolu gübre kullanımında 
önemli bir artış görülmektedir.  

Materyal ve Metot: Bu çalışma Samsun Toprak ve Su Kaynakları Araştırma 
Enstitüsünün Çarşamba deneme istasyonunda yürütülmüştür.  Denemede 3 at dişi 
(erkenci gruptan Bora, orta gruptan Progen 1550 ve geççi gruptan ADA–523), 1 sert mısır 
(kompozit Karadeniz Yıldızı), 1 şeker mısır (ilk yıl Martha F1, ikinci yıl ise Merit F1) ve 1 de 
cin mısır (Ant. Cin–98) çeşitleri kullanılmıştır.  Çinko kaynağı olarak Çinko sulfat 
(ZnSO4+7H2O) kullanılmıştır. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme 
deseninde, ana parsellerde çeşitler, alt parsellerde de çinko dozları gelecek 3 tekerrürlü 
olarak kurulmuştur. Çinko dozu olarak kontrol, 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 kg/da saf çinko gelecek 
şekilde Zn dozları ekimden bir gün önce sulandırılarak sırt pülverizatörüyle parsellere 
uygulanmıştır. Her bir parsel 5 m uzunluğunda ve 4 sıralı olarak ekilmiş, sıra aralığı 70 cm, 
sıra üzeri de 20 cm olarak, çinko uygulamaları tüm alana uygulanmış, ortadaki 2 sıra hasat 
edilmiştir. Denemelerde azotlu gübre olarak toplam 20 kg/da saf azot uygulanmış, bunun 8 
kg’ı ekimle birlikte, 20-20-0 gübresi formunda, kalan kısmı da bitkiler 40-50 cm olduğu 
devrede üst gübre olarak AN formunda verilmiştir. Fosforlu gübre olarak toplam 8 kg/da 
fosfor ekimle birlikte (20-20-0) uygulanmıştır. Ekim öncesi kullanılacak dozdaki çinko sülfat 
parsellere belirtilen dozlarda uygulanmıştır.  

Bulgular ve Tartışma:  
A. Şeker mısırda incelenen karakterler: Şeker mısırda bitki boyu, koçan yüksekliği, 

koçan uzunluğu, koçan çapı, toplam koçan ağırlığı, 1. Sınıf koçan ağırlığı, 2. Sınıf koçan 
ağırlığı, 3. Sınıf koçan ağırlığı ve tanede zn değerleri incelenmiştir. 

Şeker mısırda her iki yılda da farklı çeşitler kullanılmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
2008 yılında Martha F1, 2009 yılında ise aynı çeşit bulunamadığı için Merit F1 çeşidi 
kullanılmış olup değerlendirmelerde birleştirme yapılmayarak iki yıl ayrı ayrı verilmiştir. Ancak 
incelenen karakterler çinko dozlarından etkilenmemiş, her iki yılda da istatistiki açıdan önemli 
farklılık görülmemiştir.  

a- 2008 yılında Martha F1 çeşidiyle yürütülen deneme incelendiğinde şu 
bulgular elde edilmiştir: 

1. Bitki Boyu:  Şeker mısırda bitki boyu değerleri 149 ile 157 cm arasında değişmiş olup, 
çinko dozlarının bitki boyu üzerine etkisi istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur.  
2. Koçan Yüksekliği: Denemede incelenen koçan yüksekliği değerlerine bakıldığında, 41 ile 
44 cm arasında değiştiği ve istatistiki açıdan önemli farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. 
3. Koçan uzunluğu: Koçan uzunlukları bakımından deneme incelendiğinde, çinko dozlarının 
koçan uzunluğu üzerine önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ortalama koçan 
uzunlukları 15.6 cm ile 16.6 cm arasında değişmiştir.   
4. Koçan çapı: Koçan çapı bakımından da çinko dozlarının önemli istatistiki etkisinin 
olmadığı görülmüştür.  
5. Toplam koçan verimi: Denemede incelenen karakterlerden toplam koçan verimi 
incelendiğinde, çinko dozlarının koçan verimine etkisinin istatistik açıdan önemsiz olduğu 
görülmüştür. Toplam koçan verimi 1123 kg/da ile 1318 kg/da arasında değişiklik 
göstermektedir 
6. Tanede Zn (ppm): Tanedeki Zn incelendiğinde ise, çinko dozlarının tanedeki Zn üzerinde 
etkisinin önemsiz olduğu görülmektedir.  

Taze mısırda toplam verimden ziyade, pazarlanabilir koçanların verimi önem 
arzetmektedir. Pazarlanabilir diye tabir edilen 1. Sınıf koçanların, 0 Zn dozunda az olduğu (% 
38), ancak Zn uygulanan konularda da fazla bir farklılığın olmadığı (% 40-50 civarında) 
görülmektedir. Bu da göstermektedir ki, uygulanan Zn gübresi, parsellerden elde edilen 
koçanlarda önemli bir gelişme sağlamamıştır. 

b- 2009 yılında Merit F1 çeşidiyle yürütülen denemeden elde edilen bulgular:  
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1.Bitki Boyu:  Şeker mısırda bitki boyu değerleri 197 cm ile 205 cm arasında değişmiş olup 
çinko dozlarının bitki boyu üzerine etkisi istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur.  
2.Koçan Yüksekliği: Denemede incelenen koçan yüksekliği değerleri 64 cm ile 72 cm 
arasında değişmiş ve istatistikî açıdan önemli farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. 
3. Koçan uzunluğu: Koçan uzunlukları bakımından deneme incelendiğinde, çinko dozlarının 
koçan uzunluğu üzerine önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ortalama koçan 
uzunlukları 15.0 cm ile 16.5 cm arasında değişmiştir.   
4. Koçan çapı: Koçan çapı bakımından da çinko dozlarının önemli istatistiki etkisinin 
olmadığı görülmüştür.  
5. Toplam koçan verimi: Denemede incelenen karakterlerden toplam koçan verimi 
incelendiğinde, çinko dozlarının koçan verimine etkisinin istatistik açıdan önemsiz olduğu 
görülmektedir. Toplam koçan verimi 1196 kg/da ile 1352 kg/da arasında değişiklik 
göstermektedir. 
6.Tanede Zn (ppm): Denemede tanedeki Zn incelendiğinde çinko dozlarının tanedeki Zn 
üzerinde etkisinin istatistiki açıdan önemli olduğu görülmektedir. Aslında bu değerin farklılık 
göstermesi beklenen bir sonuçtur, zira çinko verilen parsellerden alınan örneklerin yüksek 
çıkması, bitkinin bir miktar Zn yi taneye taşıdığı ortaya çıkmaktadır.  

Pazarlanabilir diye tabir edilen 1. sınıf koçanların, ortalama olarak % 49 olduğu ve 
çinko uygulanmayan parsellerden elde edilen koçanlarla çinko uygulanan parsellerden elde 
edilen koçanlar arasında herhangi bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Buradan da anlaşıldığı 
gibi Zn dozlarının koçan gelişimi üzerine önemli etkisi yoktur.  

Çeşitler farklı da olsa bir önceki yıldan alınan sonuçlarla incelenen karakterler 
arasında benzerlikler görülmektedir. Tanede Zn hariç tutulursa her iki çeşitle yürütülen 
denemeden elde edilen sonuçlar birlikte düşünüldüğünde, Karadeniz sahil bölgesinde taze 
mısır yetiştiriciliğinde çinkolu gübre kullanılmasına gerek yoktur. Hem toprağa ve çevreye 
olan olumsuz etkisi ve hem de üreticiye ekonomik olarak fazladan bir yük getirdiği 
düşünüldüğünde çinkolu gübrelerin taze mısır yetiştiriciliğinde uygulanılmasından 
kaçınılmalıdır. 
B- At dişi, sert ve cin mısırda incelenen karakterler:  

Diğer 5 çeşitte de bitki boyu, koçan yüksekliği, koçan uzunluğu, koçan çapı, 1000 tane 
ağırlığı, hasat nemi, tane /koçan oranı, parsel verimi ve tanede Zn değerleri incelenmiştir.   

Ada–523 çeşidinde iki yıllık birleştirilmiş sonuçlara göre incelenen özelliklerden hiç 
birisine Zn dozlarının etkisi önemli bulunmamıştır. İncelenen özelliklerden bitki boyu 295 ile 
301 cm arasında, koçan yüksekliği 126 ile 135 cm arasında; koçan uzunluğu 18.6 ile 19.5 cm 
arasında, koçan çapı 46.5 ile 47.6 mm arasında, bin tane ağırlığı 334 ile 359 gr arasında, 
hasat nemi % 18.7 ile 21.3 arasında, tane koçan oranı % 82 olarak, tanede Zn miktarı 19.34 
ile 23.43 ppm arasında ve tane verimi de 829 ile 1030 kg/da arasında değişmiştir. 

Bora çeşidinde iki yıllık verilerin birleştirilmesi sonucu incelenen özelliklerden hiç 
birisine, Zn dozlarının etkisi önemli bulunmamıştır. İncelenen özelliklerden bitki boyu 263 ile 
275 cm arasında, koçan yüksekliği 97 ile 101 cm arasında; koçan uzunluğu 15.0 ile 15.8 cm 
arasında, koçan çapı 47.9 ile 49.0 mm arasında, bin tane ağırlığı 270 ile 294 gr arasında, 
hasat nemi % 18.4 ile 20.3 arasında, tane koçan oranı % 81 ile 82 arasında,  tanede Zn 
miktarı 17.82 ile 20.13 ppm arasında ve tane verimi de 731 ile 801 kg/da arasında 
değişmiştir. 

Progen - 1550 çeşidinde iki yıllık verilerin birleştirilmesi sonucu yapılan varyans 
analizi sonunda, incelenen özelliklerden hiç birisine Zn dozlarının etkisi önemli 
bulunmamıştır. İncelenen özelliklerden bitki boyu 266 ile 269 cm arasında, koçan yüksekliği 
98 ile 102 cm arasında; koçan uzunluğu 16.4 ile 16.8 cm arasında, koçan çapı 48.6 ile 49.4 
mm arasında, bin tane ağırlığı 312 ile 331 gr arasında, hasat nemi % 17.5 ile 20.5 arasında, 
tane koçan oranı % 82 ile 83 arasında,  tanede Zn miktarı 19.61 ile 21.55 ppm arasında ve 
tane verimi de 757 ile 959 kg/da arasında değişmiştir. 

Kompozit çeşitlerden olan Karadeniz Yıldızı çeşidinde de incelenen özelliklerden hiç 
birisine, Zn dozlarının etkisi önemli bulunmamıştır. İncelenen özelliklerden bitki boyu 300 ile 
307 cm arasında, koçan yüksekliği 138 ile 142 cm arasında; koçan uzunluğu 17.8 ile 18.6 cm 
arasında, koçan çapı 47.3 ile 48.4 mm arasında, bin tane ağırlığı 307 ile 328 gr arasında, 
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hasat nemi % 18.8 ile 21.3 arasında, tane koçan oranı % 72 ile 74 arasında,  tanede Zn 
miktarı 27.83 ile 33.46 ppm arasında ve tane verimi de 740 ile 815 kg/da arasında 
değişmiştir. 

Cin mısır olarak Ant-Cin.98 çeşidinde de iki yıllık verilerin birleştirilmesi sonucu 
incelenen özelliklerden hiç birisi üzerine Zn dozlarının etkisi önemli bulunmamıştır. İncelenen 
özelliklerden bitki boyu 235 ile 249 cm arasında, koçan yüksekliği 103 ile 112 cm arasında; 
koçan uzunluğu 15.7 ile16.6 cm arasında, koçan çapı 35.1 ile 36.2 mm arasında, bin tane 
ağırlığı 148 ile 167 gr arasında, hasat nemi % 17.5 ile 19.6 arasında, tane koçan oranı % 79 
ile 81 arasında,  tanede Zn miktarı 44.38 ile 49.44 ppm arasında ve tane verimi de 456 ile 
496 kg/da arasında değişmiştir. 

İki yıllık verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda şeker mısırda Merit F1 
çeşidinde tanedeki Zn konsantrasyonu dışında uygulanan çinko dozları, tüm çeşitlerde 
incelenen özellikler üzerinde istatistiksel olarak önemli farklılık yaratmamıştır. İncelenen 
özelliklerden biri ilk koçan yüksekliği olup, uygulamalar arasında fark bulunmamıştır. 
Çalışmamızda Merit F1 şeker mısırı dışında toprağa çinko uygulamasının danesinin çinko 
içeriği üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Mısır bitkisinde yeşil 
aksamdaki çinko miktarı 20 ppm’in altına düştüğünde çinko noksanlığından söz edilmektedir. 
Çalışmamızda Ada-523, Bora ve Progen-1550 çeşitlerinde danedeki çinko içeriği sınır 
değerlerine yakın ya da biraz altında, diğer çeşitlerde ise sınır değerin çok üzerindedir. Bu da 
çeşitlerin çinkoyu danede depolama kapasitelerinin birbirinden farklı olduğunu 
göstermektedir.  

İki yıl süre ile üç at dişi (erkenci gruptan Bora, orta gruptan Progen 1550 ve geççi 
gruptan ADA–523), bir sert mısır (kompozit Karadeniz Yıldızı), iki şeker mısır (Merit F1 ve 
Martha F1) ve bir cin mısır (Ant. Cin–98) çeşitleri kullanılarak yürütülen çalışmada 
denemenin yürütüldüğü iklim ve toprak koşullarında mısır yetiştiriciliğinde toprağa çinko 
uygulanmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. Bilindiği gibi son yıllarda çinkonun 
verimi üzerine olumlu etkilerinden dolayı tüm bitkilere çinkolu gübre önerilmekte, bilinçsiz bir 
gübreleme yapılmaktadır. Aşırı çinko kullanımı toprakta ağır metal birikimine neden 
olmaktadır. Bu nedenle toprağa bilinçsiz olarak çinkolu gübre uygulamasının önüne 
geçilmelidir. Toprak analizi yapılmadan, topraktaki çinko içeriği belirlenmeden çinkolu gübre 
uygulaması yapılmamalıdır. 

 
ÖZET 
Bu çalışma Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, Samsun Toprak ve 

Su Kaynakları Araştırma Enstitüsünün Çarşamba deneme istasyonunda 2008 ve 2009 
yıllarında yürütülmüştür. Denemede 3 at dişi (erkenci gruptan Bora, orta gruptan Progen 
1550 ve geççi gruptan ADA–523), 1 sert mısır (kompozit Karadeniz Yıldızı), 2 şeker mısır 
(Merit F1 ve Martha F1) ve 1 de cin mısır (Ant. Cin–98) çeşitleri kullanılmıştır.  Çinko dozu 
olarak 0, 1, 2, 3 ve 4 kg/da saf çinko, çinko kaynağı olarak çinko sülfat (ZnSO4+7H2O) 
kullanılmıştır. Şeker mısırda bitki boyu, koçan yüksekliği, koçan uzunluğu, koçan çapı, 
toplam koçan ağırlığı, 1. Sınıf koçan ağırlığı, 2. Sınıf koçan ağırlığı, 3. Sınıf koçan ağırlığı ve 
tanede Zn değerleri incelenmiştir. Şeker mısırda iki yıl farklı çeşitler kullanılmıştır. Çeşitler 
farklı da olsa bir önceki yıldan alınan sonuçlarla incelenen karakterler arasında benzerlikler 
görülmektedir. Tanede Zn hariç tutulursa her iki çeşitle yürütülen denemeden elde edilen 
sonuçlar birlikte düşünüldüğünde, Karadeniz sahil bölgesinde taze mısır yetiştiriciliğinde 
çinkolu gübre kullanılmasına gerek yoktur. Diğer 5 çeşitte de bitki boyu, koçan yüksekliği, 
koçan uzunluğu, koçan çapı, 1000 tane ağırlığı, hasat nemi, tane /koçan oranı, parsel verimi 
ve tanede Zn değerleri incelenmiştir. 

İki yıllık verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda da incelenen şeker, at dişi, sert 
ve cin mısır çeşitlerinde uygulanan çinko dozlarının verimi olumlu ve önemli derecede 
etkilemediği, diğer bir deyişle uygulanan çinkonun çeşitlerin verimlerinde herhangi bir artışa 
neden olmadıkları görülmüştür. Bölgemizde yapılan mısır yetiştiriciliğinde özel kuruluşlarca 
çinkonun verimi artıracağı şeklindeki yoğun çalışmaların yapıldığı bir gerçektir. Bu çalışma 
sonucunun yayım kuruluşlarınca iyi değerlendirilmesi ve birçok yönden zararlı olan aşırı 
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gübre kullanımının da önüne geçilmesi gerekmektedir. Denemenin yapıldığı bölge olarak 
Karadeniz sahil kuşağında yağışların çoğunlukla yeterli olması ve bitkinin topraktaki yarayışlı 
besin elementlerini rahatlıkla kullanabilmesi sonucu ayrıca çinkolu gübre kullanılmasına 
ihtiyaç yoktur. Zaten ülkemizde çinko noksanlığı, özellikle az yağış alan, toprak pHsının 
yüksek, toprağın kireç ve kilce zengin ve organik madde miktarının az olduğu bölgelerde 
görülmektedir. Ancak Karadeniz’in iç bölgelerindeki mısır yetiştiriciliğinde toprak, iklim, yağış 
ve sıcaklık farklılığı nedenlerinden dolayı bitkilerin topraktaki mevcut çinkoyu 
kullanamamaları ve fazladan çinkoya ihtiyaç duymaları söz konusu olabilir. Benzer bir 
çalışmanın o bölgelerde de yapılmasında yarar vardır. 
 
 
 
 
 
YENİ TEKLİF PROJE 
 
Proje Adı  : Çeltik yanıklık hastalığına (Magnaporthe grisea) dayanıklı 

çeltik ıslahı çalışmaları  
                          Studies to improve blast (Magnaporte grisa)  resistant rice  
Yürütücü Kuruluş  : Trakya  Tarımsal   Araştırma  Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Necmi  BEŞER   

Başlama Bitiş Tarihi  : 01-01-2012-31-12-2016 

PROJENİN ÖZET TANITIMI: 
TTAE tarafından geliştiren çeşitler ülke ihtiyacına cevap vermekle birlikte son yıllarda 

ortaya çıkan yanıklık hastalığına dayanıklı olmamaları nedeni ile bazı yıllar büyük verim ve 
kalite kayıpları görülmektedir. Diğer taraftan kimyasal mücadele için büyük masraf 
yapılmakta ve her yıl kimyasal mücadele için uçak kullanma konusunda çiftçilerden talep 
gelmektedir. Bu projede yeni dayanıklılık kaynakları geliştirilerek, Türkiye’de ıslah 
projelerinde kullanılacak, yanıklık hastalığına dayanıklı çeşit ve  daynıklılık kaynakları 
geliştirilecektir.  
Proje iki alt çalışmadan oluşacaktır.  
1. Çalışma, Marker yardımıyla seleksiyon  kullanarak, geri melezleme ile çeltik yanıklık  
hastalığına  dayanıklı japonika çeltik geliştirme projesi, (Developping blast-resistant japonica 
rice using marker-assisted backcross breeding (MAB). Bu çalışmada  uzun süreli dayanıklılık 
gösteren (durable resistant) yeni tespit edilmiş Pi40 geni kullanılacaktır. Pi40 geninin 
Türkiye’de en çok ekilen  Osmancık-97 çeşidi ile yüksek verimli halilbey çeşidine marker 
yardımıyla seleksiyon kullanılarak geri melezleme ile aktarılması sağlanacaktır. Projede 
marker yardımıyla seleksiyon ve geri melezleme IRRI (Uluslar arası Çeltik Araştırma 
Enstitüsü) ve Güney Kore’de yapılacaktır. Bu proje ile çeltik yanıklık hastalığına dayanıklı 
yüksek verimli çeşit geliştirilecek ve bu teknolojinin kullanımı personelimizce öğrenilecektir. 
 2. Çalışmada  Pi40 geni ve diğer  dayanıklılık genleri Türkiye çeltik ıslah programına 
geleneksel yöntemler kullanılarak aktarılacak ve yanıklık hastalığına dayanıklı çeşitler 
geliştirilecektir.  
 

Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  
 Projenin  amacı; Bu  proje  ile; 

     Türkiye’de en çok yetiştirilen Osmancık-97 ve yüksek verimli  Halilbey  çeşitlerine 
marker yardımıyla  seleksiyon kullanarak geri melezleme ile Pi40 geni aktarılarak bu iki çeşit 
yanıklık  hastalığına dayanıklı  hale getirilecektir. 

     Çeltik yanıklık hastalığına dayanıklı çeşitlerin elde edilmesi ile yanıklık hastalığı ile 
mücadele için her yıl yapılmakta olan en az 10 milyon TL lik kimyasal mücadele ilacı ile atım 
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masrafını önüne geçilecektir. Kimyasal ilaç kullanılmaması nedeniyle, çevre kirliliğinin önüne 
geçilerek insan sağlığına da olan olumsuz etkileri önlenmiş olacaktır. 

      Uçakla zirai mücadele yapmak yasak olmasına rağmen, ilaçlamaya ihtiyaç duyulduğu 
dönemde çeltik tarlasında 10-15 cm su olması ve çeltik bitkilerinin 90-100 cm boyda olması 
nedeniyle çiftçiler uçak kullanmak istemekte ve uçak kullanma ısrarı nedeniyle sık sık 
sorunlar yaşanmaktadır. En ekonomik ve etkili mücadele yolu olan dayanıklı çeşitlerin 
kullanılması ile bu tür problemlerin önüne geçilmiş olacaktır. 

     Çeltik ıslah programında, yanıklığa karşı seleksiyonda, yurt dışında kullanılan Marker 
yardımıyla seleksiyon metodu bu projede kullanılacak ve bu konuda elemanlar yetiştirilerek, 
bundan sonraki ıslah programında sürekli olarak uygulanacaktır.  

     Projede  Pi40 dayanıklılık geni ve diğer dayanıklılık genleri taşıyan materyal  
melezlemelerde kullanılarak ıslah programı ile dayanıklı çeşitler geliştirilecektir. . 

Materyal ve Metot: 
Proje 2 alt çalışmadan oluşmaktadır.  
1.    Birinci  Çalışma  
Marker yardımıyla seleksiyon  kullanarak, geri melezleme ile çeltik yanıklık 

hastalığına  dayanıklı japonika çeltik geliştirme projesi. (Developping blast-resistant japonica 
rice using marker-assisted backcross breeding (MAB) 

Bu çalışma 01.11.2010 tarihinde başlamış olup 3 yıl süreli olacaktır. Osmancık-97 ve 
Halilbey çeşitleri ile Pi 40 genini taşıyan  IR83260-1-1-1-5-b, IR83260-1-1-1-3-2-B, IR83260-
1-1-12-1-1-B çeşitleri  materyal olarak  geri melezlemede kullanılacak, çalışma sonucunda 
Pi40 genini taşıyan  yanıklık  hastalığına  dayanıklı Osmancık-97  ve Halilbey çeşitleri elde 
edilecektir. Bu çalışmada geri melez ve marker yardımıyla  seleksiyon IRRI ve Güney Korede  
yapılacak, hastalık testleri ve  açılan materyalde  seleksiyon  Enstitümüzde  yapılacaktır. 
Araştırmada;  

2011.Yılı çalışmaları (Enstitü imkanları  ve IRRI’ye CGIAR aracılığı ile aktarılacak 
bütçeden) 
IRRI/ Güney Korede yapılacak araştırmalar 
a- Osmancık-97 ve Halilbey çeşitlerinin çeltik yanıklık hastalığına dayanıklılık 

durumlarının saptanması 
b- Osmancık-97 ve Halilbey çeşitlerinin poliforfizm analizi ile markerlerinin 

tanımlanması 
c-  Osmancık-97 ve Halilbey çeşitleri ile Pi 40 genini taşıyan  IR83260-1-1-1-5-b, 

IR83260-1-1-1-3-2-B, IR83260-1-1-12-1-1-B çeşitlerinin melezlenmesi ve F1

d- BC

 lerin 
elde edilmesi. 

1F1
 
Trakya  Tarımsal  Araştırma  Enstitüsünde yapılacak  araştırmalar. 

Geri melez  hatların çeltik yanıklık  hastalığı ve agronomik karakterler 
yönünden test edilmesi. 

 Teklif Edilen Proje başladıktan sonra 
 1.Yıl (Projenin 1. Yılı)  

IRRI/ Güney Korede yapılacak araştırmalar 

  lerin  elde  edilmesi. 

a-  Yanıklık hastalığına dayanıklı  BC1F1 hatları ile Osmancık-97 ve Halilbey 
çeşitlerinin geri melezlemesi ile  BC2F1

b- Marker kullanarak BC
 populasyonlarının  elde edilmesi. 

2F1 
c-  Marker yardımıyla seleksiyon ile BC

melezlerinin dğerlendirilmesi ve doğrulanması. 
2F2 

d- BC
 populasyonlarının geliştirilmesi.  

2F2  lerin marker yardımıyla seleksiyon  edilmesi ve  BC2F3 

e- BC

 generasyonunun  
elde   edilmesi. 

2F3 
 
Trakya  Tarımsal  Araştırma  Enstitüsünde yapılacak  araştırmalar. 

lerin marker yardımıyla test edilmesi ve ümitvar hatların geliştirlmesi. 

a- BC1F2  generasyonu populasyonlarından seleksiyon 
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b- Pi40 geni taşıyan açılan materyalde  agronomik karakterler ve çeltik yanıklık 
hastalığı yönünden test. 

c- BC2F3 

 2 .Yıl 
IRRI/ Güney Korede yapılacak araştırmalar 

  tohumlarının  elde edilmesi  ve  bunların IRRI/Güney Kore ile 
paylaşılması 

a- Yanıklık hastalığına dayanıklı BC1F4 ve BC2F3  
b- BC

hatlarının geliştirilmesi. 
2F3 

c- BC
 hatlarında marker yardımıyla seleksiyon 

2F3   

d- Umut verici çeltik yanıklık hastalığına dayanıklı  hatların geliştirilmesi. 

hatlarından R geni taşıyan  NIL (Near Isogenic lines) hatlarının 
geliştirilmesi 

e-  Trakya Tarımsal  Araştırma Enstitüsünde  denenmek üzere BC2F3  

 
Trakya  Tarımsal  Araştırma  Enstitüsünde yapılacak  araştırmalar. 

tohumlarının 
çoğaltılması. 

a- Agronomik karakterler yönünden BC1F3 ve BC2F2 

b- DNA markerlerinin kullanılarak Enstitüde seçilmiş BC

bitkilerinin değerlendirilmesi ve 
seleksiyon. 

2F2 

c- Geniş alanlarda seçilmiş  bitkilerin  hastalığa daynıklılık yönünden test edilmesi ve  
tohum çoğaltımı. 

 bitkilerinin doğrulanması  
IRRI/ Güney Korede 

IRRI ile ortak çalışma bu yıl sona erecek olup bundan sonraki çalışmalar 2. 
çalışmanın altında devam edilecektir 

 
2.  İkinci Çalışma 
 Bu çalışmada Pi 40 genini taşıyan   çeşitler  IRRI den temin edilmiş olup 
Enstitümüzde melez programına alınacak, ayrıca  IRRI den temin edilen  başka yanıklık 
hastalığına  dayanıklı genler (Pi9 v.b) taşıyan hatlar Enstitü de melezlemelerde  
kullanılacaktır. Açılan materyalde  yanıklık hastalığı inokulasyonu  yapılacak ve daynıklı 
hatlar seçilecektir. 

Dayanıklılık Testlerinin Yapılması 
 

           IRRI ve Güney Korede yapılcak çalışmalarda 3 haftalık çeltik fideleri toplanan yanıklık 
hastalığı ırkları karışımı ile Kim ve ark (2004) tarafından kullanan yönteme göre inokule 
edilecektir. Mantar sporunun 1.5 X 105 spor/ml konsantrasyonunda olması sağlanacak, 
fideler sprey ile homojen bir şekilde inokule edilmesi sağlandıkta sonra bitki büyütme 
dolabında karanlıkta, 25 0 C de 24 saat nemli ortamda bekletilecek daha sonra seraya veya 
bitki yetiştirme odasına % 90 nemde 24 saat gece 24 saat gündüz olacak ortama alınacak, 
burada 7 gün bekletilecektir. 7 gün sonunda okuma yapılacaktır. Hastalık okuması IRRI nin 
standart gözlem yöntemine göre, 1-9 skalasına göre (Anonim, 1996), 1 (dayanıklı) 9 (hassas) 
yapılacaktır. Testte her 10 sırada 1 dayanıklı 1 de hassas çeşit kullanılacaktır (dayanıklılık 
aktarılmak istenen çeşit hassas kontrol ve Pi 40 genini taşıyan hat dayanıklı kontrol olarak 
kullanılacaktır. 
              Tarla dayanıklılıkları için materyal tarlada dayanıklılık testlerine tutulacaktır. Bunun 
için 1 m uzunluğunda sıralara, sıra arası 15 cm olarak test edilecek çeşitler ekilecek, her 10 
sırada dayanıklı ve hassas çeşit (Sarıçeltik) ekilecek, deneme 3 tekrarlamalı olarak 
yapılacaktır. Bitkiler aerobik şartlarda yetiştirilecek, her blok etrafı hastalık yayılması için 
hassas Sarıçeltik çeşidinden 2 sıra ekilecektir. Denemede normal olarak kullanılan (16-20 kg 
/da) azot dozu üzerinde 30 kg/da azot kullanılacak, ayrıca hastalık çıkması için inokulasyon 
yapıldıktan sonra günde 2 defa yağmurlama sulama yapılacaktır. Toplanan yanıklık hastalığı 
ırkları karışımı ile inokule edilecektir. Mantar sporunun 1.5 X 105 spor/ml konsantrasyonunda 
olması sağlanacak, fideler sprey ile uniform bir şekilde inokule edilmesi sağlanacaktır. 
Hastalık okuması IRRI nin standart gözlem yöntemine göre, 1-9 skalasına göre (Anonim, 
1996), 1 (dayanıklı)  9 (hassas)  yapılacaktır. Tarla testleri için bölgeden hastalık sporları 
toplanacak, çoğaltıldıktan sonra, ekimden 40 gün sonra inokulasyon yapılacaktır. 
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Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
Çeltik kendine döllenen bir bitki olduğu için bitki ıslahı yapan özel sektör kuruluşları çeltik 
ıslahı konusunda ülkemizde faaliyet göstermemektedirler, bugüne kadar sadece iki İtalyan 
çeşidine adaptasyon denemeleri sonucu  özel sektör tarafından üretim izni alınmış, bir tanesi 
de  tescil  edilmiş, olup şu anda   üretim miktarları Türkiye üretimi  içinde yok denecek kadar 
azdır  (% 1’in altında). Bitki ıslahının ve tohumluk üretiminin çok büyük oranlarda özel sektöre 
devredildiği ülkelerde (AB, ABD, Japonya v.b)  dahi çeltik çeşit geliştirme, diğer araştırma 
faaliyetleri ve tohumluk üretiminde kamunun büyük oranda yeri vardır. Türkiye’de ise 
geliştirilen ve üretimi yapılan çeşitlerin tamamına yakını TTAE çeşitleri olup, bir kamu kuruşu 
olan TTAE tarafından üretilen orijinal kademede tohumlar tohumluk üreticilerine verilmekte 
ve bu tohumlar çoğaltılarak ülkenin tohumluk ihtiyacı sağlanmaktadır. Türkiye’nin ihtiyacı 
karşılandığı gibi TTAE Lisans anlaşması ile bir çeşidini Bulgaristan da iki firmaya vermiş ve 
2009 yılında OECD sertifikalı 10 ton tohum Enstitüce Bulgaristan’a ihraç edilmiştir. 
           Halen Türkiye de üretimde kullanılan çeşitler çok verimli olup, ülkemizde dünya 
ortalamasının 2 katından fazla verim alınmakta, Türkiye en yüksek verim alan ülkelerle 
yarışmaktadır. Böylelikle Ülkemiz çeltik tarımı dünya ülkeleriyle kolayca rekabet edebilmekte, 
ekim alanı ve üretim ise son 15 yıldır sürekli artış göstermektedir. TTAE tarafından geliştirilen 
çeşitlere çeltiğin en önemli hastalığı olan yanıklık hastalığına dayanıklılık karakterinin 
eklenmesi ülkemiz çeltik sektörünün rekabet gücünü daha da arttıracak ve Türkiye çeltikte 
kendi kendine yeter bir hale gelecektir.  
           Bu projeyle, Yüksek verimli Osmancık – 97,  Halilbey çeşitleri yanıklık hastalığına 
dayanıklı hale getirilecek ve buna ilaveten, melezlemelerle  yeni dayanıklı genleri taşıyan  
bireyler elde edilecektir. 

     Çeltik yanıklık hastalığına dayanıklı çeşitlerin elde edilmesi ile yanıklık hastalığı ile 
mücadele için her yıl yapılmakta olan en az 10 milyon TL lik kimyasal mücadele ilacı ile atım 
masrafını önüne geçilecektir. Kimyasal ilaç kullanılmaması nedeniyle, çevre kirliliğinin önüne 
geçilerek insan sağlığına da olan olumsuz etkileri önlenmiş olacaktır. En ekonomik ve etkili 
mücadele yolu olan dayanıklı çeşitlerin kullanılması ile bu tür problemlerin önüne geçilmiş 
olacaktır. 

TALEP EDİLEN BÜTÇE 

 YILLARA GÖRE DAĞILIM 
2012 2013 2014 2015 2016 

TOPLAM 19200 26400 38700 40900 48200 
 173400 

 
ÇALIŞMA TAKVİMİ: 

1. Çalışma 

Proje  faaliyetleri Zamanlama 

Yanıklık hastalığına dayanıklı  BC1F1 hatları ile Osmancık-97 
ve Halilbey çeşitlerinin geri melezlemesi ile  BC2F1 
populasyonlarının  elde edilmesi. 
Marker kullanarak BC2F1 melezlerinin değerlendirilmesi ve 
doğrulanması. 
 Marker yardımıyla seleksiyon ile BC2F2  populasyonlarının 
geliştirilmesi.  
BC2F2  lerin marker yardımıyla seleksiyon  edilmesi ve  BC2F3  
generasyonunun  elde   edilmesi. 
BC2F3 

2012 Yılı   

IRRI ve Güney 
Korede yapılacak 

lerin marker yardımıyla test edilmesi ve ümitvar hatların 
geliştirilmesi. 
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BC1F2  generasyonu populasyonlarından seleksiyon 
Pi40 geni taşıyan açılan materyalde agronomik karakterler ve 
çeltik yanıklık hastalığı yönünden test. 
BC2F3 

2012 Yılı   

Edirne’de  Trakya  
Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nde 

tohumlarının elde edilmesi ve bunların IRRI/Güney Kore 
ile paylaşılması 

Yanıklık hastalığına dayanıklı BC1F4 ve BC2F3  hatlarının 
geliştirilmesi. 
BC2F3  hatlarında marker yardımıyla seleksiyon 
BC2F3   hatlarından R geni taşıyan  NIL (Near Isogenic lines) 
hatlarının geliştirilmesi 
Umut verici çeltik yanıklık hastalığına dayanıklı  hatların 
geliştirilmesi. 
 Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde denenmek üzere 
BC2F3  

2013  Yılı 

 IRRI ve Güney 
Kore yapılacak 
çalışmalar 

tohumlarının çoğaltılması. 
Agronomik karakterler yönünden BC1F3 ve BC2F2 bitkilerinin 
değerlendirilmesi ve seleksiyon. 
DNA markerlerinin kullanılarak Enstitüde seçilmiş BC2F2 

2013 Yılı   

Edirne’de Trakya 
Tarımsal  Araştırma 
Enstitüsü’nde 

 
bitkilerinin doğrulanması  IRRI/ Güney Korede 
Geniş alanlarda seçilmiş  bitkilerin  hastalığa daynıklılık 
yönünden test edilmesi ve  tohum çoğaltımı. 

 

2. Çalışma 

Proje  faaliyetleri Zamanlama 

Açılan materyal ekimi (F1, F2, F Mayıs  2012 3) 

Hastalık inokulasyonu Temmuz-Ağustos 2012 

Melezleme Ağustos 2012 

Seleksiyon Eylül-Ekim 2012 

Açılan materyal ekimi (F1,F2, F3, F4 Mayıs  2013 ) 

Hastalık inokulasyonu Temmuz-Ağustos 2013 

Melezleme Ağustos 2013 

Seleksiyon Eylül-Ekim 2013 

Osmancık-97 ve Halilbey çeşitlerinde  BC1F5   
ve B2F4 ile  melezelemesi enstitüde yapılmış 
açılan materyal ekimi (F1,F2, F3F4, F5

Mayıs  2014 

) 
Hastalık inokulasyonu Temmuz-Ağustos 2014 

Melezleme Ağustos 2014 

Seleksiyon Eylül-Ekim 2014 

Osmancık-97 ve Halilbey çeşitlerinde  BC1F6   
ve B2F5 ile  melezelemesi enstitüde yapılmış 
açılan materyal ekimi (F1,F2, F3F4 F5, F6

Mayıs  2015 

) 
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Hastalık inokulasyonu Temmuz-Ağustos 2015 

Melezleme Ağustos 2015 

Seleksiyon Eylül-Ekim 2015 

Halilbey ve Osmancık-97 ön geri 
melezlerinde verim denemesi , Enstitüde 
melezlemesi yapılan materyalde gözlem 
bahçesi ve açlan materyal (F1,F2, F3F4 F5, 
F6

2016 Mayıs 

) ekimi 
Hastalık inokulasyonu Temmuz-Ağustos 2016 

Melezleme Ağustos 2016 

Seleksiyon Eylül-Ekim 2016 

Sonuç raporu yazımı Kasım-Aralık 2016 
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Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2008 ve 31.12.2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma 
Geçmiş Yıllar Çalışmaları : 
 Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde çeltik araştırmalarına 1970 yılında başlanmıştır. O 
zamandan bu yana araştırma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar 1982 yılına kadar 
bölgesel sorunlar üzerinde yoğunlaştırılmıştır. 1982 yılında, ülkesel projeye dönüştürülmüş 
ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü proje merkezi olmuştur. Samsun, Diyarbakır, Adana, 
İzmir ve Antalya gibi diğer araştırma enstitüleri de programda yer almıştır. 1996 yılında, 
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün yürütmeye başladığı, Tarımsal Araştırma Projesi 
(TAP) kapsamında, ıslah çalışmaları “Ülkesel Çeltik Araştırmaları, Çeşit Geliştirme Projesi” 
adı altında, 1996 ve 1998 yılları arasında üç yıl süre ile yürütülmüştür. Bu üç yıllık devrenin 
bitiminden sonra, 1999 yılı ocak başında çalışmalar “Trakya–Marmara Bölgesi Çeltik Islah 
Çalışmaları” ismi altında yeni bir projeye dönüştürülerek çalışmalara, 1999 ve 2001 yılları 
arasında, üç ve 2002 ve 2006 yılları arasında beş yıllık dönemler halinde devam edilmiştir. 
2007 yılından itibaren çalışmalar “Trakya-Marmara Bölgesi Çeltik Islah Araştırmaları” ismi 
altında yeniden projelendirilerek devam ettirilmektedir. Daha önce, “Aromatik Çeltik Islah 
Çalışmaları ve Üretimi Yapılan 4 Çeltik Çeşidinin Bazı Özelliklerinin Mutasyon Islahı İle 
Geliştirilmesi “ isimli projeler altında yürütülen çalışmalar, 2009 yılı başından itibaren bu 
projeye dahil edilmiştir. 
 1979 yılında başlatılan melezleme ıslahı sonucunda, ülkenin farklı bölgeleri için, 25 çeltik 
çeşidi geliştirilerek tescil edilmiştir. Bu çeşitlerden,; Altıyazı, Trakya, Ergene, Meriç, İpsala 
1990’da Serhat-92 1992’de, Sürek-95 1995’de, Osmancık-97 1997’de,  Kıral, Yavuz, Demir 



 76 

2000 yılında, Gönen, Neğiş, Kargı 2002’ de Halilbey, Ece, Kırkpınar ve Edirne 2004’de, 
Şumnu ve Beşer 2006’de ve Durağan, Kızıltan ve Aromatik-1 2007’de, Tunca ve Gala 
2009’da tescil ettirilmiştir. Ayrıca, 2008 yılı sonunda, TR-1764, TR-1765, TR-1830, TR-1905 
ve TR-1943 hatları farklı özellikleri bakımından seçilerek tescile aday gösterilmiştir. Tescil 
edilen çeşitlerden Kıral, Demir, Ece, Şumnu ve Kızıltan kısa boy ve yüksek verimleri, 
Osmancık-97, Halilbey ve Durağan ise yüksek verimli ve sağlam saplı olmaları ile dikkat 
çekmektedirler. Diğer taraftan Gönen, Neğiş, Kırkpınar, Beşer ve Edirne uzun dane ve 
kaliteleri ile çiftçiler tarafından beğenilmektedir. Şumnu çeşidi aynı zamanda yanıklık 
hastalığına dayanıklıdır.  
 
2010 Yılı Çalışmaları  
Mezleme ve Açılan Materyal Çalışmaları: 
2010 yılında amaçlar doğrultusunda 168 kombinasyon melez yapılmıştır. 2010 yılında açılan 
materyalde toplam 758 populasyon üzerinde çalışılmıştır. 
Mutasyon çalışmaları. 
Daha önce, “Aromatik Çeltik Islah Çalışmaları ve Üretimi Yapılan 4 Çeltik Çeşidinin Bazı 
Özelliklerinin Mutasyon Islahı İle Geliştirilmesi “ isimleri altında yürütülen projelerden bu 
projeye dahil edilen mutant materyallerde çizelge-2’de görülen seleksiyonlar yürütülmüştür.  
 
Çizelge-1. 2010 yılında ekilen ve seçilen mutant materyaller. 

 
Populasyon 

 
Kademesi 

Ekilen 
bitki sayısı 

Seçilen tek bitki 
sayısı 

Seçilen hat 
sayısı 

Halilbey M4 54 42 -- 
Osmancık-97 M7 30 -- 10 
YAR-96-V14 M7 39 --  8 
YRF-204 M7 29 -- 8 
 
Gözlem Bahçesi 
2009 yılında gözlem bahçelerinde değerlendirilen materyal sayıları; Edirne Gözlem Bahçesi 
129, IRTON-2010 gözlem bahçesinde 53, IRFAON 44 ve ITRON 53 adet materyal üzerinde 
çalışılmıştır. 
 Enstitümüz gen bankasında bulunan 283 materyalin tohum yenileme işlemi yapılmıştır. 
Ayrıca, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir hastalık gözlem bahçesi yürütülmüştür. 
 
 
Verim denemeleri 
2010 yılında proje çerçevesinde yürütülen verim denemelerinin dökümü çizelge-4’de 
verilmiştir. Ön verim ve verim denemelerinde en yüksek verimli standardı geçen hatlar 
çizelge-5, çizlelge-6 ve çizelge-7’de verilmiştir.  
 
Çizelge. 2 2010 yılında gerçekleştirilen verim denemeleri  

Deneme adı Deneme sayısı Denenen toplam çeşit sayısı 
Ön verim denemesi 3 72 
Verim denemesi 7 133 
Bölge verim denemesi 2 29 
TOPLAM 12 234 

Çizelge. 3 Ön verim denemelerinde en yüksek verimli standardı geçen  hatlar. 
Deneme Adı Çeşit veya hat Verim kg/da 
I. ÖN  
VERİM DENEMESİ 

2003034-TR2262-3-1-1 814,8 A 
2003039-TR2267-5-1-1 808,3 AB 
2003004-TR2232-7-2-1 733,0 ABC 
2003037-TR2265-1-1-1 722,5  BCD 
2003051-TR2279-4-1-1 722,1  BCD 
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2003045-TR2273-1-2-1 721,3  BCD 
2003044-TR2272-3-1-1  717,1  BCD 
2003036-TR2264-1-1-1 715,5     CD 
2003031-TR2259-2-1-1 713,5     CD 
HALİLBEY  (St) 701,0     CDE 

II. ÖN  
VERİM DENEMESİ 

2002024-TR2183-2-1-1 862,0 A   
HALİLBEY (St) 806,1 AB 

III. ÖN  
VERİM DENEMESİ 

2002055-TR2214-2-1-1  862,1 A 
HALİLBEY (St) 857,6 A 

 
Çizelge. 4 Verim I. II. III. ve IV. verim denemelerinde en yüksek  
verimli standardı geçen hatlar.  
Deneme Adı Çeşit veya hat Verim kg/da 
I.VERİM 
 DENMESİ 

2002025-TR2184-1-1-1 925,0 A 
2002020-TR2179-5-2-1 924,4 A  
2002068-TR2227-2-1-1 900,9 AB 
OSMANCIK-97 (St) 895,2 ABC 

II.VERİM 
 DENMESİ 

2001052-TR2144-4-1-1 929,5  A 
2000064-TR2087-1-1-1-1  926,3 AB   
2001047-TR2139-2-1-1 918,7  AB 
2001002-TR2094-4-2-1 918,7  AB 
2001048-TR2140-2-2-1 902,8  ABC 
001002-TR2094-5-1-1  876,2  ABCD 
22001063-TR2155-4-1-1-1 859,7  ABCDE 
2001001-TR2093-3-1-1 859,7  ABCDE 
HALİLBEY (St) 845,1     BCDEF 

III. VERİM  
DENMESİ 

2000028-TR2051-3-1-1-1 935,8 A     
2001061-TR2153-1-1-1 903,5 AB   
2001066-TR2158-4-1-1 860,9   BC 
2000040-TR2063-2-1-1-1  860,3  BC 
2000043-TR2066-2-2-2-1 850,8  BC   
2001042-TR2134-5-1-1 847,0  BC 
2001059-TR2151-6-1-1 845,1  BC 
2001008-TR2100-1-1-1 844,4  BC 
2000006-TR2029-6-1-1-1  843,8  BC 
2001031-TR2123-2-1-1 842,5  BC 
HALİLBEY (St) 838,7  BC 

IV. VERİM  
DENMESİ 

2000040-TR2063-1-1-1 2 836,8 A 
000005-TR2028-2-1-1 818,4 AB    
2000043-TR2066-2-1-1 817,8 AB 
2000044-TR2067-2-1-1 785,4 ABC 
99025-TR1992-4-1-1 784,1 ABC 
2000018-TR2041-3-1-1 772,7 ABC 
2000062-TR2085-2-1-1 763,1 ABCD 
99017-TR1984-3-1-2 760,6 ABCD   
2000041-TR2064-1-1-1 758,7 ABCD 
99035-TR2002-2-2-1 756,8 ABCD 
2000013-TR2036-2-1-1 755,5 ABCD 
HALİLBEY (St) 751,7    BCD 

 
Çizelge. 5 Verim V. VI ve VII. verim denemelerinde en yüksek  
verimli standardı geçen hatlar.  
Deneme Adı Çeşit veya hat Verim kg/da 
V. VERİM  
DENEMESİ 

KIZILTAN (St)  855,8 A    
99014-TR1981-5-1-1 826,6 AB  
98042-TR1957-2-2-1 825,4 AB  
97011-TR1831-5-1-1-1 804,4 ABC  
96057-TR1796-2-1-1-1 779,0 ABCD 
HALİLBEY (St) 779,0 ABCD 

VI.VERİM Sürek-95 Mutasyon-2007  7-1-1 881,6 A 



 78 

DENMESİ  SÜREK-95 (St) 857,7 AB 
Sürek-95 Mutasyon-2007  6-2-1 834,3 ABC 
Sürek-95 Mutasyon-2007  4-1-1 805,7 ABCD 
Sürek-95 Mutasyon-2007  1-1-1 794,9   BCD  
Sürek-95 Mutasyon 5-1-1 753,0      CDE 
Sürek-95 Mutasyon 6-1-1 745,4        DEF 
OSMANCIK-97  (St) 745,4        DEF 
İ25B-17-7-S43-106-3-1 684,4           EFG 
İ30A-26-5-F52-75-2-1 666,6             FG 
İPSALA (St) 661,6               G 

VII. VERİM 
 DENEMESİ 
 

2000064-TR2087-2-1-1 882,5 A   
2000053-TR2076-3-1-2 856,5 AB 
2000064-TR2087-1-1-2 800,6   BC  
AROMATİK-1  (ST) 760,6     CD 

 
Tescile Aday Hatlar. 

2008 yılı sonu yapılan değerlendirmeler sonucunda; TR-1943, TR-1905, TR-1830, TR-
1765 ve TR-1764 nolu hatlar tescile aday gösterilmiş ve 2009  ve 2010 yılı Çeltik Çeşit Tescil 
Denemelerinde yer almıştır. Bu hatlardan, standartlardan daha iyi sonuç verenler 2011 
yılında tescil edilecektir. 2011 yılında Tescil Denemelerinde yer almak üzere, bazı yeni hatlar 
tescile aday gösterilecektir. 
 
Tohumluk Üretimi: 

2010 yılında  13 çeşidin 6985 kg elit ve 206 600 kg orijinal kademede tohumluğu 
üretilmiştir 
Eğirim ve Yayım Çalışmaları: 
16 ŞUBAT 2010 tarihinde, BALIKESİR’in Gönen ilçesinde yapılan toplantıda, çeltik 
çiftçilerine çeltik tarımı konusunda bilgi verilmiştir. 
23 MART 2010 tarihinde, ÇANAKKALE’nin BİGA ilçesinde yapılan toplantıda, çeltik 
çiftçilerine çeltik tarımı konusunda bilgi verilmiştir. 
5 NİSAN 2010 tarihinde EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen toplantıda, çiftçilere 
çeltik gübrelemesi anlatılmıştır. 
15 NİSAN 2010 tarihine SAMSUN’un Bafra ilçesinde yapılan toplantıda, çiftçiler çeltik tarımı 
ve hastalıkları konularında bilgilendirilmişlerdir. 
27 NİSAN 2010 tarihinde KIRKLARELİ’nin Pehlivanköy ilçesinde, çiftçi toplantısına 
düzenlenmiştir. 
27-30 MAYIS 2010 tarihlerinde TEKİRDAĞ’da düzenlenen TARLA GÜNLER FUARI’nda 
geçekleştirilen çiftçi toplantılarına konuşmacı olarak iştirak edilmiştir. 
27-29 Temmuz  2010 tarihlerinde Enstitümüzü ziyaret eden Samsunlu çeltik üreticilerine 
bölgemizdeki çeltik tarlaları ve enstitümüz araştırma ve tohumluk üretim sahaları 
gezdirilmiştir.  
22 eylül 2010 tarihinde, Balıkesir’in Manyas ilçesinde yürütülen çeltik çeşit demonstrasyonu 
tarlasında, bir tarla günü düzenlenmiştir. 
 
 
 
 
Projenin Adı   : Yabancı ot İlaçlarına Dayanıklı Çeltik Islahı 
Proje Numarası  : TAGEM/TA 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Dönem Bulguları 
Açılan Materyal Çalışmaları. 

 
2009 yılında bulk olarak hasat edilen 14 F2 populasyonu 2010 yılında parsellere ekilerek  F3 
populasyonları elde edilmiştir. Bu parsellere birincisi  21 haziran’da ve ikincisi 13 temmuz’da 
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olmak üzere iki defa herbisit uygulaması yapılmıştır. Herbisit uygulamasından sonra sağ 
kalan bitkilerde tek bitki seleksiyonu yapılmış ve 2011 yılında F4 olarak ekilmek üzere 103 
adet tek bitki seçilmiştir..  
 
 Bitki Büyüme Odası ve Tarlada  Seleksiyon Çalışmaları 
 
2008 yılında elde edilen 13 F1 bitkisi, kış döneminde 23.12.2009 tarihinde saksılara ekilerek, 
bitki büyüme odalarında yetiştirilmiştir. Ekilen bu materyalden Clearfield x Kızıltan melezi, 29 
mayıs 2009 tarihine kadar olgunlaşmasını tamamlayamadığından, yapılan hasatta 12  F2  
melezinden tohum alınabilmiştir. 12 F3  materyali 6 haziran 2009 tarihinde tarlaya ekilmiştir. 
Ekilen bu materyalde hasatta tek bitki seleksiyonuna başlanmıştır. Yapılan seleksiyonda  96   
adet tek bitki seçilmiştir. Bunlardan her populasyondan 3  tek bitki seçilerek, yine kış sezonu 
için bitki büyüme odasında saksılara 20.11.2009 tarihinde ekilmiştir. Saksılara ekimden 
sonra, 7 aralık 2009 tarihinde herbisit uygulanmıştır. Kalan sağ bitkiler 18 mayıs 2010 
tarihinde tek bitki seleksiyonu şeklinde hasat edilmiştir. Bu seleksiyondan 84 adet F4 
kademesinde bitki elde edilmiş ve 26 mayıs 2010 tarihinde tarlaya ekilerek, ilaç 
uygulamalarından sonra kalan bitkilerden F5  kademesinde 71  tek bitki ve 6 hat seçilmiştir. 
 2009 yılında seçilen F3 kademesindeki 96 tek bitkiden, her populasyonu temsilen 3’er 
adedinin tohumlarının yarısı 21 kasım 2009 tarihinde bitki büyüme odasında saksılara 
ekilmiştir. Bu bitkilerin kalan tohumlar ile birlikte diğer bitkiler,  F4 kademesinde materyal elde 
etmek üzere, 27 mayıs 2010 tarihinde tarlaya ekildi. Tarlaya yapılan ekimden sonra, yukarıda 
belirtilen tarihlerde iki defa herbisit uygulaması yapıldı. Hasat zamanı sağ kalan bitkilerden 
105 adet tek bitki 2011 yılında F5 materyali olarak ekilmek üzere seçildi.   
 
  Geri Melezleme Çalışmaları: 
 
2007 yılında herbiside dayanıklı çeşit ile Enstitümüz tarafından geliştirilen ticari çeşitler 
arasında melezleme yapılmıştır. Elde edilen F1 melezleri 2008 yılında ekilerek, geri 
melezleme çalışmaları yapılmıştır.. 2009 yılında aynı materyalde geri melezleme işlemlerine 
devam edilerek G2 kademesinde materyaller elde edilmiştir. 
2009 yılında elde edilen geri melez materyali 2010 yılında ekilerek geri melezlemeye devam 
edilmiştir. Ekimden sonra geri melez populasyonlarına 13 temmuz 2010 tarihinde herbisit 
uygulaması yapılmış ve herbisite dayanıklılık genini taşıyan bitkiler sağ kalmış ve 
taşımayanlar ölmüştür.  Geri melezleme çalışmalarına bu sağ kalan bitkilerle devam 
edilmiştir. İlaç uygulaması sonucu, Clearfield Çeşit x Durağan / Durağan  kombinasyondan 
gelen bitkilerin tamamı öldüğü için 2010 yılında bu kombinasyonda geri melezleme 
gerçekleştirilememiştir.                                        
 
Yapılan Geri Melezler: 
Clearfield Çeşit x Neğiş / Neğiş                                                 
Clearfield Çeşit x Osmancık-97 /Osmancık-97                                      
Osmancık-97 x Clearfield Çeşit / Osmancık-97  
Clearfield Çeşit x Kızıltan / Kızıltan 
Clearfield Çeşit x Halilbey / Halilbey 
Halilbey x Clearfield Çeşit / Halilbey 
Clearfield Çeşit x Ece / Ece 
 
Mutasyon Çalışmaları 
EDİRNE, OSMANCIK-97 ve HALİLBEY çeşitleri mutasyonlarında 2009 yılında seçilen 9 tek 
bitki tarlaya ikişer sıra olarak 27 mayıs 2010 tarihinde ekilmiştir. Herbisit uygulamasından 
sonra, bazı bitkilerin sağ kaldığı görülmüş ve bunlardan 8 tek bitki 2011 yılında ekilmek üzere 
seçilmiştir.  
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Proje Adı   : Karadeniz Bölgesi Çeltik Islahı Çalışmaları 
  (Black Sea Region Rice Breeding Research Project) 
Proje No   : TAGEM/TA/00/11/01/009 
Yürütücü Kuruluş  : Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Mevlüt ŞAHİN 
Proje Yürütücüleri      :Rasim ÜNAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş :Trakya  Tarimsal Araştırma Enstitüsü 
Başlama ve Bitiş Tarihi  :2008-2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  

2010 yılı çalışmaları; açılan materyal, kır çeltiği (upland) gözlem bahçesi, verim 
denemesi, bölge verim denemesi ve çeşit tescil denemelerinden oluşmuştur. Açılan 
materyaller Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından gönderilen ve enstitümüzde 
melezlenen materyallerdir. 45 adet F1, 29 adet F2,   18 adet F3, 42 adet F4, 50 adet F5 ve 69 
adet F6 materyali değerlendirilmiştir. 10 adet  melez kombinasyonu oluşturularak melezleme 
yapılmıştır. 

 Verim Denemesi ve Bölge Verim Denemesi, tesadüf blokları deneme desenine göre 
3 tekerrürlü, Çeşit Tescil Denemesi aynı deneme deseninde 4 tekerrürlü, Farklılık 
Yeknesaklık Durulmuşluk Denemesi 2 tekerrürlü olarak, 20-23.05.2010 tarihleri arasında 
ekilmiştir. Çıkış ve çimlenmenin homojen olması sağlanmıştır. F1,  F2, F3, F4, F5 F6materyalleri 
ve upland gözlem bahçesinde bulunan materyaller sıraya ekilerek değerlendirilmiştir. Azotlu 
gübre uygulaması ekimle birlikte ve ekim den 60 gün sonra (20.07.2010) sapa kalkma 
dönemi başlangıcında olmak üzere 2 seferde toplam 12 kg/da saf azot hesabıyla verilmiştir.  

Çeltiğin 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Penoxulam etkili yabancı ot ilacı 3gr/da 
dozunda, ve darıcan (Echinochloa crus-galli) ,benekli darıcan, çeltiksi darıcan, kındıra, kız 
otu (cyperus difformis) ve kurbağa kaşığına (Alisma plantago) karşı kullanılmıştır. Aynı 
dönemde Propinate etkili yabancı ot ilacı 20gr/da dozunda darıcan, su ayrığı, baraj otuna 
karşı kullanılmıştır. Ekimler 12 m2 büyüklüğünde parsellere yapılmış, hasat 9 m2 alan 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verimler %14 neme göre düzenlenmiştir. 

Verim denemelerinde, verim, erkencilik, yatma, bitki boyu, dane dökme, sterilite, 
salkım uzunluğu, salkımda dane sayısı, randıman ve 1000 tane ağırlığı,  gibi verim unsurları 
hatların seçiminde kıstas olarak alınmıştır. Açılan materyallerde modifiye bulk metodu 
uygulanmaktadır. 

Verim Denemeleri: 
Verim Denemesinde 10 hat ve çeşit üzerinde çalışılmış ve bunlardan aynı verim 

guruba giren 4 tanesi seçilmiştir. En yüksek verim, 870.8 kg/da ile KA 275 hattından elde 
edilirken, en düşük verim ise 658.8 kg/da ile standart Karadeniz çeşidinden elde edilmiştir. 
Denemenin ortalama verimi 771.3 kg/da, standartların ortalama verimi 718.2 kg/da’dır. 
Denemeden seçilen KA445, KA644, KA275, KA544, nolu hatlar gelecek yıl bölge verim 
denemesine alınacaktır.  Seçilen hatların ortalama verimi 792,2 kg/da olarak gerçekleşmiş ve 
bu sonuçlar ile, deneme ortalamasından ve standartlardan daha yüksek verim sonuçları elde 
edilmiştir. Verim yönünden ilk guruba girmesine rağmen yatma, randıman ve sterlite değerleri 
açısından olumsuz özellikler içermesi sebebiyle KA654,KA659 ve KA656 hatları bölge verim 
denemesine alınmamışlardır. Hatlar ve çeşitler arasında en erkenci KA544 hattı olmuştur. 
Bölgemizde fideleme çeltik yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte kışlık ara yem bitkisi 
ekimleri de başlamıştır. Erkenci olan KA 544 hattı fideleme yetiştiriciliği açısından imitvar 
görülmektedir.  

Samsun Bölge Verim Denemesi 
Samsun Bölge Verim Denemesinde 9 hat ve çeşit üzerinde çalışılmıştır. En yüksek 

verim, 843,1 kg/da ile standart Osmancık çeşidinden elde edilirken, en düşük verim ise 569,6 
kg/da ile KA 602 hattından elde edilmiştir. Denemenin ortalama verimi 682,2 kg olup 
denenen hatlardan 3 tanesi ortalama verimin üzerinde verim vermişlerdir(KA 598, KA 599, 
KA 661). Standartların ortalama verimi 718,2 kg/da olmuştur. KA 598 ve KA 661 hatları en 
yüksek verim veren standart Osmancık çeşidi ile aynı guruba girmişlerdir. 
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Bin dane ağırlıkları 30 – 36,2 gr. arasında değişmiş olup; en yüksek 36,2 gr. ile 
Karadeniz standart çeşidinde, en düşük 30 gr ile Kızılırmak standart çeşidinden ölçülmüştür.  

Ortalama bitki boyu 110 cm olup;  en yüksek boyu 120 cm ile Karadeniz standart 
çeşidinden, en düşük bitki boyu ise 102 cm ile KA 598 hattından elde edilmiştir. 

 Karadeniz ve Kızılırmak çeşitleriyle, KA599 hattı yüksek oranda yatmış, KA 338 
hattında yatma gözlenmemiştir.   

Bafra Bölge Verim Denemesi 
Bafra Bölge Verim Denemesinde 9 hat ve çeşit üzerinde çalışılmıştır. En yüksek 

verim, 893 kg/da ile standart Osmancık çeşidinden elde edilirken, en düşük verim ise 535.2 
kg/da ile Karadeniz çeşidinden elde edilmiştir. Denemenin ortalama verimi 733.6 kg olup 
denenen hatlardan 5 tanesi ortalama verimin üzerine çıkmıştır (KA 511, KA 598, KA 599, 
KA338 ve KA 661). Standartların ortalama verimi 672.7 kg/da olmuştur. 

Bin dane ağırlıkları 30 – 36.6 gr. arasında değişmiş olup; en yüksek 36.6 gr. ile 
Karadeniz standart çeşidinde, en düşük 30 gr ile KA598 hattında ölçülmüştür.  

Ortalama bitki boyu 114.6 cm olup;  en yüksek boyu 126.8 cm ile Karadeniz standart 
çeşidinden, en düşük bitki boyu ise 102.4 cm ile KA 598 hattından elde edilmiştir. 

 Çeşit Tescil Denemesi 
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü’nün gönderdiği, 12 çeşit veya hattan 

oluşan çeşit tescil denemesi 4 tekerrürlü olarak Enstitü deneme alanı ve Bafra İlçesinde 
olmak üzere iki lokasyonda kurulmuş olup sonuçlar ilgili kuruluşa gönderilmiştir. 

 Açılan materyal 
Açılan materyal seleksiyonunda modifiye bulk metodu kullanılarak tek bitki seçimleri 

ve bulk yapılmıştır. Seleksiyon sırasında, yatma, tane iriliği, bitki boyu, ve yaprak şekli 
kriterleri dikkate alınmıştır. 29 adet F1, 18 adet F2,   48 adet F3, 50 adet F4, 69 adet F5 
materyali seçilmiştir. 
 
 
 
 
 

Proje Adı   :   Karadeniz Bölgesi Çeltik Ye-Tek Araştırmaları 
Alt Proje Adı  : Trinexapac-Ethyl Bitki Büyüme Düzenleyicisinin Farklı Çeltik 

(Oryza Sativa L.) Çeşitleri ile Ekim Sıklığında Yatmaya ve Verim 
Unsurlarına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi) 
(Effects of Trinexapac-Ethyl on Lodging and Yield Component 
How Different Rice Variety and Sowing Norm in the Rice (Oryza 
sativa L.) 

Proje No   :  
Yürütücü Kuruluş  : Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Rasim ÜNAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : 
Başlama ve Bitiş Tarihi  :2010-2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  

Denemenin amacı; Trinexapac-ethyl bitki büyüme düzenleyicisi (geciktirici, 
engelleyici) kullanarak çeltikte boy uzunluğunu kısaltmanın ve yatmayı engellemenin 
mümkün olup olmadığını belirlemektir.  Bunun sonunda yatmanın engellenmesi ve verimin 
artırılma potansiyeli ölçülecektir. Çalışmada 2 farklı çeltik çeşidi (Karadeniz, Osmancık-97), 
ve 4 farklı Trinexapac-ethyl dozu (10-20-30 gr/da ve kontrol) kullanılarak ve çeltiğin 
Trinexapac-ethyl’e tepkileri araştırılmaktadır. Araştırma sonunda çeşitler için uygun 
Trinexapac-ethyl dozunun bulunmasına çalışılmaktadır. Deneme tesadüf blokları deneme 
deseninde üç terekrürlü olarak 20.05.2010 tarihinde KTAE deneme arazisinde kurulmuştur.  
 

Bitki Boyu: 



 82 

Çalışmada elde edilen bitki boyu değerleri 65.8–118.4 cm arasında değişmiştir. Bitki 
boyu uzunluğuna ait ortalama değerler Osmancık–97 çeşidinde 81,4cm iken Karadeniz 
çeşidinde 88,8cm olarak ölçülmüştür. Uzun boylu ve yatmaya hassas Karadeniz çeltik çeşidi 
boyu kontrol parselinde (0 g/da T.E.) 115,4 cm ile en uzun boy olarak ölçülürken, dekara 30g 
Trinexapac-Ethyl uygulamasında 71,2cm’ye gerileyerek % 38,3’lik bir boy kısalması 
gerçekleştirmiştir. Osmancık-97 çeltik çeşidi ise kontrol parselinde 98,0cm ölçülürken, 3. doz 
uygulamasında (30g/da T.E.) ölçülen denemenin en kısa boy ortalaması olan 67,6cm’ye 
gerileyerek % 31,0 kısalma gerçekleştirmiştir.  

Salkım Uzunluğu: 
Çeşitlerin ortalama salkım uzunlukları Osmancık-97 çeşidinde 15 cm iken Karadeniz 

çeşidinde 18 cm olarak bulunmuştur. Çalışmada elde edilen salkım uzunluğu değerleri 14 – 
18 cm arasında değişmiştir. Uygulanan T.E. Dozlarında çeşit salkım uzunlukları Osmancık-
97 çeşidi 14-15 cm, Karadeniz Çeşidi ise 18cm ölçülmüştür. 

Yatma: 
Çalışmada elde edilen yatma skala değerleri 1-9 arasında değişmiştir. Uygulanan 

Trinexpac-Ethyl dozlarına yönünden incelendiğinde; uzun boylu ve yatmaya hassas 
Karadeniz çeltik çeşidi kontrol parselinde (0 g/da T.E.) tamamen yatığı (9) gözlenirken, 
dekara 30g Trinexapac-Ethyl uygulamasında yatma olmamıştır (1). Osmancık-97 çeltik çeşidi 
ise kontrol parselinde yatma (3) gözlenirken, 3. doz uygulamasında (30g/da T.E.) yatma 
olmamıştır.   

Bin Dane Ağırlığı: 
Denemede bin dane ağırlıkları 32,8 – 39,4 g arasında değişmiştir. Karadeniz çeltik 

çeşidi ortalama 37,9 g bin dane ağırlığı verirken, Osmancık-97 çeşidi 34,1 gr bin dane 
ağırlığına sahip olmuştur. Uygulanan T.E. dozları yönünden incelendiğinde Karadeniz çeşidi 
kontrolde 38,9 g ve 10-20-30 g/da T.E. uygulamasında sırasıyla 37,8 – 37,4 – 37,4 g bin 
dane ağırlığı verirken, Osmancık-97 çeşidi kontrolde 34,9 g ve 10-20-30 g/da T.E. 
uygulamasında sırasıyla 33,8- 33,8 -  33,7 g bin dane ağırlına sahip olmuştur. 

Verim: 
Denemede verim değerleri 538-770 kg/da arasında değişmiştir. Karadeniz çeltik 

çeşidinin ortalama verimi 631 kg/da olarak gerçekleşirken, Osmancık-97 çeşidi 698 kg/da 
verim vermiştir.  

Uygulanan T.E dozlarına bakıldığında Osmancık çeltik çeşidi 739 kg/da verim verirken 3. 
Uygulama dozunda 640 kg/da ile en düşük verimi vermiştir. Karadeniz çeşidi ise 2. 
Uygulama dozunda 672 kg/da ile en yüksek verimi verirken kontrol parselinde 578 kg ile en 
düşük verimi vermiştir.  

Randıman: 
 Deneme parsellerinde ölçülen randıman değerleri % 55,3–63,8 arasında değişmiştir. 
Karadeniz çeşidinin ortalama randımanı %57,1 iken Osmancık–97 çeşidinin ortalama 
randımanı 61,6 olarak geçekleşmiştir. T.E. dozları yönünden incelendiğinde Osmancık–97 
çeşidi kontrol parselinde % 62,5 ile en yüksek randımanı verirken en düşük 4. Dozda % 60,8 
randıman vermiştir. Karadeniz çeşidi yine kontrolde % 58,4 ile en yüksek randıman değerini 
verirken, 4. Dozda % 55,7 ile en düşük randımanı vermiştir.  

 

 

Proje Adı  :Farklı Çeltik Çeşitlerinin Çinko Etkinliklerinin Belirlenmesi- 
Determination of Zinc effects on various rice varieties 

Proje No     :TAGEM/TA//07  /07  /04  /002 
Yürütücü Kuruluş  : Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü - SAMSUN 
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Proje Lideri   : Mahmut DOK (KTAE)   
Proje Yürütücüleri  : Mevlüt ŞAHİN, Dr. Cengiz ÖZCAN, Yrd. Doç. İsmail 
SEZER(OMÜ, Ziraat Fak. Tarla Bitkileri), Dr. Ayhan HORUZ (OMÜ, Ziraat Fak. Toprak  
Bölümü), Dr. Mehmet Arif ÖZYAZICI (TSKAE) 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Ondokuz Mayıs Üniversitesi,  Ziraat Fakültesi–SAMSUN 
    Toprak ve Su Kaynakları Araş. Ens. Müd- SAMSUN 
Başlama ve Bitiş Tarihi :01.01.2007-31.12.2010 
Dönem Bulguları ve Tartışma:   

Bu araştırma, değişik çeltik çeşitlerine  (Karadeniz, Kızılırmak, Osmancık-97, Neğiş 
ve Koral)  uygulanan farklı çinko dozlarının ( 0, 1, 2, 3 kg/da Zn) çeltik verimi ve bazı verim 
unsurları ile tane çinko kapsamlarına etkisinin belirlenmesi amacıyla Bafra ilçesi Yeşilyazı 
köyünde yürütülmüştür. Deneme, 24 Mayıs’da ekilmiş, 21 Eylül tarihinde biçilerek elle hasat  
edilmiştir.  

Deneme, tesadüf bloklarında şerit parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü 
olarak düzenlenmiştir. Ekimden önce 0, 1, 2, 3 kg/da Zn, çinko sülfat gübresi (ZnSO4 +7 H2O) 
formunda, 4 kg/da fosfor (TSP % 42 P2O5) gübresi formunda ve  6 kg/da azot (% 21 
Amonyum Sülfat ) ekimden önce toprağa karıştırılmış, 6 Kg/da N (% 21 Amonyum Sülfat )  
kardeşlenme sonunda üst gübre olarak uygulanmıştır. Yabancı ot için gerekli devrelerde 
herbisit kullanılmıştır. Konulara göre, her bir çeltik çeşidinin tane verimi, bin tane ağırlığı, bitki 
boyu, salkımda tane sayısı, salkım uzunluğu, kırıklı randımanı, kırıksız randımanı ve hasat 
indeksi incelenmiştir. Ayrıca, çeşitlere uygulanan çinko dozlarına göre, her birinin tanedeki 
çinko kapsamları, yakma metodu (4:1 HNO3:HCIO4) ile Kaçar, 1972’ye göre Atomik 
Absorbsiyon Spektrofotometresi ile belirlenmiştir.  
  

1- Çinko Uygulamasının Bazı Çeltik Çeşitlerinin Tane Verimi Üzerine Etkisi:  
Farklı çeltik çeşitlerine (Kızılırmak, Osmancık 97, Neğiş, Koral ve Karadeniz) uygulanan 

çinko dozlarının (0, 1, 2 ve 3 kg/da) ortalama tane verimine etkisi, çeşitler arasında 0.01 
seviyesinde, çinko uygulamaları arasında da 0.05  seviyesinde önemli farklılık görülürken, 
çeşit x çinko interaksiyonu  istatistiki olarak  önemli bulunmamıştır. 

Çinko dozlarının ortalaması olarak, çeltik çeşitleri arasında en fazla dekara tane verimi 
Osmancık-97 çeşidinden elde edilirken (726 kg/da), bunu sırasıyla Neğiş (670 kg/da), Koral 
(642 kg/da) ve Kızılırmak (630 kg/da) takip etmiş ve en düşük verim, Karadeniz çeşidinden 
(629 kg/da) elde edilmiştir. 

Çeşitler ortalaması olarak, uygulanan çinko dozlarının etkisi en fazla dekara 2 kg Zn 
uygulamasından 684 kg/da alınırken, bunu 1 kg/da Zn uygulaması 666 kg/da ve 3 kg/da Zn 
uygulaması da 660 kg/da ile takip etmiş ve en düşük verim, Zn uygulanmayan parselden 628 
kg/da ile elde edilmiştir.  Uygulanan Zn dozlarının tane verimi üzerine etkisi önemli olduğu 
için en uygun Zn dozunu tespit etmek amacıyla yapılan regresyon eğrisi incelendiğinde, Zn 
dozuyla verim arasında kuadratik bir ilişkinin olduğu ve uygulanan Zn ile verimin bir miktar 
arttığı, belli bir seviyeden sonra azalmaya başladığı görülmektedir. R2 değerinin de 0.98 gibi 
yüksek değerde olması, ilişkinin kuadratik olduğunu göstermektedir. En yüksek tane verimi 2 
kg/da Zn uygulamasından elde edilmiştir. Ancak en uygun Zn dozunu belirlemek için, 
regresyon formülünden yola çıkarak elde edilen değerler yerine konulduğunda, en uygun Zn 
dozunun dekara 1.87 kg olması gerektiği anlaşılmaktadır. 

 
2- Çinko uygulamasının bazı çeltik çeşitlerinin tane çinko kapsamları üzerine 

etkisi: 
Farklı çeltik çeşitlerine uygulanan çinko dozlarının ortalama tane çinko kapsamlarına 

etkisi istatistiki olarak önemli olmamıştır. Ayrıca, çeşit x çinko interaksiyonu da önemli 
bulunmamıştır. Denemede kullanılan çeşitler birlikte değerlendirildiğinde uygulanan çinko 
dozlarının etkisi önemli olmuş, çinko uygulanmadığında 5.35 ppm olan çinko kapsamı,  Zn1 
uygulaması ile 7.39 ppm,  Zn2 uygulaması ile 7.99 ppm, ve Zn3 uygulaması ile 8.09 ppm a 
ulaşmıştır.  
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3- Çinko uygulamasının bazı çeltik çeşitlerinin bin tane ağırlıkları üzerine etkisi: 
Farklı çeltik çeşitlerinde bin tane ağırlıkları üzerine çeşitlerin etkisi istatistiki olarak 

önemli (p<0.01) olmuş, fakat çinko uygulamaları ve çeşit x çinko interaksiyonu önemli 
bulunmamıştır. Denemede kullanılan çeşitler içerisinde, bin tane ağırlığı en fazla Neğiş 
çeşidinde (34.1 g) olurken en az ise Kızılırmak (26.5 g) çeşidinde olmuştur. Diğer çeşitlerden 
Karadeniz (29.9), Osmancık–97 (29.6 g) ve Koral (28.2 g) olarak bulunmuştur. Çeşitler 
ortalaması olarak çinko dozlarının çeltikte bin tane ağırlığı üzerine etkisi önemsiz bulunmuş 
ve 29.1 ile 30.3 gr arasında değişmiştir. 

 
4- Çinko uygulamasının bazı çeltik çeşitlerinin bitki boyu üzerine etkisi :  

Farklı çeltik çeşitlerinde bitki boyu üzerine çeşitlerin, çinko uygulamalarının ve çeşit x 
çinko interaksiyonunun etkisi önemli bulunmamıştır. Çeşitlere uygulanan çinko dozlarının 
ortalaması olarak, bitki boyu, en fazla Koral çeşidinde (134 cm), en düşük ise Osmancık 97 
çeşidinde (128 cm) olmuştur. Diğer çeşitler ise Karadeniz (133 cm),  Neğiş (132 cm) ve  
Kızılırmak (129 cm) olarak gerçekleşmiştir. 
 

5- Çinko uygulamasının bazı çeltik çeşitlerinin salkım uzunluğu üzerine etkisi : 
Farklı çeltik çeşitlerine uygulanan çinko dozlarının salkım uzunluğu üzerine çeşitlerin 

ve çinko uygulamalarının etkisi istatistiki olarak önemli (p<0.01) olmuştur. Fakat çeşit x çinko 
interaksiyonu önemli bulunmamıştır. Ele alınan çeşitlere uygulanan çinko dozlarının 
ortalaması olarak, salkım uzunluğu, en fazla Neğiş çeşidinde (17.8 cm), en düşük ise 
Osmancık 97 çeşidinde (15.3 cm) olmuştur. Diğer çeşitler ise Koral (17.5 cm),  Karadeniz 
(17.4 cm) ve Kızılırmak (16.9 cm) şeklinde izlemiştir. Çinko uygulamalarının salkım 
uzunluğu üzerine olan etkisi istatistiksel olarak önemli olmuştur. Salkım uzunluğunda en 
fazla artış dekara 3 kg Zn den elde edilmiş (17.4 cm), bunu sırasıyla 2 kg/da Zn (17.3 cm), 1 
kg/da Zn (17.0 cm) ve Zn suz uygulama (16.2 cm) takip etmiştir.  

 
6- Çinko uygulamasının bazı çeltik çeşitlerinin salkımda tane sayısı üzerine etkisi 
Farklı çeltik çeşitlerine uygulanan çinko dozlarının ortalama salkımda tane sayısı üzerine 

etkileri istatistiki olarak önemli (p<0.01) bulunmuş, çinko uygulamaları ve çeşit x çinko 
interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Çinko uygulamalarının ortalaması 
olarak, salkımda tane sayısı en fazla Osmancık 97 çeşidinde (114 adet) olurken, en düşük 
Koral çeşidinde (92 adet) olmuştur. Diğer çeşitlerden Kızılırmak  (106 adet), Neğiş (103 adet) 
ve Karadeniz (99 adet)  olarak gerçekleşmiştir. Denemede kullanılan çeşitler birlikte 
değerlendirildiğinde çeşitlerin çinkoya göstermiş olduğu tepkiler önemsiz olmuş, Zn2 ve Zn3 
uygulamasından 107 adet, Zn1 den 100 adet ve Zn0

7- Çinko uygulamasının bazı çeltik çeşitlerinin hasat indeksi  üzerine etkisi : 

 dan da 97 adet salkımda tane sayısı 
elde edilmiştir.  
 

Farklı çeltik çeşitlerine uygulanan çinko dozlarının ortalama hasat indeksi üzerine 
çeşitlerin (p<0.01) ve çeşit x  çinko interaksiyonun (p<0.05) etkisi  istatistiki olarak önemli 
olmuştur. Fakat çinko uygulamalarının etkisi önemli bulunmamıştır. Çeşitlerin hasat 
indeksleri incelendiğinde Kızılırmak en yüksek değeri vermiş (% 26.4), bunu sırasıyla 
Osmancık-97 (% 25.7), Neğiş (% 25.6), Koral (% 24.6) ve Karadeniz (% 22.0) değerleri ile 
takip etmişlerdir. Çinko dozları, ele alınan çeşitlerde hasat indeksi değerlerini önemli 
derecede artırmamış ve % 24 ile 25,5 arasında değerler elde edilmiştir. 

 
8- Çinko uygulamasının bazı çeltik çeşitlerinin kırıklı randıman üzerine etkisi : 

Farklı çeltik çeşitlerine uygulanan çinko dozlarının kırıklı randıman üzerine çeşitlerin, 
çinko uygulamalarının ve çeşit x çinko dozu interaksiyonu önemli bulunmamıştır. Ele alınan 
çeşitlere uygulanan çinko dozlarının ortalaması olarak, kırıklı randımanı, sırasıyla Osmancık- 
97  (% 67.8),   Neğiş (% 66.8), Koral (% 66.5),  Kızılırmak (% 66.3) ve Karadeniz (% 65.8)  
olarak elde edilmiştir. Kırıklı randıman üzerine Zn dozunun etkisi de önemsiz bulunmuş, 
randıman değerleri % 66.1 ile 66.9 arasında değişmiştir.  
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9- Çinko uygulamasının bazı çeltik çeşitlerinin kırıksız randıman üzerine etkisi : 
Farklı çeltik çeşitlerine uygulanan çinko dozlarının kırıksız randıman üzerine etkileri 

incelendiğinde; çeşitlerin, çinko uygulamalarının ve çeşit x çinko dozu interaksiyonunun etkisi  
istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Çinko uygulamalarının ortalaması olarak, kırıksız 
randıman en fazla Osmancık-97 çeşidinde % 62.2 olurken, en düşük Karadeniz çeşidinde % 
59.6 olmuştur. Diğer çeşitlerden Koral % 62.1,   Kızılırmak % 61.7 ve Neğiş % 59.7 değerleri 
elde edilmiştir. Kırıksız randıman üzerine çinko dozlarının etkisi önemsiz bulunmuş ve elde 
edilen değerler % 60.6 ile 61.7 arasında değişmiştir. 

Bu çalışma 2007 yılında başlayıp 2009 yılında bitirilecek şekilde planlanmıştı. Ancak 
2007 yılından sağlam veriler alınarak değerlendirilmiş ve gelişme raporu yazılmış, 2008 ve 
2009 yıllarında değişik nedenlerden dolayı denemeden veri alınamadığı için 2009 yılı grup 
kararınca bir yıl uzatma alınarak 2010 yılı içinde de denemenin yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 
2010 yılı verileri alınmış ve değerlendirilmiş, böylece çalışmaya ait iki yıllık veriler mevcut 
hale getirilmiştir. Denemenin bazı analizleri henüz bitmediği için, raporda verilememektedir. 
Analizler sonuçlandıktan sonra rapora eklenecektir.  

 
Projede Önerilen Değişiklikler: 

a- Proje Faaliyet Takvimi: Projenin sonuçlandırılması ve sonuç raporunun yazılması 
 
 
 
 
Proje Adı  : Çeltik Tarlalarında Değişik Baklagil Yem Bitkilerinin Kışlık Ara 

Ürün Olarak Yetiştirme İmkânlarının Araştırılması- Studies on 
feasibility  of grown legüme forage crops in winter season in rice 
fields. 

Proje No   : TAGEM/TA//07  /07  /04  /002 
Yürütücü Kuruluş  : Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü -SAMSUN 
Proje Lideri   : Mahmut DOK,  
Proje Yürütücüleri  :Mevlüt ŞAHİN, Dr. Mustafa SÜRMEN, Yrd. Doç. İsmail SEZER 
(OMÜ, Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Ondokuz Mayıs Üniversitesi,  Ziraat Fakültesi–      SAMSUN 
Başlama ve Bitiş Tarihi :01.01.2007-31.12.2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Denemenin materyal ve metot bölümünde belirtildiği gibi yem 
bitkileri hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli olarak 13 Ekim 2009 de ekilmiştir. Yem 
bitkilerinden adi fiğ (Karaelçi), tüylü fiğ (Efes-79), Macar fiğ (Tarm beyazı-98) ve yem 
bezelyesi (P.98), arpa (Fahrettinbey) ile karıştırılarak ekilmiştir. Denemenin kış sezonunun 
yağışlı olması ve çeltik barlarında biriken sular nedeniyle ekilen yem bitkileri yeterli çıkışı 
sağlayamamış, ağır geçen yağışlar da yeni çıkışlara imkân vermemiştir. Bu şekilde kışı 
geçiren deneme parsellerinden de veri alınacak kadar alan olmadığından yem bitkileri 
denemelerinden bu yıl içinde de herhangi bir değer elde edilememiştir.   
2007 yılında başlayan bu çalışmada 2007–2008 yetişme döneminde yem bitkilerinden gayet 
güzel verimler alınmış olmasına rağmen, 2008–2009 ve 2009–2010 yem bitkileri yetişme 
sezonunda havaların aşırı yağışlı olması ve denemenin kurulduğu arazinin taban arazi olması 
nedeniyle arazide su göllenmesi sonucu yem bitkilerinin gelişmesinde problemlerle 
karşılaşılmıştır. Her iki yılda da yem bitkileri çıkışlarının başarılı olmasına rağmen sonraki 
dönemlerde aşırı su birikmesi sonucu bitkiler gelişememiş ve her hangi bir verim değeri 
alınamamıştır. İki yıldır ortaya çıkan su göllenmesini bertaraf etmek için 2010 yılından itibaren 
deneme yerinin değiştirilmesi mecburiyeti hasıl olmuştur. Nitekim 2010 yılında çeltik deneme 
alanı, suyun daha kontrollu kullanılabildiği bir parsele alınmıştır. Bu çalışmanın yürütüleceği 
alan ise, tarlada biriken suyun rahatlıkla boşaltılabilmesi amacıyla drenaj kanalına bitişik 
parselde ayrılmış ve denemenin kalan iki yılının da bu parselde yürütülmesi uygun 
görülmüştür. Bu çerçevede yem bitkisinin üzerine kurulacağı deneme alanına çeltik ekimleri 
17 Mayıs 2010 tarihinde yapılmış ve 18 Eylül 2010 tarihinde de hasat edilmiştir. Çektikten 
alınması gereken gözlemler, ara ürünün yem bitkisi olmaması nedeniyle alınmamış, yem 
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bitkisinin hasadından sonra gelecek çeltik yetişme sezonunda alınacaktır. Nitekim çeltik 
hasadından sonra çeltik sapları tarladan uzaklaştırılmış ve bu işlemden sonra havaların bu yıl 
uygun gitmesi sonucu 30 Eylül 2010 da yem bitkileri ekimi yapılmıştır. Hali hazırda denemede 
gelişmeler devam etmektedir.   
 
Projede Önerilen Değişiklikler: 
 
a- Materyal ve Metot: Deneme yeri değişikliği,  Adi fiğ olarak Albayrak kullanılması 
b- Personel: Proje yardımcılarından Dr.Cengiz ÖZCAN’ın kurum değişikliği nedeniyle, 
Dr. Mehmet Arif ÖZYAZICI’nın iş yoğunluğu nedeniyle projeden çıkarılması 
 
 
 
 
 
Proje Adı  : Diyarbakır Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım 

Olanaklarının Araştırılması ve Konvansiyonel Tarım İle 
Karşılaştırılması  
The research of the potentialities of organical agriculture in rice farming 
and compare with conventional agriculture in Diyarbakir area. 

 
(Proje organik tarım grubunda sunulacak olup, bilgilendirmek  için sıcak iklim tahılları 
grubunda sunulacaktır.) 
 
Proje No   :TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş  : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  
Proje Lideri    : Şerif KAHRAMAN 
Proje Yürütücüleri   : Şehmus ATAKUL, Sevda KILINÇ, Hüsnü AKTAŞ  
İşbirliği Yapılan Kuruluş  : Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü: Uzm. Mehmet 
DUMAN, Uzm. Behzat BARAN,  Uzm. Cumali ÖZASLAN, Dicle Üniv. Ziraat Fak. Tarla 
Bitkileri Bölümü: Yrd.Doç.Aydın ALP, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Başlama ve Bitiş Tarihi: 2011-2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma : 

Enstitümüz deneme arazisinde organik parsellerde çeltik ekimi öncesinde yeşil 
gübreleme amaçlı yem bezelyesi ekimi (16 kg/da) 26 kasım tarihinde yapıldı. 
9-Projede Önerilen Değişiklikler: 
a-Materyal Ve Metot : 
         Karacadağ Bölgesindeki deneme taşlık arazide olacağından, ekim öncesi çiftçilerimiz 
doğal olarak tarlada yetişmiş olan ak üçgül gibi yem bitkileri ve yabancı ota karşı herbisit 
kullandıktan 20-30 gün sonra sıfır toprak işleme ile çeltik ekimi yapmaktadırlar. Yem bitkilerini 
taşlık arazide toprağa karıştırma imkanımız olmadığından  organik parseldeki  yeşil 
gübrelemenin sadece ensitümüzdeki organik deneme parsellerinde uygulanması. 
         Karacadağ Bölgesindeki denemede kuş ve çekirge zararını en aza indirmek,  sulama 
ve diğer bakım işlerini daha kolay yapmak ve hasat sonrası çeltik  anızının yarayışlı hale 
gelebilmesi için denemenin çakılı yapılmamasını (Bölgede çiftçiler çeltik hasadından sonra 
tarlayı 2-7 yıl boş bıraktıktan sonra aynı tarlaya tekrar çeltik ekimi yapmaktadırlar) teklif 
ediyorum. 
Proje Faaliyet Takvimi: 
Proje Faaliyetleri Sorumlu Kişi Gerçekleşti

rme Tarihi 
Açıklama 

D
en

em
en

in
 I.

  Toprak 
Hazırlığı 

Şerif KAHRAMAN 
Şehmus ATAKUL 

Sevda KILINÇ 

Ekim-
Kasım-
Mart  

Uygun toprak işleme 
aletleri kullanılarak 
yapılacaktır. 
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Ekim 
Şerif KAHRAMAN 
Şehmus ATAKUL 

Sevda KILINÇ  

Kasım-
Nisan-
Mayıs 

Yem bezelyesi ekimi 
kasım ayında, çeltik 
ekimi elle serpme ekim 
ve fideleme usulü 
şeklinde, organik ve 
geleneksel olarak iki ayrı 
koşulda 
gerçekleştirilecektir. 

Gözlem Alma 
ve Bakım 

Şerif KAHRAMAN 
Şehmus ATAKUL 

Sevda KILINÇ  

Hüsnü AKTAŞ 

 

Nisan- 
Eylül  

Hastalık gözlem ve 
kontrolü 

Nisan- 
Eylül 

Zararlı gözlem ve 
kontrolü 

Nisan- 
Eylül 

Yabancı ot gözlem ve 
kontrolü 

Nisan- 
Eylül 

Verim ve önemli verim 
unsurları 

Hasat- 
Harman 

Şerif KAHRAMAN 
Şehmus ATAKUL 

Sevda KILINÇ  

Hüsnü AKTAŞ 
 

Nisan-Eylül 
- Ekim  

Verim denemeleri orak 
veya biçerdöver  ile  
gerçekleşecektir. 

İstatistiki 
Analizler 

Şerif KAHRAMAN 
Şehmus ATAKUL 

Sevda KILINÇ  

Hüsnü AKTAŞ 

Kasım - 
Aralık 

İstatistik paket 
programlarında 
yapılacaktır. 

Denemenin IIve III Yılı 
I. yıl işlemlerinin aynısının tekrarı ve yıllık gelişme raporu 

 
 
 
Projenin Adı  : Çeltik Beyaz Uç Nematodunun [Aphelenchoides besseyi 

Christie (Aphelenchida: Aphelenchoididae)] Etkili Tohum 
Ekstraksiyon Metodunun ve Çankırı Çorum İllerinde Yaygınlık 
Durumlarının Belirlenmesi 

Proje Numarası  : TAGEM/ .... /...... /..... /..... /..... 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri    : Emre EVLİCE 
Yardımcı Araştırıcılar  : Doç. Dr. İlker KEPENEKÇİ, Adnan TÜLEK, Kemal AKIN 
 
Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu : 

Bu proje ile Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi)’nun tohumdan 
ekstraksiyonu için kullanılan yöntemlerin karşılaştırılarak Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri 
ve Karantina Müdürlükleri tarafından yapılan tohumdan Çeltik beyaz uç nematodu 
analizlerinde kullanılabilecek en uygun yöntemin ortaya konması amaçlanmaktadır.  

Proje 2008 yılında AR-GE Bilim Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiş ve 2009 bütçesi 
ile çalışılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle çalışmalara 2009 yılında başlanmıştır.  

2009 yılında A.besseyi’nin çeltik tohumlarından ekstraksiyonunda kullanılmak üzere 5 
farklı metodun kavuzlu ve kavuzsuz olarak 2 farklı uygulaması karşılaştırılarak en etkili metot 
ortaya konmuştur.  

Dönem Bulguları 
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Materyal ve Metot 
Çalışmanın ana materyalini Çankırı ve Çorum ili çeltik üretim alanlarından toplanan 

çeltik tohumu numuneleri oluşturmuştur. Bunun dışında beher, tül, elek, kontrollü pipet gibi 
çeşitli sarf malzemeleri çalışmada kullanılan diğer materyalleri oluşturmuştur. 

2010 yılı Ekim ve Kasım aylarında Tarım İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca Çankırı 
ve Çorum illerinde çeltik üretimi yapılan ilçelerden hasat sonrası projede kullanılmak üzere 
çeltik numuneleri toplanmıştır. 

Antalya’da 2009 yılında düzenlenen “Grup Değerlendirme Toplantısı” esnasında 
nematoloji alt grubunun projenin 1. Yıl gelişme raporunda sunulan sonuçları değerlendirmesi 
sonucu Çeltik beyaz uç nematodunun çeltik tohumlarından analizlerinde “Tül Beher 
Metodu”nun 100gr. tohumla kullanılması kararı alınmıştır.  

Bu karar doğrultusunda, kavuzlarından ayrılmış tohumlar (kavuz+tohum) 0,25 mm. 
mesh genişliğine sahip naylon tül içine konularak ağzı bağlanarak 1lt’lik beher içine 
yerleştirilmiş ve behere tohumları örtecek şekilde su eklenmiştir. Oda sıcaklığında 24 saat 
beklendikten sonra tül içinde yer alan tohumlar beherden ayrılmış ve beher içindeki su 325 
mesh numarasına sahip elekten geçirilerek elek üstü 100 ml.’lik beher alınmıştır. Daha sonra 
beher içindeki su gözlem kabına alınarak nematodların çökmesi için en az 20 dakika 
beklenmiş ve alttan aydınlatmalı stero mikroskop altında 50x büyütmede A.besseyi’nin ergin 
ve larvaları aranmıştır.  

Sonuçlar, Tartışma ve Kanı  
Sonuçlar 

Enstitüye getirilen numunelerin analizlerine başlanmış olup Çankırı ili üretim 
alanlarından alınan numunelerin analizleri tamamlanmıştır. Çankırı ili çeltik üretim 
alanlarından toplanmış olan 102 adet çeltik numunesinin analiz sonuçları Çizelge 1’de 
verilmiştir. Söz konusu örneklerden 9 tanesi Çeltik beyaz uç nematoduyla bulaşık bulunmuş 
olup bulaşıklık oranı 8,82 olarak tespit edilmiştir.  

Çorum iline ait numunelerin analizleri ise devam etmekte olup 58 adet örneğin analizi 
tamamlanmış olup bu örneklerden 27 tanesi Çeltik beyaz uç nematoduyla bulaşık 
bulunmuştur. Analizler 2011 yılında tamamlanarak önümüzdeki yıl Çorum iline ait bulaşıklık 
oranı ortaya konulacaktır.  

Projenin sonuç raporunun 2011 yılında getirilmesi planlanmaktadır.  

Çizelge 1. Çankırı ilinden alınan numune bilgileri ve analiz sonuçları 

Örnek 
No İL İLÇE KÖY SONUÇ   Örnek 

No İL İLÇE KÖY SONUÇ 

1 Çankırı Merkez Alıca BULAŞIK   45 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
2 Çankırı Merkez Alıca BULAŞIK   46 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
3 Çankırı Merkez Çatalelma TEMİZ   47 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
4 Çankırı Merkez Alıca TEMİZ   48 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
5 Çankırı Merkez Alıca TEMİZ   49 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
6 Çankırı Merkez Alıca TEMİZ   50 Çankırı Merkez Karadayı BULAŞIK 
7 Çankırı Merkez Alıca TEMİZ   51 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
8 Çankırı Merkez Alıca TEMİZ   52 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
9 Çankırı Merkez Alıca TEMİZ   53 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
10 Çankırı Merkez Alıca TEMİZ   54 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
11 Çankırı Merkez Çatalelma BULAŞIK   55 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
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12 Çankırı Merkez Çatalelma TEMİZ   56 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
13 Çankırı Merkez Çatalelma TEMİZ   57 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
14 Çankırı Merkez Çatalelma TEMİZ   58 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
15 Çankırı Ilgaz Çeltikbaşı TEMİZ   59 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
16 Çankırı Ilgaz Yerkuyu TEMİZ   60 Çankırı Merkez Karadayı TEMİZ 
17 Çankırı Ilgaz Çeltikbaşı TEMİZ   61 Çankırı Kızılırmak Sakarca TEMİZ 

 
Çizelge 1. (Devam) Çankırı ilinden alınan numune bilgileri ve analiz sonuçları 

18 
Çankır
ı Ilgaz Yerkuyu TEMİZ   62 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Kapaklı 

TEMİ
Z 

19 
Çankır
ı Ilgaz Yerkuyu TEMİZ   63 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Sakarca 

TEMİ
Z 

20 
Çankır
ı Ilgaz Yerkuyu TEMİZ   64 

Çankır
ı 

Kızılırma
k 

Karamürse
l 

TEMİ
Z 

21 
Çankır
ı 

Merke
z Alıca 

BULAŞI
K   65 

Çankır
ı 

Kızılırma
k 

Karamürse
l 

TEMİ
Z 

22 
Çankır
ı 

Merke
z Alıca TEMİZ   66 

Çankır
ı 

Kızılırma
k 

Karamürse
l 

TEMİ
Z 

23 
Çankır
ı 

Merke
z Alıca TEMİZ   67 

Çankır
ı 

Kızılırma
k 

Karamürse
l 

TEMİ
Z 

24 
Çankır
ı 

Merke
z 

Çatalelm
a TEMİZ   68 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Kapaklı 

TEMİ
Z 

25 
Çankır
ı 

Merke
z Alıca 

BULAŞI
K   69 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Kapaklı 

TEMİ
Z 

26 
Çankır
ı 

Merke
z Alıca 

BULAŞI
K   70 

Çankır
ı Merkez Karadayı 

TEMİ
Z 

27 
Çankır
ı 

Merke
z Alıca 

BULAŞI
K   71 

Çankır
ı Merkez Karadayı 

TEMİ
Z 

28 
Çankır
ı 

Merke
z Alıca 

BULAŞI
K   72 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Sakarca 

TEMİ
Z 

29 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   73 

Çankır
ı Merkez Karadayı 

TEMİ
Z 

30 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   74 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Kapaklı 

TEMİ
Z 

31 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   75 

Çankır
ı 

Kızılırma
k 

Karamürse
l 

TEMİ
Z 

32 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   76 

Çankır
ı Merkez Karadayı 

TEMİ
Z 

33 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   77 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Kavlaklı 

TEMİ
Z 

34 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   78 

Çankır
ı Merkez Karadayı 

TEMİ
Z 

35 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   79 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Kapaklı 

TEMİ
Z 

36 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   80 

Çankır
ı Merkez Karadayı 

TEMİ
Z 

37 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   81 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Tımarlı 

TEMİ
Z 

38 Çankır Merke Karadayı TEMİZ   82 Çankır Kızılırma Tımarlı TEMİ
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ı z ı k Z 

39 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   83 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Merkez 

TEMİ
Z 

40 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   84 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Hacılar 

TEMİ
Z 

41 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   85 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Merkez 

TEMİ
Z 

42 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   86 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Sakarya 

TEMİ
Z 

43 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   87 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Kavlaklı 

TEMİ
Z 

44 
Çankır
ı 

Merke
z Karadayı TEMİZ   88 

Çankır
ı 

Kızılırma
k Tımarlı 

TEMİ
Z 

 
Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar 

Projenin tamamlanan bölümleri ile ilgili yayın yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bu proje 
kapsamında 2010 yılında 1 adet yayın yapılmıştır. 

Evlice, E., İ. Kepenekci, A. Tülek ve K. Akın, 2010. Evaluation and optimization of methods for 
detection of A. Besseyi in rice seed. 30th International Symposium of the European Society of 
Nematologists. 19-23 September, Vienna, Austria. Abstract book, 196. 
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Dr. İsa 
ÖZKAN Türkiye Tohum Gen Bankasının Tanıtımı TARM - 
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YILMAZ Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi LaboratuvarınınTanıtımı BATEM - 

ANTALYA SUNU 

12:30‐
14:00 

   Yemek       

I. 
O
TU

RU
M
 

14
:0
0‐
15

:3
0    Açılış ve Başkanlık Divanının Oluşturulması     

Doç.Dr. Berk 
ÜSTÜNDAĞ  

Rekolte Tahmin ve Kuraklık İzleme Sistemi projesi (DPT) 
İTÜ‐

TAGEM 
SUNU 
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Doç.Dr.Elif 
SERTEL 

UGİP sisteminin kullanımı, imkanları, görüntü alım planlamasında 
tarımsal faaliyetler için optimizasyon kriterleri ve paylaşımda lisans 
yönetim politikaları 

İTÜ ‐ 
İSTANBUL 

SUNU 

Prof.Dr. Cankut 
ÖRMECİ 
Doç.Dr.Elif 
SERTEL 

İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama 
Merkezi (UHUZAM) Çalışmaları  

İTÜ ‐ 
İSTANBUL 

SUNU 

15:30‐
16:00 

   Ara       

  
II.
 O
TU

RU
M
 

16
:0
0‐
17

:3
0 

   TARIMSAL MEKANİZASYON PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ       

Dr. Önder 
KABAŞ 

Soya ve Mısır Üretiminde Pulluk Tabanının Toprak Dinamiği ve Bitki 
Açısından Etkileri 

BATEM‐
ANTALYA 

Yeni Teklif

İhsan Engin 
KAYHAN 

Toprak Sıkışmasına Maruz Kalmış Farklı Eğime Sahip Mera Alanlarının 
Farklı Yöntemlerle Gevşetilmesi ve Mera Vejetasyonuna Etkisinin 
Saptanması 

TSKAE ‐ 
KIKLARELİ 

Yeni Teklif

Dr. Mehmet 
Fırat BARAN 

II. Ürün Ayçiçeği ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde 
Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik 
ve Ekonomik Yönden Araştırılması 

TSKAE ‐ 
KIKLARELİ 

Yeni Teklif

15 Mart 2011  
SALI 

III
. O

TU
RU

M
 

09
:0
0‐
10

:3
0 

Mehmet 
DEMİRTAŞ 

Fiğ (Vicia sativa L.) anızına ana ürün pamuk (Gossypium  hirsitum L 
) ekim olanaklarının araştırılması (Bilgi) 

NPAE ‐ 
AYDIN 

Yeni Teklif

İhsan Engin 
KAYHAN 

Tarımsal Kaynaklı İş Kazalarının Tespiti Ve Sonuçları (Kırklareli İli 
Örneği) 

TSKAE ‐ 
KIKLARELİ 

Yeni Teklif

Dr. Önder 
KABAŞ 

Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Hasat ‐ Harman Mekanizasyonu 
Olanaklarının Geliştirilmesi ve Optimum Parametrelerinin 
Belirlenmesi (TÜBİTAK 1001) 

BATEM‐
ANTALYA 

Yeni Teklif

Şahin Gizlenci  Kolza Hasadında Biçerdöver Tane Kayıplarının Araştırılması 
KTAE ‐ 

SAMSUN 
Sonuç 

10:30‐
11:00 

   Ara       
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IV
. O

TU
RU

M
 

11
:0
0‐
12

:3
0 

Dr. Fatma 
SARSU 

Tarım ve İlgili Çevresel Konularda Bilgi ve İletişim Teknolojileri  ve 
Robotik Kapsamındaki Avrupa Araştırmalarının Koordinasyonu 
(ERA‐NET/AB)  

TAGEM ‐ 
ANKARA 

SUNU 

Ümran ATAY  
Güneş Pili Destekli Damla Sulama Sistemlerinin Kurulumu ve 
Sistem Performansının Teknik ve Enerji Maliyeti Yönünden 
Karşılaştırılması (Şanlıurfa Örneği) 

GAPTSKTA
E‐Ş.URFA 

Devam 
Eden 

Ümran ATAY  
Seyyar Güneş Pili Sulama Sistemli Prototip Bir Makinenin Kurulumu 
ve Diğer Enerji Kaynaklı Sulama Sistemleriyle Uygulamaya Dönük 
Etkinliğinin Araştırılması (TOVAG‐1001) 

GAPTSKTA
E‐Ş.URFA 

Devam 
Eden 

Dr. Mahmut 
POLAT  

Küçük Ölçekli İşletmeler İçin Sebze Tohumu Ekim Makinesi 
Tasarımı 

TSKAE ‐ 
ESKİŞEHİR 

Devam 
Eden 

Orhan KARA 
Buğday Hasadında Farklı Hasat Sistemlerinin Biçerdöver İş Başarısı, 
Dane ve Sap Kayıpları Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir 
Araştırma 

TSKAE ‐ 
TARSUS 

Devam 
Eden 

12:30‐
14:00 

   Yemek       

V
.O
TU

RU
M
 

14
:0
0‐
15

:3
0 

   Koordinasyon Toplantısı       

15:30‐
16:00 

   Ara       

V
I.O

TU
RU

M
 

16
:0
0‐
17

:3
0 

   Koordinasyon Toplantısı       

16 Mart 2011  
ÇARŞAMBA 

  Orhan KARA 
Çukurova Yöresinde Anızlı Sırta Mısır‐Soyanın Doğrudan Ekim 
Yapma Olanaklarının Araştırılması 

TSKAE ‐ 
TARSUS 

Devam 
Eden 
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V
II.
O
TU

RU
M
 

09
:0
0‐
10

:3
0 

Sedat YOKUŞ 
Türkiye’de Havuç Tarımı Yapan İşletmelerin Tarımsal 
Mekanizasyon Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerilerinin 
Belirlenmesi 

TSKAE ‐ 
KONYA 

Devam 
Eden 

H. Cem BİLİM 
Antepfıstığı Bahçelerinde Geliştirilen Prototip Gübre Dağıtma 
makinesi ile Geleneksel Gübre Uygulamalarının Karşılaştırılması 

AAE‐
GAZİANTE

P 

Devam 
Eden 

Yasemin 
VURARAK 

Çukurova Bölgesinde Biçerbağlar Hasat Makinasının Bazı Susam 
Çeşitlerinin Hasadında Kullanılabilirliğinin Teknik ve Ekonomik 
Yönden Araştırılması 

ÇUTAE‐
ADANA 

Devam 
Eden 

Hasan Ali 
KARAAĞAÇ 

Çukurova’da Ana Ürün Mısır‐ Soya Bitkilerinde Sürekli Sırta Ekim 
Tekniğinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması 

ÇUTAE‐
ADANA 

Devam 
Eden 

10:30‐
11:00 

   Ara       

V
III
.O
TU

RU
M
 

11
:0
0‐
12

:3
0 

Dr. Songül 
GÜRSOY 

Buğday Hasadı Sonrası Anız Yönetim Sistemlerinin Teknik ve 
Ekonomik Yönden İncelenmesi 

GDATAE‐
DİYARBAKIR

Devam 
Eden 

Ahmet ÇIKMAN 
GAP Bölgesi’nde Buğday‐Mısır Tarımında Anıza Ekim Sisteminin 
Sürdürülebilirliği ve  Diğer Yöntemlere Göre Teknik ve Ekonomik 
Yönden Özelliklerinin Saptanması 

GAPTSKTA
E‐Ş.URFA 

Devam 
Eden 

Ahmet ÇIKMAN 
Harran Ovasında Kışlık Kanola Tarımında Farklı Ekim Yöntemlerinin 
Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması 

GAPTSKTA
E‐Ş.URFA 

Devam 
Eden 

Ahmet ÇIKMAN 
Harran Ovasında Drenaj Ve Tuzluluk Sorunu Olan Alanlarda Dip 
Kazan Ve Mol Dren Pulluğu Kullanımının Karşılaştırılması 

GAPTSKTA
E‐Ş.URFA 

Devam 
Eden 

Zinnur  
GÖZÜBÜYÜK 

Erzurum Yöresinde Yağışa Dayalı Tarım Koşullarında Nadası 
Kaldırmaya Yönelik Değişik Toprak İşleme‐Ekim Yöntemlerinin 
Karşılaştırılması 

TSKAE ‐ 
ERZURUM

Devam 
Eden 

12:30‐
14:00 

   Yemek       

IX
.O
TU

RU
M
 

14
:0
0‐
15

:3
0  Dr. Mahmut 

POLAT  
Bazı Kompost Karışımlarının Isı Kapasitelerinin Belirlenmesi 

TSKAE ‐ 
ESKİŞEHİR 

Devam 
Eden 

 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 
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Celalettin 
AYGÜN 

Sözleşmeli tarım danışmanlarının uzaktan eğitimi 
ATAE‐

ESKİŞEHİR 
Yeni Teklif

Dr. Meral 
Peşkircioğlu 

Türkiye’de Tarımsal Ekolojik Bölgelerin ve Ürünlerin Potansiyel 
Uygunluk Alanlarının  Belirlenmesi (TÜBİTAK ‐ 1007) 

TARM ‐ 
ANKARA 

Sonuç 

15:30‐
16:00 

   Ara       

X.
O
TU

RU
M
 

16
:0
0‐
17

:3
0 

Sultan ERGUN  
Büyük Menderes‐Işıklı Gölü Havzası’nda YETKE‐Bitki Örtüsü ve 
Yönetimi Faktörünün Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 
Yöntemleri ile Saptanması 

TARM ‐ 
ANKARA 

Sonuç 

Celal 
DAĞISTANLIOĞLU 

Antropojenik Etkiler Sonucu Alan Kullanımı Değişimlerinin CBS ve 
Uzaktan Algılama Tekniği İle İncelenmesi: Eğirdir Örneği 

EBKAE‐
ISPARTA 

Devam 
Eden 

Şeydagül 
Özdemir 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemleri   Kullanarak 
Ankara İli Yenimahalle ve Polatlı İlçelerinde Tarım Alanlarının Amaç 
Dışı Kullanımının Belirlenmesi 

TARM ‐ 
ANKARA 

Devam 
Eden 

Ediz ÜNAL 
Spektral  Vejetasyon İndeksi ve Bitki Karakteristikleri Arasındaki 
İlişkinin Belirlenmesi 

TARM ‐ 
ANKARA 

Devam 
Eden 

17 Mart 2011  
PERŞEMBE 

XI
.O
TU

RU
M
 

09
:0
0‐
10

:3
0 

Dr. Hakan YILDIZ  Buğday ve Arpa Verim Tahmini Yöntemlerinin Araştırılması 
TARM ‐ 
ANKARA 

Devam 
Eden 

Celal 
DAĞISTANLIOĞLU 

Katı Atık Deponi Alanlarında Yer Seçimi Uygunluğunun CBS İle 
İrdelenmesi: Eğirdir Örneği 

EBKAE‐
ISPARTA 

Devam 
Eden 

Dr. Nejat ÖZDEN 
Bakırçay Havzasında Coğrafi Bilgi Sistemi Tekniği ile Tarımsal Arazi 
Kullanım Planlarının Oluşturulması 

TSKAE‐
İZMİR 

Devam 
Eden 

Murat 
AYDOĞDU 

Kablosuz Algılama Ağları Kullanılarak Toprak Nemi Ve 
Tuzluluğunun Geniş Alanlarda İzlenmesi 

GAPTSKTA
E‐Ş.URFA 

Devam 
Eden 

10:30‐
11:00 

   Ara       
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XI
I.O

TU
RU

M
 

11
:0
0‐
12

:3
0 

Dr. Armağan 
KARABULUT 

Türkiye’de azotlu gübre tüketiminin akarsu havzaları bazında 
haritalanması ve seçilen bir havzada ArcSWAT Modeli ile tarımsal 
kaynaklı nitrat kirliliğinin modellenmesi 

TGSKMAE 
‐ ANKARA 

Devam 
Eden 

Arife AVAĞ  Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi (TÜBİTAK 1007) 
TAGEM ‐ 
ANKARA 

Devam 
Eden 

Dr. İbrahim 
GÜÇDEMİR 

Çukurova’da Sulu Mısır Tarımında Uydu ve Bilgi Teknolojileri 
Destekli Alana Özgü Değişken Oranlı Gübre Uygulaması ve İşletimi 
(TÜBİTAK) 

TGSKMAE 
‐ ANKARA 

Devam 
Eden 

İsmet Danyeli   
Seralarda Kullanılan Otomasyon Sisteminin Güneş Pilleri (Pv) İle 
Çalıştırılmasının Teknik Ve Ekonomik Yönden Araştırılması 

TSKAE ‐ 
TARSUS 

Devam 
Eden 

Yrd. Doç Dr. 
Deniz Yılmaz 

Nohut Hasat Makinası 
SDÜ ‐ 

ISPARTA 
SUNU 

12:30‐
14:00 

   Yemek       

XI
II.
O
TU

RU
M
 

14
:0
0‐
17

:3
0 

Ziya ALTINÖZ  Anıza Ekim Makinası 

Altınöz 
Tarım 

Makinaları 
Ltd.Şti. 

SUNU 

   Genel Değerlendirme       

  
Program Hedeflerine Uygun Yeni Araştırma Konularının ve İşbirliği 
İmkanlarının Görüşülmesi 

     

   Dilek ve Temenniler       

   Kapanış       



 
 

14 Mart 2011 Pazartesi 

Devam Eden Proje 

Proje Adı     : Rekolte Tahmin ve Kuraklık İzleme Sistemi Projesi 
Destekleyen Kurum  : DPT 
Proje Yürütücüsü   : TAGEM‐İTÜ 
 
Nüfusun ve girdi maliyetlerinin artışı  tarımda verim yönetimini önemli bir unsur haline getirmiştir. 
Ayrıca  küresel  ısınma  dahil  olmak  üzere  muhtelif  nedenlerle  iklimsel  değişiklikler  mevcut  tarım 
alanlarının  mevsimsel  (hasat  dönemine  ait)  rekoltesine  göre  planlaması  ve  doğru  alım‐destek 
politikalarının  belirlenmesi  için  de   güncel  veriye  dayalı  tahmini  hayati  bir  unsur  haline  gelmiştir. 
Nitekim  su  kaynaklarının  kapasite  değişimi,  yağış  zaman  ve  miktarlarının  mevsim  içerisindeki 
farklılaşması, kayıp faktörlerindeki değişim, ortalama toprak ve yüzey sıcaklığındaki sapmalar rekolte 
beklentilerinde sapmalara yol açmaktadır.  

TARİT, tarımsal rekoltenin ürünler bazında ölçümlendirilmesini ve gelecek hasat rekoltesinin tahmin 
edilmesini sağlayacak yaşamsal öneme sahip bir yüksek  teknoloji projesidir. TARİT Projesi Tarım ve 
Köy  İşleri Bakanlığı‐TAGEM ve  İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama 
Merkezlerinin İşbirliği ile DPT'nin mali desteği kapsamında yürütülmektedir.  

Proje kapsamında  İTÜ‐UHUZAM Uydu Yer  istasyonuna doğrudan  indirilen görüntüler  işlenmekte ve 
TARİT  Veri  Toplama Merkezi'ne  aktarılmaktadır.  Ayrıca  kamera  görüntülerinden  bitki  özelliklerini  
çıkartabilen, Turksat uydusu üzerinden veri gönderen akıllı ölçüm  istasyonları kurulmaya başlanmış 
ve pilot uygulama dahilinde ilk 50 tanesi kurulmuştur. 

Projede,  optik  ve  kızılötesi  uydu  görüntüleri  tarlalardan  canlı  gelen  veriler  ile  birlikte  işlenerek  ve 
Internet  üzerinden  yönetici,  araştırıcı  ve  çiftçilerin  hizmetine  sunulmaktadır.  Bu  proje  ile 
gerçekleşmesi beklenen rekoltenin tahmin edilebilmesi, kuraklık etkilerinin izlenebilmesi, zirai risklere 
karşı çiftçilerin otomatik olarak uyarılabilmesi dahil tarım ekonomisi açısından stratejik öneme sahip 
önemli bir atılım başlatılmıştır. 

Bu sistemin dört bölümü bulunmaktadır 

a) Tarım alanlarının uydu görüntülerinden taranması 
b) Yer ağından belirli mesafelerdeki tarım alanlarında bir örnekleme yöntemiyle toprak ve ürün 

görüntü özelliklerinin (boy, renk, vb metrikler) ölçümlendirilmesi 
c) Verinin  bir  merkezde  toplanarak,  kayıtlı  verilerle  birleştirilmesi  ve  gelişmiş  yöntemlerle 

işlenmesi  
d) Sürekli bir sistemle, Internet ve Intranet üzerinden seçilen, ürün, coğrafya ve zaman aralığına 

ilişkin canlı rapor alınması ve karar destek sisteminin oluşturulması 
TARİT, Dünya'daki emsallerine  göre de  gelişmiş bir  veriden bilgi üretim  ve paylaşım platformudur. 
Projede  koordinatı  hassas  şekilde  belirlenmiş  sabit  yer  noktalarındaki  istasyonlarda  toprak  nemi, 
sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, hava sıcaklığı, nem, rüzgar hızı, rüzgar yönü, buharlaşma miktarı, basınç, yağış 
miktarı,  tarlanın  görüntü  özellikleri,  izlenen  ürünün  özellikleri  (görüntüsünün  işlenmesi  ile) 
ölçülmekte  ve merkeze  gönderilmektedir. Merkez  aynı noktalardan  aldığı  kızılötesi,  radar  ve optik 
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uydu  görüntüleriyle  yakın  çevresinden  aldığı  görüntüleri  eşleştirerek  ürün  gelişim  dağılımlarını 
çıkartmaktadır.  Geçmiş  verileri  oluştukça,  gerçekleşen  rekolte  ile  gelecek  dönemdeki  rekoltenin 
giderek  daha  hassas  tahmini  mümkün  olacaktır.  TARİT'in  çok  sayıda  yan  ürünü  bulunmaktadır. 
Bunlar,  bazı  tarımsal  hastalık  yayılımlarının  ve  risklerinin  bölgesel  olarak  belirlenmesi,  atmosferik 
olaylar nedeniyle görülen zararın öngörülmesi, öngörülen ya da resmi bildirimi yapılan ekim türlerinin 
denetimi şeklinde sıralanabilir. Merkezde oluşturulacak karar destek sistemli ile, 

a) Tarımsal politikaların yönlendirilmesinde, gerçek zamanlı nitelikli veri oluşturulması 
b) Tarımsal desteklerin optimizasyonu 
c) Tarımsal  fiyat  politikalarının  gerçekleşen  ve  beklenen  değerlere  göre  en  doğru  biçimde 

dinamik olarak yönlendirilmesi 
d) Arz/Talep dengesinin kararlı tutulması için beklenen ve gerçekleşen rekolteye göre bölgesel 

ekim  önceliklerinin  belirlenmesi,  böylelikle  talep  fazlası  ya  da  arz  fazlası  oluşumlarının 
engellenmesi 

hedeflenmektedir. 

Bu zamana kadar Güneydoğu  illeri pilot uygulmasında Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep’te 
toplam 50 tarımsal izleme istasyonu kuruldu.  Ölçüm verileri, zirai faaliyet yöneticileri, araştırmacı ve 
çiftçilerin  10dakikalık  periyotlarla  görebileceği  şekilde  yayınlanmaya  başladı.  Zirai‐meteorolojik 
uyarılar ile zararlı böcek ve bitkisel hastalıklara neden olabilecek koşulların erken uyarısı ve teşhisi için 
“Zirai Erken Uyarı  Sistemi”  (ZEUS)  işletme platformu  kuruldu.  ZEUS  sayesinde  yetkilendirilen  tarım 
koruma  uzmanları  TARİT  istasyonlarının  canlı  verilerine  dayalı  olarak  ilçe  ve  çeşit  bazında  uyarı 
koşullarını sarı alarm, turuncu alarm, kırmızı alarm şeklinde kademelere ayırarak  internet üzerinden 
program  şeklinde girebilmektedirler. Bu koşullar oluştuğunda, aynı  ilçe  içinde sisteme kayıtlı abone 
çiftçiler,  ekim  yaptıkları  çeşitler  için  cep  telefonu  mesajı  ile  uyarılmaktalar.  Cep  telefonu  uyarı 
mesajlarında  uyarı türüne göre alınması gereken önlem önerileri de otomatik gönderilebilmektedir. 
ZEUS sistemi TAGEM tarafından yönetilmektedir. ZEUS, TARİT istasyonlarının yaygınlaşması ile Güney 
Doğu Anadolu dışında da hizmet vermeye başlayacaktır. Uzaktan algılama Uydularından Güneydoğu 
Anadolu’da  hasat  dönemi  başına  3  ile  4  arası  görüntü  alınarak  İnternet  üzerinden  başta  Tarım  il 
müdürlükleri  olmak  üzere  tarım  bakanlığının  ilgili  birimlerinin  erişimine  sunulmaktadır.  Uydu 
görüntülerinin  yer  istasyonlarından  alınan  görüntülerle  destekli  sınıflandırmasına  dayalı  olarak 
buğday, arpa ve pamuk alan ekim miktarlarının ilçelere göre dağılımı belirlenmeye başlandı. 

TARİT istasyon bazında buharlaşma ve yağış miktarlarına göre kuraklık endeksi sürekli hesaplamakta 
ve değişimi haritalanmaktadır. Verim tahmin sistemi uydu görüntülerinden alınan vejetasyon endeksi, 
TARİT tarla izleme istasyonlarından alınan bitki biyometrileri ve zirai‐meteorolojik verilere göre ilçe ve 
çeşit bazında  sulu  ve  susuz  tarım  için ortalama  verim  (kg/dekar) dağılımını  tahmin  etmektedir. Bu 
kendini  seneden  seneye  uyarlayarak  geçmiş  verisi  oluştukça  tahmin  başarımını  arttıran  bir 
mekanizmadır.  

TAGEM Değerlendirme Toplantısı Vasıtasıyla TARİT projesi kapsamında aşağıdaki bileşenler üzerine, 
koordinasyon  ve  işbirliği  imkanlarını  geliştirme  amaçlı  bilgilendirme  ve  görüş  alış‐verişi  için 
programda  yer  ayrılmasında  fayda  vardır.  UHUZAM  tarafından  konuya  göre  öncelikli  ilgili 
moderatörler parantez içinde berlirtilmiştir.  
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1‐ TARİT:  Tarımsal  Rekolte  İzleme  ve  Tahmin  Sistemi  (Berk  ÜSTÜNDAĞ  –  Cankut  ÖRMECİ)  : 
Toplantı Konusu: TARİT Projesi, işleyişi ve bileşenleri hakkında bilgi verilerek yıllık gelişiminin 
aktarılması  

2‐ ZEUS:  Zirai  Erken Uyarı  Sistemi   (Berk ÜSTÜNDAĞ)  :  Toplantı  Konusu:  Rekolte  tahmininde 
verim hespalamsı  kadar  kayıpların  kestirimi de önemlidir. TARİT  kapsamında ZEUS’un  rolü, 
çalışma yöntemi, kapsamı, TAGEM mensuplarının sistemi nasıl kullanacağı, TKB kapsamında 
ZEUS kullanımı yaygınlaştırma ve iyileştirme önerileri 

3‐ KURİS:  Kuraklık  İzleme  Sistemi   (Berk  ÜSTÜNDAĞ)  :  Toplantı  Konusu:  TARİT  Kapsamında 
Kuraklık  İzleme  Sistemi  çalışmaları  ve  TAGEM  katılımcılarının  istek  ve  önerilerine  göre 
ilerleyen süreçlerin planlanması 

4‐ TEKİR: Tarla Ekim  İzleme  ve Raporlama  (Berk ÜSTÜNDAĞ – Elif  SERTEL)  : Toplantı Konusu: 
TEKİR’in mevcut yaklaşımları, destekleme denetim  için uydu görüntü altlıkları  ile doğrulama 
sırasında  oluşan  verilerin,  alan‐ürün‐ilçe  profil  tahmininde  hata  düzeltme  modelinde 
kullanılabilirliğinin tarışılması   

5‐ VERİZ:  Verim  İzleme  Sistemi  (Berk  ÜSTÜNDAĞ‐  Elif  SERTEL)  :  Toplantı  Konusu:  VERİZ 
hesaplama platformunun anlatımı ve TAGEM katılımcılarının öneri ve katılım taleplerine göre 
ilerleme planalaması  

6‐ TARLAMATİK:  Web  tabanlı  tarla  kayıt  ve  çiftçi  yönlendirme  destek  hizmetleri  (Berk 
ÜSTÜNDAĞ) : Geliştirilmesi devam eden bir TARİT uygulaması TARLAMATİK sistemidir. Çiftçi 
herhangi  bir  bilgisayar  ya  da  internet  uyumlu  cep  telefonundan  sisteme  tarla  bilgilerini 
girerek  ekim  reçetesi  alabilmesi  hedeflenmektedir.  TARLAMATİK  tarla  özelliklerine  göre 
başarı  sağlanabilecek  çeşitler  ve  enson  destekeleme  miktarlarını  verebilecektir.  Çiftçi 
TARLAMATİK ile tarlada yaptığı işlemlerini (sürme, gübreleme, sulama, ilaçlama vb.) internet 
uyumlu  bir  cep  telefonu  ile  TARİT  merkeze  kaydedebilecek,  takip  edebilecek  ve  parsel 
düzeyinde  planlama  yapabilecektir.  Böylelikle  TARİT  sistemi  de  verim  ve  rekolte  tahmin 
doğruluğunu arttıracak veri zenginliği de kazanmaktadır. TARLAMATİK özünde bir  iletişim ve 
bilgi  entegrasyon platformudur.  TARLAMATİK’in hayata  geçirilebilmesi  için bitkisel  ve  zirai‐
bölgesel uzmanlıklara dayalı konularda TAGEM’in mevcut proje ve bilgi birikimi  ile katkıları 
önemlidir  ve  TARİT’in  ayrı  eklem  projeleri  olarak  görüşmede  ortaya  çıkan  öneriler 
doğrultusunda ilgili TAGEM birimlerinin yürütücülüğü ya da desteği ile çalışmaların devamının 
planlanması hedeflenmektedir.  

7‐ BİFEM:  Bitki  Fenolojisi Model  Parametrelerinin Ölçüm Düzenekleri  (Berk ÜSTÜNDAĞ  ‐  Elif 
SERTEL)  :  Toplantı  Konusu:  TARİT  kapsamında  toplanan  verilerde  özel  görüntü  işleme 
teknikleri  ile  bitki  biyometrik  verilerinin  otomatik  hesaplanması,  yansıtma  özelliklerinden 
ilişkilendirme oran (korelasyon) hesaplaması gibi imkanları bulunmaktadır. Verim tahmininde 
kullanılan yöntemlerden biri de bitkilerin  fenolojik modelleri ve ekimden hasata kadar olan 
dönemdeki gerçekleşen girdilerin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda bitki bazında elde edilen 
ve  edilebilecek  ölçümlerin  aktarılması,  mevcut  çalışma  ve  önerilen  modeller  konusunda 
TAGEM  tarafından bilgi alınması, bundan  sonraki  süreçte  ilgili TAGEM  katılımcılarının daha 
etkin olacağı bir sürecin planlanması hedeflenmektedir. 
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8‐ TARBİL:  Tarım  ve  Çevre  Bilişimi Merkezi  (Berk  ÜSTÜNDAĞ  –  Cankut  ÖRMECİ)  :  Toplantı 
Konusu:  TARİT,  mevcut  eklem  projeleri,  planlanmış  ve  önerilebilecek  eklem  projelerinin 
işletileceği bir merkez yapısı  İTÜ‐TKB‐TÜİK ortak yönetimi  ile YÖK’ten onay almıştır. TARBİL, 
DPT  tarafından  TARİT  Türkiye  yaygınlaştırma  sürecinde  desteklenme  kararı  da  alınmış  ve 
resmi gazetede yayınlanmıştır. Önerilen TARBİL  işleyişi ve hedefleri hakkında bilgi verilmesi, 
TAGEM katılımcılarının görüş ve taleplerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.   

 

Sunu 

UGİP: Uydu Görüntüleri İşleme ve Paylaşım Platformu   
Prof.Dr. Cankut ÖRMECİ 
Doç.Dr.Elif SERTEL 
 

Konusu: UGİP sisteminin kullanımı, imkanları, görüntü alım planlamasında tarımsal faaliyetler için 
optimizasyon kriterleri ve paylaşımda lisans yönetim politikaları 

 

Sunu 

İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM) Çalışmaları 
Prof.Dr. Cankut ÖRMECİ 
Doç.Dr.Elif SERTEL 
 
UHUZAM   : İTÜ Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi (Cankut 

ÖRMECİ – Elif SERTEL) :  

 UHUZAM’ın tanıtımı, faaliyetleri, imkanları, önerilebilecek TARİT eklem projelerinde uzaktan algılama 
imkanlarının kullanımı ve olası projelendirme süreçlerinin değerlendirilmesi 

ÜZAL  : Üzüm Bağları Uzaktan Algılama ve Değerlendirme (Elif SERTEL – 
Cankut ÖRMECİ)  

Trakya Bağ Araştırma Enstitüsü ile beraber yürütülen TÜBİTAK projesi ve UHUZAM’da doktora konusu 
araştırmalar dahilinde üzüm bağlarının uzaktan algılama ve yersel ölçümlere dayalı gelişim analiz ve 
değerlendirmeleri  hakkında  bilgi  verilmesi,  görüş‐alış  verişi  ve  çalışmalarda  yaygınlık  etkisinin 
arttırılması için işbirliği olanaklarının görüşülmesi hedeflenmektedir. 

TARSPEK  : Tarımda Spektro Radyometrik Uygulamalar ve Bilgi Sistemi (Elif 
SERTEL)  

Tarımda  spektro  radyometrik  ölçüm  ve  sınıflandırmaya  dayalı  olanaklar,  Uydu  görüntü  ve  yersel 
ölçümlerin  kullanımı,  UHUZAM’ın  bu  konudaki  araştırma  ve  eğitim  faaliyetleri  hakkında  bilgi 
verilmesi, TAGEM katılımcılarının mevcut ve önerilebilecek TARİT eklem projeleri kapsamında olası 
faaliyetlerin planlaması. 
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Yeni Teklif Proje 
 
Proje Başlığı  :Soya ve Mısır Üretiminde Pulluk Tabanının Toprak Dinamiği ve Bitki 

Açısından Etkileri 
Projeyi Yürüten Kuruluş  :BATEM 
Projeyi Destekleyen Kuruluş  :TAGEM 
Proje Yürütücüsü    :Dr. Önder KABAŞ 
Yardımcı Araştırıcılar  :Mustafa KOCATÜRK, Mehmet PAMUKÇU, Osman KAYA, Yrd. Doç. 

Mehmet TOPAKCI 
Başlama‐Bitiş Tarihleri    :2011‐2014 
Projenin Yıllara Göre Bütçesi  :2001:5000 TL 2012:5000 TL 2013:5000 TL 2014:1000 TL 
 
Proje Özeti      : 

Bu  çalışmada,  tarım  topraklarında  uzun  yıllar  pullukla  işlemeden  maydana  gelen  taban  taşı 
probleminin  farklı toprak  işleme aletlerinin  (titreşimsiz, dtireşimli dipkazan ve çizel) uygulanması  ile 
patlatılarak  gevşetilmesi  ve  bu  işlemin  toprakta  meydana  gelen  bazı  değişimlere  etkilerinin 
belirlenmesi,  bu  3  farklı  aletin  toprakta  yarattığı  etkilerin  karşılaştırılması,  aletlerin  biri  ile  olan 
farklılıkların  saptanması  (çeki  gücü,  kuvveti,  enerji  gereksinimi  ve  yakıt  tüketimi  yönünden 
karşılaştırılması) ayrıca bu farklılıkların ve değişimlerin ikinci ürün soya bitkisinin morfolojik özellikleri 
ile verimi üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Denemeler  Batı  Akdeniz  Tarımsal  Araştırma  Enstitüsü,  Aksu merkez  biriminde  yetiştirilen  soya  ve 
pamuk parsellerinde 3 yıllık olarak denemeler yürütülecektir. Denemeler tesadüf parselleri deneme 
desenine  göre  yürütülecektir. Deneme  alanı  2  dekarlık  (200x10)  4  ana  parselden  oluşacaktır. Her 
parselde 5’er adet örnekleme yapılacaktır. Örnek parsellerinin boyutları 5.00x5.00 olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toprak sıkışması, pulluk tabanı, dipkazan, çizel 

 

Yeni Teklif Proje 
 

Proje Başlığı  :Toprak Sıkışmasına Maruz Kalmış Farklı Eğime Sahip Mera Alanlarının 
Farklı Yöntemlerle Gevşetilmesi ve Mera Vejetasyonuna Etkisinin 
Saptanması 
Different  Slope  Curve  of  Compacted  Rangeland  Relaxation  of 
Different Methods  and Determination  of  Changes  In  Vegetation  of 
Rangeland Crashed 

Projeyi Yürüten Kuruluş  : Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü/Kırklareli 

İş Birliği Yapılan Kuruluş  :N.K.Ü. Tarla Bitkileri Bölümü 
Proje Yürütücüsü    :İhsan Engin KAYHAN 
Yardımcı Araştırıcılar    :Yrd. Doç. Dr. Canan TUNA                           
Kurumu  :Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/Kırklareli 



5 
 

Başlama‐Bitiş Tarihleri    :2012‐ 
Projenin Bütçesi    :38 500 TL 
 

Proje Özeti : 

Bu  araştırma  çalışması,  mera  topraklarının  sıkışmasına  bağlı  olarak  meydana  gelen  gerek  verim 
düşüklüğünün,  gerek  vejatasyonda meydana  gelen  olumsuz  yönde  değişimin  ortadan  kaldırılması 
amacıyla  oluşturulacak  farklı  toprak  işleme  yöntemlerinin  etkinliklerinin  belirlenmesi  amacıyla 
yürütülecektir.  Bilindiği  gibi  çeşitli  nedenlerle  toprakta meydana  gelen  sıkışmanın,  topraktaki  nem 
muhafazasını olumsuz etkilemesi, mera bitkilerinin  kök  gelişimlerine olan olumsuz etkisi nedeniyle 
mera  bitki  örtüsünün  zayıflamasına  neden  olmaktadır.  Zayıflayan mera  örtüsü  nedeniyle meradan 
yararlanan hayvanların beslenmesinde önemli bir yere sahip yeşil yem ihtiyacı karşılanamazken, diğer 
taraftan  erozyon  tehlikesiyle  de  yüz  yüze  gelmektedir.  Bütün  bu  olumsuzlukların  ortadan 
kaldırılabilmesi için mera arazisindeki toprak sıkışmasının etkisinin belirlenerek, ortadan kaldırılması, 
ortadan  kaldırılan  toprak  sıkışması  sonucu  merada  meydana  gelen  olumlu  gelişmelerin  ortaya 
konması  gerekmektedir.  Bu  çalışma  ile  minimum  toprak  işlemenin  mera  ıslahına  etkisi  ortaya 
konacaktır. Üç  farklı eğime  sahip merada,  toprağın  yırtılarak parçalanmasını  sağlayacak  iki  yöntem 
denenecektir. Çalışma beş yıl süreyle yürütülecek ve her yıl gelişmeler ölçülerek ve gözlenerek kayıt 
altına alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: toprak sıkışması, ripper, çizel, mera, botanik kompozisyon, kırklareli 

 

Yeni Teklif Proje 
 

Proje No      :TAGEM‐BB‐080210L4 
Proje Başlığı  :II.  Ürün  Ayçiçeği  ve  İkinci  Ürün  Silajlık  Mısır  Üretiminde 

Uygulanabilecek  Farklı  Toprak  İşleme  ve  Ekim  Yöntemlerinin  Teknik 
ve Ekonomik Yönden Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş  :Atatürk  Toprak  ve  Su  Kaynakları  Araştırma  Enstitüsü 
Müdürlüğü/Kırklareli 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  : 
Proje Yürütücüsü    :Dr. Mehmet Fırat BARAN 
Yardımcı Araştırmacılar  : 
İbrahim KAMBUROĞLU  
Uzman Başak AYDIN 
İlker KURŞUN 
Dr. Recai DURGUT 
Prof. Dr. Birol KAYIŞOĞLU  
Başlama‐Bitiş Tarihleri    :2008–2012 (2013) 
Projenin Bütçesi    :2008:  34 500  YTL   2009: 7 500  TL      2010: 6500 TL 

2011: 7250  TL          2012: 7500 TL 
Proje Özeti: 
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Bu  çalışma  ile  arpa  hasadından  sonra  II.  ürün  silajlık mısır  üretiminin  yanı  sıra  II.  ürün  ayçiçeği 
üretiminin de yaygınlaştırılmasını sağlamak, buğday hasadından ayçiçeği ekim dönemine kadar nadas 
olarak  geçen  süreyi  kaldırarak,  toprağın  sürdürülebilirliğini  bozmadan,  en  uygun  toprak  işleme  ve 
ekim yöntemini veya yöntemlerini belirlemek, buna bağlı olarak yörede tarla tarımı yapan üreticinin 
gelirini arttırmaya yönelik öneriler geliştirmek amaçlanmaktadır.  

Sistemler:             S1: Sap parçalayıcı + Ağır Yaylı Kultivatör +  Ekim Makinası  
                 S2: Sap parçalayıcı + Rototiller + Ekim Makinası 
                 S3: Sap parçalayıcı + Çizel + Gobledisk + Ekim Makinası  
                 S4: Pulluk  + Gobledisk + Ekim Makinası    

 Ekim Nöbeti:  
            1. Yıl: Fiğ + Mısır                        4. Yıl: Arpa + Ayçiçeği 
  2. Yıl: Arpa+ Ayçiçeği                 5. Yıl: Fiğ + Mısır     
  3. Yıl: Fiğ + Mısır                        (6. Yıl:  Arpa + Ayçiçeği)  
            2010 Yılı Uygulamaları: Ön bitki arpa hasadı Haziran ayında yapılmıştır. Ortalama 494,19 kg/da 
verim  alınmıştır.    Arpa  hasadından  sonra,  II  ürün  ayçiçeği  için  deneme  blokları  oluşturulmuş  ve 
ayçiçeği tarımında uygulanacak farklı toprak işleme yöntemlerine göre deneme deseni hazırlanmıştır.  
Denemelerden önce ve sonra toprakta penetrasyon ölçümleri yapılmış ve kullanılan her tarımsal alet 
ve ekipman için İş başarısı ve Yakıt tüketimleri hesaplanmıştır.  
 Verim değerleri;   

A konusunda: 178 kg/da                B konusunda: 207 kg/da 
C konusunda: 172 kg/da      D konusunda: 210 kg/da 
 

Verim miktarları;   en yüksek D konusunda bunu B konusu, A konusu takip etmiş,   en az verim  ise   C 
konusunda  (Çizel+Gobledisk +Ekim Makinesi ) hesaplanmıştır.  II ürün ayçiçeği hasadından sonra; ön 
ürün olarak 08.11.2010 tarihinde Macar fiği ekimi yapılmıştır 
Anahtar Kelimeler: Silajlık Mısır, ayçiçeği, toprak işleme, minumum toprak işleme, brüt kar. 

15 Mart 2011 SALI 

 
Yeni Teklif Proje 
 

Proje Adı  : Fiğ (Vicia sativa L.) anızına ana ürün pamuk (Gossypium  hirsitum L ) 
ekim olanaklarının araştırılması 
Research the possibilities of cotton plantation after the  On the 
vetch stubble  

Proje No      : TAGEM/TA/  
Yürütücü Kuruluş    : Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü             
Proje Lideri      : Mehmet DEMİRTAŞ                                                                     
Proje Yürütücüleri    :  

Mehmet DEMİRTAŞ  Y. Lisans  Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 
M. Niyazi KIVILCIM  Y. Lisans  Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 
M. Koray ŞİMŞEK  Y. Lisans  Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 
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Halil DÜNDAR  Y. Lisans  Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 
Ali GÜLER  Lisans  Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 
Önder ERALP  Y. Lisans  Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 

 
İşbirliği Yapılan Kuruluş  :        
Başlama ve Bitiş Tarihi    :        01.01.2012 – 31.12.2014   
 

Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  

Hızla artan dünya nüfusunun daha nitelik ve nicelikli üretim  ihtiyacı ve tarımsal nüfusun endüstriye 
kayması, tarımsal üretimde mekanizasyon uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Tarımsal üretimde 
bu  güne  kadar  ana  hedef  verim  ve  üretim  artışı  iken,  günümüzde  ürün  kalitesinin  iyileştirilmesi, 
üretim  girdilerin  azaltılması,  doğal  kaynakların  korunması  ve  çevre  sağlığı  bilincinin  önem 
kazanmasıyla ekonomik üretim ve sürdürülebilir tarım kavramları ön plana çıkmaya başlamıştır. Bitki 
desenine göre değişmekle beraber harcanan toplam enerjinin büyük oranda birincil ve  ikincil toprak 
işlemede kullanılması,  toprak işlemede yeni arayışları gündeme getirmiştir. 

Tarımında  en  önemli  konulardan  biri  olan  tohum  yatağı  hazırlama  konusunda  uygulanabilecek 
alternatif  yöntemler  düşünüldüğünde,  pullukla  sürümden  doğrudan  ekime  doğru  değişen,  azalan 
işleme yoğunlukları gündeme gelmektedir. Elde edilen çok yıllık verilere göre; Bu yöntemler arasında 
zaman gereksinimi bakımından % 750, yakıt tüketimi bakımından % 240, güç gereksinimi bakımından  
% 560 dolaylarında farklar bulunduğunu bildirmektedir (Ulussoy1997). 

Fiğ (Vicia) cinsinin dünyada yetişen, yaklaşık 150 türü bulunmaktadır. Tarımı en yaygın olarak yapılan 
tür adi fiğdir (Vicia sativa L.). Adi fiğden genellikle münavebe bitkisi, yeşil ot, kuru ot, silo yemi ve yeşil 
gübre olarak yararlanılır. Fiğ ekimi Ekim‐ Kasım aylarında yapılır. Tohumları büyük olduğu,  için  çok 
duyarlı bir  tohum  yatağı  isteği  yoktur.  Ekimde  kullanılan  tohum miktarı,  20  cm  sıra  aralığın da  15 
kg/da, serpme ekimde 18 kg/da’dır. Biçim yeşil ot üretiminde % 25 çiçeklenme döneminden bitkinin 
alt kısımlarda baklalar oluşuncaya kadar ki zaman içinde, kuru ot veya silajlık üretiminde ilk baklaların 
tam dane doldurma döneminde yapılır.  İyi bakım  koşullarında 3‐3,5  ton/da yeşil ot ya da 500‐700 
kg/da kuru ot elde edilir. Fiğ, ot veya silaj üretimi amacı ile % 25‐40 arasında değişen oranlarda yulaf, 
arpa ve tritikale gibi hububatlar ile karışım halinde de yetiştirebilmektedir (Anonim,2011a). 

Fiğin  tarımda  kullanılmasını  gerektiren  birçok  avantajları  bulunmaktadır.  Bu  avantajlar; 
yetiştiriciliğinin kolay, tohumlarının ucuz, yeşil ot olarak iyi bir hayvan yemi, ana ve ara ürün tarımına 
uygun, muhafazasının  kolay,  karışım  şeklinde  diğer  bitkilerle  birlikte  yetiştirilebilmesi,  iyi  bir  ekim 
nöbeti bitkisi, gübre girdisini azaltması,  toprak  ıslahına yardımcı, hayvanlar  için kaba ve yoğun yem 
ihtiyacının önemli bir kaynağı olmasıdır. Ülkemizde yem bitkileri,  tarla üretim  sistemleri ve bitkisel 
üretim içerisinde yaklaşık % 3 oranında yer almaktadır(Anonim, 2011)  

Fiğ ara ürün  tarımı,  ılıman  iklime sahip bölgelerde pamuk‐pamuk  tarımı yapılan yerlerde  iki pamuk 
dönemi  arasında  boş  kalan  yaklaşık  5‐6  aylık  sürede  yapılan  yetiştiriciliği  kapsamaktadır.(Anonim, 
2011) 
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Bu  projede;  Fiğ  anızına  toprak  işlemeli  ve  işlemesiz  pamuk  ekimi  yapılarak  uygulanan  ekim 
yöntemlerinin  verim  ve  üretim maliyetlerine  olan  etkileri  araştırılarak  en  karlı  uygulama  konusu 
belirlenecek, ayrıca yabancı ot yoğunluğuna etkisi incelenecektir.  

 

Materyal ve Metot:   

Deneme, Büyük Menderes Havzası Nazilli Ovasında yer alan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünde, 
sulanabilir arazi koşullarda, 3 yıl çakılı deneme olarak kurulacaktır. Araştırmada materyal olarak adi 
fiğ+arpa karışımı, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü çeşitlerinden GSN‐12 pamuk çeşidi ve kimyasal 
gübreler kullanılacaktır. 

GSN‐12: Pamuk çeşidi uzun boylu ve konik formlu gossypollü, yaprakları büyük ve tüylü olup verimli 
ve orta geççi bir çeşittir. 

Adi fiğ (Viciva sativa L.)   15kg/da ekim normunda arpa (Hordeum vulgare L) 5kg/da ekim normunda 
karışık ekilecektir. Fiğ+arpa ekimle birlikte 3 kg/da saf azot, 8 kg/da fosfor uygulaması yapılacaktır. 

Pamuk  ekimi  ise  2,5  kg/da  ekim  normunda  70  cm  sıra  aralığında  gerçekleştirilecektir.  Azotlu 
gübrelemede  yeşil  gübre  uygulamasının  olmadığı  parsellerde  14kg  saf  azot,  fiğ  biçilerek  ot  olarak 
değerlendirileceği  parsellere  ise  parsellerden  elde  edilecek  kuru  ot  verimine  göre  gübre  miktarı 
hesaplanacaktır. Fosforlu gübre olarak tüm parseller 6kg/da saf fosfor uygulaması yapılacaktır.  

Deneme  tesadüf  blokları  deneme  desenine  göre  4  tekerrürlü  ve  çakılı  olarak  kurulacaktır.  Her 
deneme parseli 12 sıra ve 150m uzunluğunda toplam 1260 m² olacaktır. Pamuk hasadı her parselin 
ortasındaki  den  4  sırada  150  m  uzunluğunda  olmak  üzere  (4x0,7x150=420m²)  makine  ile 
gerçekleştirilecektir.  

 

Uygulama Konuları: 

A‐Sonbaharda: Ekim‐kasım aylarında fiğ ekimi, 
    İlkbaharda: Nisan ayında fiğlerin biçilerek ot olarak  
    değerlendirilmesi + fiğ anızına direk pamuk ekimi+sulama 
B‐ Sonbaharda: Ekim‐kasım aylarında fiğ ekimi,  
     İlkbaharda: Nisan ayında fiğlerin biçilerek ot olarak                              
     değerlendirilmesi  + goble diskaro + tırmık + sürgü merdane + tav  
     suyu +tırmık+sürgü merdane + ekim + sürgü 
C‐ Sonbaharda: Ekim‐kasım aylarında fiğ ekimi 
     İlkbaharda: Nisan ayında goble diskaro +tırmık + sürgü merdane +     
     tav suyu  +tırmık +sürgü merdane+ ekim + Sürgü   
D‐ Sonbaharda: Ekim‐Kasım aylarında pullukla derin sürüm 

İlkbaharda: Nisan ayında (goble diskaro veya çizel) + diskaro + tırmık + Sürgü merdane + tav suyu 
+ diskaro+ tırmık  + sürgü merdane+ Ekim + Sürgü   
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Tarla Filiz Çıkışı (%)  

Araştırmada yer alan farklı toprak işleme yöntemlerinin uygulanması ile tohum yataklarında meydana 
gelen pamuk  tohumlarının çıkış yüzdelerini belirlemek amacıyla ölçümler yapılacaktır. Bu  işlem her 
bir  parselde  2  ayrı  noktadan  5m  uzunluğunda  iki  sıradaki  bitki  sayıları  3  gün  ara  ile  bitki  çıkış 
sayısındaki  değişiklik  sıfırlanıncaya  kadar  tespit  edilecektir.  Bu  sayıların  ekim  sırasındaki  ekim 
makinasının  bıraktığı  tohum  sayısına  oranlanması  ile  yüzde  (%)  tarla  filiz  çıkış  derecesi  bulunarak 
yapılacaktır.  

Parsellerdeki yabancı ot türleri ve yoğunluklarının belirlenmesi 

Pamuk  çıkışından  sonra  ara  çapa,  1.sulama  sonrası  ve  hasat  döneminde  olmak  üzere  3  farklı 
dönemde her bir parsele 1 m2  (1 m  x1 m)’lik  çerçeve  rastgele 4 defa atılarak,  çerçeve  içine giren 
bitkilerin yabancı ot türlerine göre ayırımı ve sayımı yapılacak ve m2’deki yabancı ot yoğunluğu tespit 
edilecektir (Odum, 1971). 

Kütlü Pamuk Verimi (kg/da) 

Farklı  toprak  işleme uygulamalarının  verim üzerindeki etkilerini belirlemek  amacıyla her parselin 4 
sırası parsel bpyunca makine ile hasat edilecektir. 

Toprak analizi  

Her  parselden  ekim  öncesi  ve  hasat  sonrası  olmak  üzere  4  adet  örneği  toprak  0‐20  ve  20‐40cm 
derinliğinden alarak analiz edilerek 4 analiz sonucunun aritmetik ortalaması alınarak parseldeki analiz 
sonuçları belirlenecektir.  

Beklenen yararlar/ Uygulamaya aktarma/ekonomiye katkı: 

Bu  araştırmada  pamuk  tarımındaki  değişik  tohum  yatağı  hazırlama  yöntemleri  karşılaştırılacak, 
ekonomik analizleri yapılacak ve uygulanabilir yeni yöntemler belirlenecektir. Bölgemiz çiftçilerine en 
pamuk  üretiminin  daha  ekonomik  yapılabileceği  konusunda  ışık  tutarak  pamuk  tarımının 
sürdürülebilirliğine  katkı  sağlamaktır.  Yapılacak  çalışmada  pamuk  tarımı  için  farklı  tohum  yatağı 
hazırlama  yöntemlerinin maliyetlere  ve  verime  olan  etkilerinin  ekonomik  analizleri  incelenecektir. 
Ayrıca, verimde herhangi bir azalışa neden olmadan en az girdi ile tohum yatağı hazırlama yöntemleri 
araştırılacaktır. Araştırma  ile pamuk tarımında birincil ve  ikincil toprak  işleme sayısını azaltarak veya 
ortadan  kaldırarak  tohum  yatağı  hazırlama  maliyetinin    %  17  ‘lerden  (Ulussoy1997)  daha  alt 
seviyelere düşürülebilecektir.  

Talep edilen Bütçe:   

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  3           2012 2013 2014

TÜKETİME YÖN.MAL VE MALZEME AL.  3  2             

Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alım   3  2  1          

Kırtasiye Alımları  3  2  1  1  500    
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Büro Malzemesi Alımları  3  2  1  2  2000    

Baskı ve Cilt Giderleri  3  2  1  5      3000

Enerji Alımları  3  2  3          

Akaryakıt ve Yağ  Alımları  3  2  3  2  1000 1500 2000

Özel Malzeme Alımları  3  2  6          

Lab. Mal. ile Kimyevi ve Temrinlik Mal Al.  3  2  6  1       

Zirai Malzeme ve İlaç Alımları  3  2  6  3       

HİZMET ALIMLARI  3  5        5000 6000 7000

Diğer Hizmet Alımları  3  5  9          

Diğer Hizmet Alımları  3  5  9  90  3000 3300  

MAMUL MAL ALIM BAKIM ONARIM  3  7             

Bakım ve Onarım Giderleri  3  7  3          

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri  3  7  3  2  3000    

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri  3  7  3  3  1000 1000 1000

İş Makinası Onarım Giderleri  3  7  3  4  1000 250  

Toplam              1650012050 13000

SERMAYE GİDERLERİ  6                

MAMUL MAL ALIMLARI  6  1             

Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alım  6  1  2          

İşyeri Makine Techizat Alımları  6  1  2  5       

Avadanlık Alımları  6  1  3          

Tamir Bakım Aleti Alımları  6  1  3  1  1000 1000 1000

Laboratuar Gereçleri Alımları  6  1  3  4  1000 5000 5000

Zirai Gereç Alımları  6  1  3  5  25000    

Diğer Avadanlık Alımları  6  1  3  90  1000 1000 1000

MENKÜL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ  6  2             
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Kim. Mad.İle Kauçuk ve PlastikÜr.  Al.  6  2  7          

Kim. Mad. İle Kauçuk ve Plas.Ürün Al.  6  2  7  1  2000 2200 3000

MENKUL MALLARIN B. ONAR. GİD.  6  6             

Malzeme Giderleri   6  6  2          

Malzeme Giderleri  6  6  2  1  3000 6000  

Enerji Giderleri   6  6  4          

Akaryakıt ve Yağ  Alımları  6  6  4  2  5000 6000 7000

Elektrik Alımları  6  6  4  3  1000 1250 2000

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri  6  7  5  2  300 350 5000

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ  6  9             

Yolluk Giderleri  6  9  2          

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları  6  9  2  1  500 500 500

Toplam              3980023300 24500

Yıllar Genel toplam              5630035350 37500

Toplam Proje Bütçesi           129150

 

Çalışma Takvimi: 

Proje Faaliyetleri  Sorumlu Kişi  Planlama 

Tarla denemelerinin planlanması  
Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM M. Koray 
ŞİMŞEK  

Ocak‐ 2012 

Tarla denemelerinin kurulması fiğ ekimi, 
fiğ hasadı ve pamuk ekimi  

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM M. Koray 
ŞİMŞEK Ali GÜLER 

Halil DÜNDAR 

Ocak‐Mayıs 2012 

Deneme ekim bakım işleri 

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM 

Ali GÜLER 

Nisan‐Eylül 2012 



12 
 

Halil DÜNDAR 

Deneme gözlem ve sayımları 

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM 

Ali GÜLER 

Halil DÜNDAR 

Mayıs‐Ekim 2012 

Pamuk Hasadı+ fiğ ekimi 

Mehmet DEMİRTAŞ  

Ali GÜLER 

M. Koray ŞİMŞEK  

Ali GÜLER  

Halil DÜNDAR 

Ekim‐Aralık 2012 

Tarla denemelerinin değerlendirilmesi 

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM 

M. Koray ŞİMŞEK 

Halil DÜNDAR 

Önder ERALP 

Aralık 2012 

Fiğ hasadı ve pamuk ekimi  

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM M. Koray 
ŞİMŞEK Ali GÜLER 

Halil DÜNDAR 

Ocak‐Mayıs 2013 

Deneme ekim bakım işleri 

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM 

Ali GÜLER 

Halil DÜNDAR 

Nisan ‐Eylül 2013 

Deneme gözlem ve sayımları 

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM 

Ali GÜLER 

Halil DÜNDAR 

Mayıs‐Ekim 2013 

Pamuk Hasadı+ fiğ ekimi  Mehmet DEMİRTAŞ   Ekim‐Aralık 2013 
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Ali GÜLER 

M. Koray ŞİMŞEK  

Ali GÜLER  

Halil DÜNDAR 

Tarla denemelerinin değerlendirilmesi 

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM 

M. Koray ŞİMŞEK 

Halil DÜNDAR 

Önder ERALP 

Aralık 2013 

Fiğ hasadı pamuk ekimi  

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM M. Koray 
ŞİMŞEK Ali GÜLER 

Halil DÜNDAR 

Ocak‐Mayıs 2014 

Deneme ekim bakım işleri 

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM 

Ali GÜLER 

Halil DÜNDAR 

Nisan ‐Eylül 2014 

Deneme gözlem ve sayımları 

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM 

Ali GÜLER 

Halil DÜNDAR 

Mayıs ‐Ekim 2014 

Pamuk Hasadı+ fiğ ekimi 

Mehmet DEMİRTAŞ  

Ali GÜLER 

M. Koray ŞİMŞEK  

Ali GÜLER  

Halil DÜNDAR 

Ekim‐Aralık 2014 

Tarla denemelerinin değerlendirilmesi 3 
yıllık raporun birleştirilmesi 

Mehmet DEMİRTAŞ M. 
Niyazi KIVILCIM 

Aralık 2014 
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M. Koray ŞİMŞEK 

Halil DÜNDAR 

Önder ERALP 

 

 

Yeni Teklif Proje 
 

Proje Başlığı  :Tarımsal  Kaynaklı  İş  Kazalarının  Tespiti  ve  Sonuçları  (Kırklareli  İli 
Örneği) 

Projenin İngilizce Başlığı  :Determination of Occupational Accidents Based On Agriculture and 
the Results (Kırklareli Province Sample) 

Projeyi Yürüten Kuruluş  :Atatürk  Toprak  ve  Su  Kaynakları  Araştırma  Enstitüsü 
Müdürlüğü/Kırklareli 

İş Birliği Yapılan Kuruluş  :‐ 
Proje Yürütücüsü    :İhsan Engin KAYHAN 
Yardımcı Araştırıcılar    :‐ 
Kurumu  :Atatürk  Toprak  ve  Su  Kaynakları  Araştırma  Enstitüsü 

Müdürlüğü/Kırklareli 
Başlama‐Bitiş Tarihleri    :2012‐2013 (İki yıl) 
Projenin Bütçesi    :16 400 TL 
 
Proje Özeti:  
Araştırma,  Kırklareli  İli  sınırları  içerisinde  yer  alan  tarım  işletmelerinde  anket  yoluyla  yüz  yüze 
görüşülerek  son  on  yılda  meydana  gelen  tarımsal  kaynaklı  iş  kazalarının  ve  sonuçlarının  tespiti 
amacıyla yürütülecektir.  İşletme  sahiplerinin  iş güvenliği konusunda bilgi düzeyinin de belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.  Çalışmada  Cluster  Örnekleme  (Salkım)  Metodu  ile  örnekleme  yapılacaktır.  Bu 
çalışmadan  elde  edilen  bulgular  uygun  analiz  yöntemlerinden  bir  veya  birkaçı  ile  istatistikî  olarak 
analiz edilecektir. Analiz sonuçları kullanıcılara aktarılırken gerekli önermeler yapılacaktır. Bu çalışma 
Kırklareli  için  özgün  bir  çalışma  olacaktır.  Araştırma  sonuçları  gerek  Bakanlığımızın  iş  güveliği 
konusundaki eğitim çalışmalarına, gerekse makine üreticilerinin  iş güvenliğine karşı hassasiyetlerinin 
artması yönünde katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Traktör, Biçerdöver, Tarımda iş kazası, İş güvenliği, Kırklareli 

 
Yeni Teklif Proje  

 

Proje Başlığı :Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Hasat - Harman 
Mekanizasyonu Olanaklarının Geliştirilmesi ve Optimum 
Parametrelerinin Belirlenmesi  
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Proje Lideri   :Dr. Önder KABAŞ 
Projeyi Yürüten Kuruluş :BATEM 
Başlama-Bitiş Tarihleri       :2011-2014 
Proje Yürütücüleri  :Saadet Tuğrul AY, Osman KAYA 
Projenin Toplam Bütçesi     :70.000 TL 
Proje Özeti   : 
Ülkemizde tıbbı ve aromatik bitkilerin üretiminde en önemli problemlerden birisi, bitkinin 
hasat ve harmanında karşımıza çıkmaktadır. Tıbbı ve aromatik bitkilerin hasadı büyük bir 
oranda insan işgücü kullanılarak elle yada çayır-çim biçme makinaları üzerinde değişiklik 
yapılma suretiyle bu tip bitkilere uygun olmayan makinalarla yapılmaktadır. Toplanan bitkiler 
yaklaşık olarak bir hafta sonra yeterli harman nem seviyesine gelince, harman makinalarıyla, 
bitkiler sopalarla dövülerek yada lastik tekerlekli küçük traktörlerin bitkileri çiğnemeleriyle 
taneleri ayrılmaktadır. Fakat bu tip harmanla işlemi sırasında bitki içinde önemli düzeyde yağ 
kayıpları meydana gelmektedir. Bu çalışmada entansif tarımın bir gereği olarak hasat-harman 
işlemlerinde, farklı seçeneklerin kullanılması için mekanizasyon uygulamalarının 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Hasat, Harman, tıbbı ve aromatik bitkiler 
 
 
Sonuçlanan Proje 

Projenin Adı       : Kolza Hasadında Biçerdöver Tane Kayıplarının Araştırılması  
           Reduced of Seedd Missing in Rapeseed Harvesting with Combine 
Proje No       : TAGEM/TA/08/05/01/001 
Yürütücü Kuruluş     : Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri       : Şahin Gizlenci 
Proje Yürütücüleri   : Mustafa Acar, Hüseyin Duran, Mevlüt Şahin    Prof. Dr. İlknur G. 

Dursun 
İşbirliği Yapılan Kuruluş   : A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü‐Ankara 
Başlama ve Bitiş Tarihi    : Eylül 2007 – Aralık 2010 
 

Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi : 

Temel  besin  maddelerinden  biri  olan  yağ,  insan  beslenmesinde  önemli  bir  yere  sahiptir.  Halen 
ülkemizde kişi başına yılda 19 kg yağ tüketilmektedir. 

Ülkemizde özellikle her yıl hissedilir derecede artarak devam eden bitkisel yağ açığımız, bugün bitkisel 
yağ sanayimizin, dolayısıyla ülke ekonomimizin önemli problemleri  içerisinde yer almaktadır. Üretim 
artışının  talepteki  artış  hızını  yakalayamaması;  Türkiye’yi  hem  yağ  hem  de  yağlı  tohum  ithalatçısı 
haline  getirmiştir.  2005  yılında  yağlı  tohumlarda  dışarıya  ödenen  döviz miktarı  yaklaşık  1.3 milyar 
doları bulmuştur.  
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Son günlerde ülkemizde  biyodisel üretimine yönelik tesis kuran 150 civarında özel sektör firmasının 
faaliyette  olduğu  bildirilmektedir.  Biyodisel  üretiminde  en  fazla  kullanılan  bitkisel  ham maddeler, 
doğal olarak ülkelerin yoğun olarak ürettikleri yağ bitkilerine göre  şekillenmekteyse de; kolzanın, % 
86 ile başı çektiği bilinmektedir. 

Güler  ve  arkadaşlarının Orta  Karadeniz  Bölgesinde  kolza  üretim  alanlarının  coğrafi  bilgi  sistemleri 
tekniklerini  kullanarak  belirlenmesi  çalışmasında  Amasya,  Samsun  ve  Tokat  illerinde  339  774  ha 
alanda kolza yetiştirilebileceğini bildirmişlerdir.  

Kolza bitkisinin ekim alanlarının arttırılması yanında birim alandan alınan verimin yükseltilmesi de ana 
ilkeler arasında yer almaktadır. Kolza bitkisinde verimde düşüşün en önemli etkenlerinden birisi hasat 
sırasında meydana  gelen  tane  kayıplarıdır.  Kolzanın bin  tane  ağırlığının  2.5‐5.5  g  arasında değişim 
göstermesi,  tohumlarının  oldukça  küçük  olması,  ülkemizde  yeni  yeni  ekim  alanları  bulması 
çiftçilerimiz  tarafından  tarımının  tam  olarak  bilinmemesi  sebebiyle    hasat  esnasında  tane  kayıp 
oranları % 20‐30’lara ulaşmaktadır.               

200 bin ha alan  için ortalama % 25  tane kaybı 250 kg/da verim hesabı  ile 125 bin  ton yağlı  tohum 
kaybına  karşılık  gelmektedir.  Bu  oran  bir  başka  deyişle  50  bin  ha  alandan  hiç  kolza  alınamaması 
anlamına gelmektedir. Bu durum ürün maliyetinin yükselmesine, çiftçinin gelirinin düşmesine sebep 
olmaktadır.  Hasat  kayıplarının  en  aza  indirilmesindeki  en  önemli  unsur,  ürünün  durumuna  göre 
biçerdöverin ayarlanmasıdır. Tane kaybının azaltılması  için gerekli olan biçerdöver ayarları arasında 
biçerdöverin  ilerleme hızı da dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Biçerdöverle doğrudan 
hasat  yönteminde;  biçerdöverin  tipine,  ürün  ve  arazi  yapısına  bağlı  olarak  tane  kaybının   %  8‐54 
arasında değiştiği belirtilmektedir. 

Bu  projede;  kolzanın  biçerdöverle  hasat‐harmanında meydana  gelen  tane  kayıplarını  belirleyerek 
önlemek  veya  en  aza  indirmek,  birim  alandan  alınan  verime  dolaylı  yoldan  katkıda  bulunmak, 
üreticinin gelir seviyesini yükseltmek hedeflenmiştir. 

Özet     :  

Bu  çalışma,  Samsun  ekolojik  şartlarında  yürütülmüştür.  Araştırma  bölgemizde  yetiştirilmekte  olan 
kolzanın biçerdöver ile hasadı esnasında meydana gelen tane kayıplarının en aza indirilmesi hakkında 
temel bilgiler elde etmek amacıyla, 2007‐ 2010 yılları arasında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
uygulama arazisinde yürütülmüştür.  

Çalışma biçerdöver ile kolza hasadında en uygun vantilatör devir sayısı ve biçerdöver ilerleme hızının 
belirlenmesi, en uygun batör devir sayısı ve kontürbatör aralığının belirlenmesi,  ile en uygun dolap 
devri  ve  dolap  konumunun  belirlenmesi  olmak  üzere  üç  alt  başlık  altında  yürütülmüştür.  Her  bir 
çalışma ayrı ayrı tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonunda kolza ile biçerdöver hasadında en az tane kaybının gerçekleştiği, en ideal kriterler 
vantilatör  devri  :  500  dev/dakika;  ilerleme  hızı:  4  km/h;  dolap  devri  30  devir/dakika;  tabla 
helezonunun önünde, batör devri:   700 devir/dakika; kontürbatör aralığı 30 mm uygulamalarından 
elde edilmiştir. 
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Sunu  

Proje Adı   : Tarım ve  İlgili Çevresel Konularda Bilgi ve  İletişim Teknolojileri   ve Robotik 
Kapsamındaki Avrupa Araştırmalarının Koordinasyonu (ERA‐NET/AB) 

Destekleyen Kurum  : AB 
Proje Yürütücüsü   : TAGEM 
 

 

Devam Eden Proje 

Proje No    :    

Proje Başlığı    :Güneş  Pili  Destekli  Damla  Sulama  Sistemlerinin  Kurulumu  ve  Sistem 
Performansının Teknik ve Enerji Maliyeti Yönünden Karşılaştırılması (Şanlıurfa Örneği) 

Projeyi Yürüten Kuruluş    :GAP  Toprak‐Su  Kaynakları  ve  Tarımsal  Araştırma  Enstitüsü 
Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  :Harran  Üniversitesi  (Mühendislik  Fakültesi),  Çukurova  Üniversitesi 
(Ziraat Fakültesi), Karabük Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) 

Proje Yürütücüsü    :Ümran ATAY   Ziraat Yüksek Mühendisi 

Yardımcı Araştırmacılar  :Prof. Dr.  Bülent  YEŞİLATA,  Yusuf  IŞIKER,  Ahmet  ÇIKMAN,  Abdullah 
Suat  NACAR,  Doç  Dr.  Refik  POLAT,  Ufuk  RASTGELDİ,  Prof.  Dr.  Ali  BAŞÇETİNÇELİK,  İbrahim  Halil 
ÇETİNER  

Başlama – Bitiş Tarihleri    :2009–2010 (2 yıl) 

Proje Bütçesi    :2009: 65.319,00 TL, 2010: 6.000,00 TL,  Toplam: 71.319,00 TL 

 

Proje Özeti   

Bu çalışmada; Şanlıurfa ilinin yüksek güneş enerjisi potansiyelinden yararlanmak amacıyla fotovoltaik 
güçle  (PV)  çalışan  bir  damla  sulama  sistemi  kurulmuştur.  Sistem  belirlenmiş  bir  alanda,  yörede 
yetiştirilen  yerli  biberin  sulama  gereksinimine  yönelik  olarak  boyutlandırılmış  ve  sistem 
performansının teknik ve enerji maliyeti yönünden araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca sistemin klasik 
sulama uygulamalarında kullanılan ve alternatif akımla  (AC) çalışan pompalarla  teknik ve ekonomik 
yönden  kıyaslamasının  yapılması  da  amaçlanmıştır.  Kıyaslama  için  aynı  boyutlarda,  aynı  toprak  ve 
bitki  desenine  sahip  iki  alanda  iki  farklı  pompa  kullanılmış  ve  aynı  dizilime  sahip  iki  farklı  damla 
sulama hattıyla sulamalar yapılmıştır. Ayrıca güneş ışınımı, panel sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı, AC akım, 
volt ve harcanan kW değerleri de ölçülmüştür.  

Projenin birinci yılındaki gibi  ikinci yılında da her  iki  sistem  için ölçülen deneysel veriler alınmış ve 
sulamaların tümü sorunsuz gerçekleştirilmiştir.  
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Projenin birinci yılında PV sulama sistemi akü desteğiyle çalıştırılmıştı,  ikinci yılında  ise aküsüz direk 
güneş pillerin anlık ürettiği elektrikle çalıştırılmış ve performansına bakılmıştır. 

Doğru  akımlı  (DC)  pompa,  gündüz  gerekli  güneş  ışınım  şiddetine  maruz  kaldığında  kesintisiz 
çalışabilmekte  ve  sulamaları  gerçekleştirebilmektedir. DC pompanın  saatte 2,5–5  ton  aralığında  su 
bastığı  tespit  edilmiştir.  Özellikle  sulama  döneminde  elektrik  kesintilerinde  AC  pompa  ile  sulama 
yapılamazken, DC pompa ile sorunsuz sulama yapılabilmektedir.  

 

Devam Eden Proje 

Proje No    :    
Proje Başlığı    :Güneş Pili Destekli Damla Sulama Sistemlerinin Kurulumu ve Sistem 

Performansının  Teknik  ve  Enerji Maliyeti  Yönünden  Karşılaştırılması 
(Şanlıurfa Örneği) 

Projeyi Yürüten Kuruluş    :GAP  Toprak‐Su  Kaynakları  ve  Tarımsal  Araştırma  Enstitüsü 
Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  :Harran  Üniversitesi  (Mühendislik  Fakültesi),  Çukurova  Üniversitesi 
(Ziraat Fakültesi), Karabük Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) 

Proje Yürütücüsü    :Ümran ATAY   Ziraat Yüksek Mühendisi 
Yardımcı Araştırmacılar  :Prof. Dr.  Bülent  YEŞİLATA,  Yusuf  IŞIKER,  Ahmet  ÇIKMAN,  Abdullah 

Suat  NACAR,  Doç  Dr.  Refik  POLAT,  Ufuk  RASTGELDİ,  Prof.  Dr.  Ali 
BAŞÇETİNÇELİK, İbrahim Halil ÇETİNER  

Başlama – Bitiş Tarihleri    :2009–2010 (2 yıl) 
Proje Bütçesi    :2009: 65.319,00 TL, 2010: 6.000,00 TL,  Toplam: 71.319,00 TL 
 
Proje Özeti   
Bu çalışmada; Şanlıurfa ilinin yüksek güneş enerjisi potansiyelinden yararlanmak amacıyla fotovoltaik 
güçle  (PV)  çalışan  bir  damla  sulama  sistemi  kurulmuştur.  Sistem  belirlenmiş  bir  alanda,  yörede 
yetiştirilen  yerli  biberin  sulama  gereksinimine  yönelik  olarak  boyutlandırılmış  ve  sistem 
performansının teknik ve enerji maliyeti yönünden araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca sistemin klasik 
sulama uygulamalarında kullanılan ve alternatif akımla  (AC) çalışan pompalarla  teknik ve ekonomik 
yönden  kıyaslamasının  yapılması  da  amaçlanmıştır.  Kıyaslama  için  aynı  boyutlarda,  aynı  toprak  ve 
bitki  desenine  sahip  iki  alanda  iki  farklı  pompa  kullanılmış  ve  aynı  dizilime  sahip  iki  farklı  damla 
sulama hattıyla sulamalar yapılmıştır. Ayrıca güneş ışınımı, panel sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı, AC akım, 
volt ve harcanan kW değerleri de ölçülmüştür.  
Projenin birinci yılındaki gibi  ikinci yılında da her  iki  sistem  için ölçülen deneysel veriler alınmış ve 
sulamaların tümü sorunsuz gerçekleştirilmiştir.  
Projenin birinci yılında PV sulama sistemi akü desteğiyle çalıştırılmıştı,  ikinci yılında  ise aküsüz direk 
güneş pillerin anlık ürettiği elektrikle çalıştırılmış ve performansına bakılmıştır. 
Doğru  akımlı  (DC)  pompa,  gündüz  gerekli  güneş  ışınım  şiddetine  maruz  kaldığında  kesintisiz 
çalışabilmekte  ve  sulamaları  gerçekleştirebilmektedir. DC pompanın  saatte 2,5–5  ton  aralığında  su 
bastığı  tespit  edilmiştir.  Özellikle  sulama  döneminde  elektrik  kesintilerinde  AC  pompa  ile  sulama 
yapılamazken, DC pompa ile sorunsuz sulama yapılabilmektedir.  
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Devam Eden Proje 

Proje Başlığı    :Seyyar Güneş Pili Sulama Sistemli Prototip Bir Makinenin Kurulumu 
ve  Diğer  Enerji  Kaynaklı  Sulama  Sistemleriyle  Uygulamaya  Dönük 
Etkinliğinin Araştırılması (TOVAG‐1001) 

Proje Lideri      : Ümran ATAY,  Ziraat Yüksek Müh., GAPTSKTAEM 
Projeyi Yürüten Kuruluş  :GAP  Toprak‐Su  Kaynakları  ve  Tarımsal  Araştırma  Enstitüsü 

Müdürlüğü (GAPTSKTAEM‐Ş.URFA) 
Proje Yürütücüleri  :Prof.  Dr.  Bülent  YEŞİLATA,  Ufuk  RASTGELDİ,  Prof.  Dr.  Ali 

BAŞÇETİNÇELİK 
Başlama – Bitiş Tarihleri  :2011–2014 (3 yıl) 
Projenin Toplam Bütçesi  :151.953,00 TL 
 
Proje Özeti 
Projemizde  güneş  pili  destekli  seyyar  bir  prototip  makine  kurulumu  gerçekleştirilerek,  sulamaya 
dönük olarak diğer enerji kaynaklı sulama sistemlerindeki yaşanan sorunlara (elektrik kesintileri, ürün 
kaybı, arıza masrafları, yeni kurulum maliyetleri ve yüksek enerji birim fiyatları gibi sorunlara) çözüm 
amaçlanmaktadır.  Projeyle  alternatif  enerji  kaynaklarından  biri  olan  güneş  enerjisinin  güneş  pili 
sistemi  vasıtası  ile  sulamada  kullana  bilirliğini  deneysel  veriler  kullanılarak;  arazi  ve  sistem 
performansları  teknik  ve  enerji  maliyeti  yönlerinden  diğer  enerji  kaynaklarıyla  kıyaslayarak  bu 
sistemin  etkinliği  araştırılacaktır.  Ayrıca  çiftçilerin  uygulamaya  dönük  güneş  pili  sulama  sistemiyle 
diğer  sistemler  arasındaki  farkı  kolaylıkla  gözlemleyebileceği  bir  ortam  hazırlayarak,  yörede 
yaygınlaştırılması yönünde bilinçli bir kullanıcı zinciri oluşturulması amaçlanmıştır. 
Projede  tasarlanan  seyyar  sistemin  mal  ve  hizmet  alımından  sonra  imalatına  geçilecek,  imalat 
sırasında  32  adet  170W  gücünde  monokristal  panel  kullanılacaktır.  Bu  paneller  demir  profilden 
yapılan çerçevelere yerleştirilecektir. Panellerin  toplam yüzey alanı 33,4 m2 civarında olacak ve  tek 
düzlem üzerine yerleştirilecektir. Sistemin düşey ve yatay yönde hareket ettirilebilmesiyle güneşten 
gelen  enerjiden maksimum  kazanç  sağlanması  hedeflenmektedir.  Ayrıca  altı  adet  değişik  derinlik 
aralığında (0‐12 m, 12‐22 m, 15‐50 m, 30‐80 m, 70‐130 m, 130‐170 m) çalışan pompa başlıkları ve bu 
sisteme bağlı cihazlar olacaktır.                 
Anahtar kelimler: Güneş pili, DC Pompa, Seyyar güneş enerjili sulama sistemi 
 
Devam Eden Proje  

Proje No       :TAGEM‐BB‐100210E02 
Proje Başlığı      :Küçük Ölçekli İşletmeler İçin Sebze Tohumu Ekim Makinesi Tasarımı 
Projeyi Yürüten Kuruluş   :Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü ‐Eskişehir 
Projeyi Destekleyen Kuruluş  :TURAN MAKSAN ‐ Eskişehir 
Proje Yürütücüsü    :Dr. Mahmut POLAT (Makine Yük. Müh.‐TSKAEM, Eskişehir) 
Yardımcı Araştırmacılar  :Dr.  Ertuğrul  KARAŞ(Ziraat  Yük.  Müh.  ‐TSKAEM,  Eskişehir),  Adnan 

CENGİZ  (Ziraat Mühendisi‐  TSKAEM,  Eskişehir),  Erol  TURAN(TURAN 
MAKSAN‐Eskişehir),  
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Başlama‐Bitiş Tarihleri    :2010–2012  
Proje Bütçesi      :8050+KDV. 
 
Projenin Özeti ve Gelişimi: 
 
Proje, elle ve/veya motorla tahrik olabilecek çok amaçlı sebze ekim makinesi ile özellikle küçük ölçekli 
tarım işletmelerinde, tohum ve zaman tasarrufu ile birlikte ürün veriminde önemli bir ekonomik getiri 
sağlamak amaçları doğrultusunda 2010 Yılında başlamıştır. 

Eskişehir’de  tarım  makineleri  imalatı  alanında  faaliyet  gösteren  TURAN  MAKSAN  Makine  Sanayi 
tarafından  tamamen  finanse  edilen  projede,  firma  tarafından  imal  edilen mevcut  bir  sebze  ekim 
makinesi üzerinde modife (değişiklik) çalışmaları devam etmektedir. 

 

Devam Eden Proje  

Projenin Adı  :  Biçerdöver  Hasadında  Farklı  Hasat  Sistemlerinin  Biçerdöver  İş 
Başarısı, Dane ve Sap Kayıpları Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir 
Araştırma 

Proje Numarası     : TAGEM‐BB‐090201C6 
Projeyi Yürütücü Kuruluş  : Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü   
Projenin İlgili Olduğu Daire Başkanlığı: Tarla Bitkileri Daire Başkanlığı 
Projenin İlgili Olduğu AP  :A‐02. P‐10 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve  
                                                     Kırsal Alandaki Toplumlar için Mali Modeller 
Raporun İlgili Olduğu Dönem  : 01/01/2010 ile 31/12/2010 
7. Gelişme Raporu:  

        7.1.  Proje  Hedeflerinin  Gerçekleşme  Durumu:  Buğday  hasat  döneminde  biçerdöver 
kiralanmasında ve biçerdöverdeki  jakların yetersizliğinden dolayı sıkıntılar yaşanmıştır. Biçerdöverde 
jak  yetersizliği  ve  hasat  döneminde  biçerdöver  kiralamada  yaşanan  sıkıntılar  ve  yapılacak 
değişikliklere  biçerdöver  işletmecisinin  izin  vermemesi H7:  9  km/h  ilerleme  hızında Kesme  üniteli 
yolucu  başlık  +  tırmık  (namlı  yapmak)  +  balya mak.,H8:  7  km/h  ilerleme  hızında  Kesme  üniteli 
yolucu başlık+tırmık  (namlı yapmak) + balya mak. Ve H9: 5 km/h  ilerleme hızında Kesme üniteli 
yolucu başlık + tırmık (namlı yapmak) + balya mak konuların uygulanamamasına sebep olmuştur. Bu 
konular deneme dışı bırakılmıştır. 

   Yakıt  ölçme  cihazında  yaşanan  problemden  dolayı  yakıt  ölçme metodu  değiştirilmiş  yakıt 
ölçümü “Tamamlama yöntemine” göre yapılmıştır. 

           7.2. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 

7.2.1 Genel 

Ülkemizde  biçerdöverle  yapılan  tahıl  hasadında  biçerdöver  müteahhitliği  sisteminin 
geçerliliğinin yanı  sıra hasatta kullanılan klasik başlıklı biçerdöverlerin büyük bir kısmının ekonomik 
ömrünü  doldurmuş  ve  kapasitelerinin  düşük  olması  nedeniyle  hasat  sırasında  büyük  oranda  tane 
kayıplarının  meydana  geldiği  yapılan  çalışmalar  sonucunda  ortaya  konmuştur.  Ayrıca  ekonomik 
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öneme  sahip  sapın  tarladan  uzaklaştırılması  sırasında  birden  fazla  sayıda  gerçekleştirilen  işlemler 
nedeniyle sap verimi düşmektedir. 

Bu  çalışmada,  ülkemizde  tahıl  hasadında  kullanılan  klasik  başlıklı  biçerdöverler  yerine, 
Amerika ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılan ancak ülkemizde halen uygulamaya girmemiş yolucu 
başlıklı  bir  biçerdöver  kullanılarak  yeni  bir  hasat  yöntemi  ortaya  konulması  ve  süregelen  klasik 
yöntemin  olumsuzluklarının  ortadan  kaldırma  olanakları  araştırılması  amaçlanmıştır.  Çalışmanın 
spesifik amaçları aşağıdaki gibidir. 

• Yolucu başlıkların ülkemizdeki mevcut biçerdöverle adaptasyonunu araştırmak, 
• Klasik ve yolucu başlıkla hasatta meydana gelen kayıpları belirlemek, 
• Klasik ve yolucu başlıkla hasatta yakıt tüketimini belirlemek, 
• Her iki başlıkla hasatta biçerdöverlerin iş başarılarını belirlemek, 
• Her hasat yöntemi sonrası tarlada kalan sapların tarladan uzaklaştırma olanaklarını 

inceleyerek sap verimlerini belirlemek, 
• Yukarıdaki değerlendirmeler doğrultusunda incelenen sistemlerin ekonomik açıdan 

değerlendirmesi, toplam giderler ile sistemlerin kullanımıyla üretilen değerlerin parasal 
karşılıklarını belirlemek. 
Bu amaçla, çalışmada iki farklı hasat sistemi dane kayıpları, yakıt tüketimleri ve sap verimleri 

yönünden  karşılaştırılmıştır.  Denemeler  %16  (N1),  %14  (N2)  ve  %11’lik  (N3)  ürün  nemlerinde  ve 
biçerdöverin  farklı  ilerleme  hızları  ve  sapın  tarladan  uzaklaştırılması  için  kullanılan  makinalardan 
oluşmuş aşağıdaki hasat sistemleri ile gerçekleştirilmiştir.  
H1: 9 km/h ilerleme hızında klasik başlık + Balya makinesi 
H2: 7 km/h ilerleme hızında klasik başlık + Balya makinesi 
H3: 5 km/h ilerleme hızında klasik başlık + Balya makinesi 
H4: 9 km/h ilerleme hızında Yolucu başlık + Ot biçme mak. + tırmık + Balya Makinası 
H5: 7 km/h ilerleme hızında Yolucu başlık + Ot biçme mak. + tırmık + Balya Makinası 
H6: 5 km/h ilerleme hızında Yolucu başlık + Ot biçme mak. + tırmık + Balya Makinası 

Çalışmanın  ilk  yılında  dane  kayıpları,  yakıt  tüketimi  ve  sap  verimine  ilişkin  veriler  alınarak, 
biçerdöverlerin  iş  başarıları  belirlenmiştir.  Sistemlerin  ekonomik  değerlendirmeleri  ise  ikinci  yıl 
verileri alındıktan sonra yapılacaktır. 
7.2.2. Materyal 
7.2.2.1. Denemelerde kullanılan makinalar 
  Denemelerde kullanılan 1998 model New Holland TC56 biçerdöver Şekil 1’de görülmektedir.  

 



22 
 

Şekil 1. Çalışmada kullanılan biçerdöver 

Çalışmalarda  klasik  ve  yolucu  hasat  başlıkları  kullanılmıştır.  Klasik  hasat  başlığı,  hasadın 

bitkinin belirli bir yükseklikten biçilerek yapılmasında kullanılan, üzerinde bir dolap ve kesme düzeni 

bulunan 4.5 m iş genişliğine sahip geleneksel hasat başlığıdır (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Denemede kullanılan klasik başlık 

  Denemelerde kullanılan yolucu hasat başlığı ise Şekil 3’de görülmektedir. Başlığa ait özellikler 

Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Şekil 3. Yolucu hasat başlığı 

 Çizelge 1. Yolucu Hasat Başlığına Ait Bazı Teknik Özellikler 

Özellik  Değer 

İş genişliği (m)  6 
Rotor sayısı (adet)  1 
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Yolucu parmak sıra sayısı (adet)  8 
Rotor devir aralığı (d/min)  440‐770 
Rotor devir artış kademesi (d/min)  1 
Varyatör kayış tipi  Tekli hız kayışı 

 

Denemelerde kullanılan diğer makinalar Şekil 4, 5, 6 ve 7’da görülmektedir. 

Şekil 4. Balya Makinası 

 

 

Şekil 5. Çayır Biçme makinası 

 

Teknik Özellikleri 

 

Parmak sayısı: 23 adet 

 

İş genişliği : 170 cm 

Teknik Özellikleri 

 

Balya ağırlığı: 20‐25 kg 

 

Balya şekli: dikdörtgen(köşeli) 

 

Bağlama Sistemi: 2 ipli 
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16 Mart 2011 ÇARŞAMBA 

 
Devam Eden Proje  

Projenin Adı      : Çukurova Yöresinde Anızlı Sırta Mısır‐Soyanın Doğrudan Ekim Yapma  
                                 Olanaklarının Araştırılması  
Proje Numarası     : TAGEM‐BB‐090201C8 
Projeyi Yürütücü Kuruluş  : Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü   
Projenin İlgili Olduğu Daire Başkanlığı: Tarla Bitkileri Daire Başkanlığı 
Projenin İlgili Olduğu AP  : A‐02. P‐10 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve  
                                                     Kırsal Alandaki Toplumlar için Mali Modeller 
Raporun İlgili Olduğu Dönem  : 01/01/2010 ile 31/12/2010 
 
7.  Gelişme Raporu:  

7.1. Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Rapor döneminde proje hedefleri  %100 oranında 
gerçekleştirilmiştir.  

      7.2. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
7.2.1 Dönem Bulguları 

  Doğal  kaynakların  korunması,  çevrenin  bozulma  ve  kirlenmekten  arındırılması  için 
sürdürülebilir tarım ve buna bağlı olarak koruyucu toprak  işleme ve ekim sistemlerinin geliştirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Doğrudan ekim, koruyucu toprak işleme uygulamalarından biri olup düşük 
yakıt tüketimi nedeniyle üreticiler açısından gerekliliği her geçen gün artmaktadır. 
  Bu çalışmanın temel amaçları;  
  Sırta  ekimi  yapılmış  buğday  hasadından  sonra  toprağı  işlemeden  sırtlara  doğrudan  ekimin 
yapılması, mısır‐soya yetiştiriciliğinde uygun toprak‐tohum temasıyla ideal çimlenmenin sağlamasıdır.  
  Aynı  zamanda  yüksek  girdi  maliyetleri,  aşırı  toprak  işleme  sonucunda  toprak  yapısında 
bozulma ve toprak sıkışıklığı, buğday hasadından sonra tarla yüzeyinde kalan anızın getirdiği problem, 
tohum  yatağındaki  nem  kaybı  ve  zaman  yetersizliği  gibi  olumsuzların  ortadan  kaldırılması 
amaçlanmıştır. 

Projenin  ilk yılında sırta ekimi yapılmış buğdayın hasadından sonra toprak  işleme yapmadan 
buğday anızlı sırtlara pnömatik hassas ekim makinasıyla mısır ekimi kuru toprak  şartlarında(kuruya) 
yapılmış ve ekimde; anız yoğunluğu ve doğrudan (toprak işlemesiz) ekimden kaynaklanabilecek ekim 
sorunlarının (tohum‐toprak temasının sağlanamaması) ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.  

Doğrudan  ekimde  iyi  bir  çimlenme  ve  çıkış  için  ekim makinası  üzerinde  doğrudan  ekime 
yönelik sap parçalayıcı ve gömücü ayak düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca çimlenme oranını yükseltecek, 
iyi bir toprak‐tohum teması sağlayacak olan baskı tekerlekleri 4 farklı (150‐600 N) yük ile yüklenerek 
ideal bası yükü belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada doğrudan ekime yönelik sap parçalayıcı ve gömücü ayak düzenlemesinin yanında 
baskı  tekerleğinin üzerine eklenen yük aparatı  ile  toprak‐  tohum sıkıştırmasını arttırmak  için 4  faklı 
basınç yükü elde edilmiştir (Şekil 7.1). 
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                Şekil 7.1 Baskı tekerleği üzerine konulacak yük aparatı ve yükler 
Pnömatik ekim makinesinde yapılan değişikliklerle sırta ekilmiş buğday hasadı sonrası anızlı 

sırtlara baskı  tekerleği üzerine uygulanan 4  farklı basınç yükü  ile doğrudan(toprak  işlemeden) mısır 
ekimi kuru toprak şartlarında yapılmış  ve bu  farklı basınç yüklerinin etkileri gözlenmiştir. 

Çiziye  uygulanacak  baskı  kuvvetinin  saptanması  amacıyla  pnömatik  ekim  makinası  ekim 
derinliğine  ayarlanmış  ve  traktöre  bağlanan makinanın  baskı  tekeri  üzerine  konan  4  faklı  yük,  üst 
tarafı toprak yüzeyi ile aynı düzlemde bulunan bir terazi üzerine konarak tartılmıştır(Kayışoğlu,1993). 
Tartım sonucunda, baskı tekerleği ile birlikte yükler, Y1:150, Y2:300, Y3:450, Y4: 600 N olacak şekilde 
ayarlanmıştır.  

 
  Pnömatik ekim makinasının her bir baskı  tekerinin yüzeye uyguladığı ortalama basınç alanı 
210 cm2 ‘dir. Buna göre aşağıdaki bağıntı yardımıyla 4 yükün uygulayacağı basınçlar hesaplanmıştır. 
   P=    Baskı  tekerleğinin  yükü(N)+Ek  yük(N)/Baskı  tekerleğinin  yüzeyde  bıraktığı  iz  alanı(cm2)
   
  P1: 1250+150/(210) = 6,66 N/cm2           P2: 1250+300/(210) = 7,38 N/cm2 
  P3: 1250+450/(210) = 8,10 N/cm2             P4: 1250+600/(210) = 8,81 N/cm2 
 

Deneme  tesadüf blokları deneme desenine göre 3x40 m parsel büyüklüğünde 4  tekerrürlü 
olarak yürütülmüştür. 

Konular 
P1: 6,66 N/cm2  basınç yükü ile sırtın bastırılması         
P2: 7,38 N/cm2 basınç yükü ile sırtın bastırılması 

P3: 8,10 N/cm2 basınç yükü ile sırtın bastırılması 

Y4

Y3

Y2

Y1 
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P4: 8,81 N/cm2 basınç yükü ile sırtın bastırılması 
K: Geleneksel Ekim (pulluk+ diskaro+tapan+ekim)  

7.2.1.1. Deneme Yerinin Tanımı 
Araştırma, Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsünün Merkez Araştırma İstasyonu 

arazisinde  yürütülmektedir.  Bu  İstasyon  Ali  fakı  köyü  yolunun  4.  km’  sinde  kurulu  36  o  55'  kuzey 
enlemi 34o 55' doğu boylamında olup, denizden yüksekliği 12 m' dir.  
7.2.1.2 Deneme Yerinin İklim ve Toprak Özellikleri 
 
Genel Toprak Özellikleri 
  Dinç ve ark.  (1990)  tarafından yapılan  toprak etüt  sonuçlarına göre; Çukurova  toprakları  iki 
fizyografik gruba ayrılmaktadır. Bunlar “yüksek araziler” ve “alüviyal taban arazileri”dir. Bu fizyografik 
gruplar, üzerinde yer alan topraklar veya arazi parçalarının özelliklerine, eğim ve rölyeflerine, erozyon 
sınırlarına bağlı olarak kendi içlerinde birbirlerinden doğal sınırlarla ayrılan, yedi fizyografik üniteden 
oluşmaktadır. Bu  fizyografik üniteler; Yüksek  fluvo Deniz  terasları, Bajadalar, Yüksek araziler, Nehir 
terasları,  Taban  araziler  (Taşkın  Düzlükleri),  Delta  tabanları,  Lagünler  ve  kıyı  kumullarıdır.  Bu 
fizyografik üniteler üzerinde oluşmuş 20 toprak serisi vardır. 
 Genel iklim özellikleri 
  Bölgede  tipik Akdeniz  iklimi  görülür. Çukurova  ve Torosların  yakın eteklerinden oluşan  kıyı 
kesiminde  yazlar  sıcak  ve  kurak,  kışlar  ılık  ve  yağışlıdır.  Toprak  ve  Su  kaynakları  Tarsus  Araştırma 
Enstitüsü Meteoroloji İstasyonu iklim verilerine göre; yörenin yıllık yağış ortalaması 598.5 mm’dir. En 
çok yağış alan aylar Kasım, Aralık ve Ocak ayları, en az yağış alan aylar ise Haziran, Temmuz, Ağustos 
ve  Eylül  aylarıdır.  Toplam  yağışın %54,2’si  kış  aylarında olmaktadır.  Yağışın büyük  bölümü  yağmur 
şeklindedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 18 oC’dir. En sıcak aylar Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları, 
en serin aylar, Aralık, Ocak  Şubat ve Mart aylarıdır. En sıcak ay ortalaması (Ağustos) 27 oC, en soğuk 
ay ortalaması (Ocak) 8.8 oC’dir. Uzun yıllar nisbi nem ortalaması %70.9’dur. Nisbi nem Ağustos ayında 
%75.7 ortalama değeri ile en yüksek değere ulaşmıştır.   

Deneme yerine ait 0‐30 cm derinliğinde toprak örnekleri alınarak toprak analizleri yapılmıştır 
(Çizelge 7.1.).  

Çizelge 7.1. Deneme yeri toprağına ait bazı özellikleri 

 
Derinlik 
(cm) 

 
Saturasyon 

(%) 

 
PH 

 
Toplam 
Tuz(%) 

 Kireç
(%) 

 
K2O 

(kg/da)

 
P2O5 
(kg/da)

 
Organik 
Madde(%)

Bünye Analizi 
 

Kil(%)  Silt(%)  Kum(%) Sınıfı

0‐30  60  7,9  0,018  14,45 145,90  1,09  1,36  45,42  38,71  15,86  Killi 
Tınlı 

 
 
 

Anızlı sırtların anız yoğunluğu (20 cm x 20 cm çerçeve):  42 adet 
Anız Yüksekliği (cm)                                                      :  13,3 cm 

 

  0‐10 cm  10‐20 cm 
Anızlı sırtların ekim öncesi Hacim Ağırlığı(g/cm3)  1,385  1,436 
Geleneksel(kontrol) parseli yerinin Hacim Ağırlığı(g/cm3)  1,506  1,455 
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7.2.1.3.Hacim Ağırlığı  
Silindir  yöntemiyle  0‐10  cm  ile  10‐20  cm  derinliklerde  ekim  öncesi  ve  ekim  sonrası  hacim 

ağırlığı alınmıştır. Basınç yükü uygulamalarının ekim sonrası 0‐10 cm derinlikte alınan   hacim ağırlığı 
üzerine  etkisi %  95  güvenle  önemli  bulunmuştur.  0‐10  cm  derinlikte  alınan  hacim  ağırlığına  ilişkin 
varyans analizi sonuçları Çizelge 7.2’de, LSD çoklu karşılaştırması  ise Çizelge 7.3’de verilmiştir. 0‐10 
cm derinlikte alınan hacim ağırlığı ortalamalarına bakıldığında en yüksek hacim ağırlığı 1,484 gr/cm3 

ile P3(8,10 N/cm2) basınç yükü uygulamasında, en düşük hacim ağırlığı  ise 1,390 gr/cm3  ile P1(6,66 
N/cm2) basınç yükü uygulamasında  elde edilmiştir. 

0‐10  cm  derinlikte  alınan  hacim  ağırlığı  değeri  en  yüksek  P3(8,10  N/cm2)  basınç 
uygulamasında  görülsede;  P3(8,10 N/cm2)  ile  P4  (8,81 N/cm2)  basınç  uygulamasının  hacim  ağırlığı 
değerleri aynı grupta yer almıştır. 

Çizelge 7.2. Hacim Ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları (0‐10cm) 

Kaynaklar  SD  Kareler Top. Kareler Ort. F  Prob > F

Tekerrür  3  0,00667415 0,002225 1,9549      0,1747 

Konular  4  0,02501070 0,006252 5,4944  0,0095** 

Hata  12  0,01365610 0,001138    

Toplam  19  0,04534095       0,0177 

 P<0,01( ** %1 düzeyinde önemli)           
 
Çizelge 7.3.Farklı basınç yüklerinin hacim ağırlığı üzerine etkisi (0‐10 cm) 

Konular  HA (gr/cm3) 

P3  1,484 a 

P4    1,450 ab 

P2    1,427 bc 

K   1,394 c 

P1   1,390 c 

LSD(0,05)=0,052 
Çizelge  7.4.de  verilen  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında;  basınç  yükü  uygulamalarının 

ekim  sonrası  10‐20  cm  derinlikte  alınan  hacim  ağırlığı  üzerine  etkisi  önemsiz  bulunmuştur. 
Ortalamalar çizelge 7.5.’ de verilmiştir. 

Çizelge 7.4. Hacim ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları (10‐20cm) 

Kaynaklar  SD  Kareler Top. Kareler Ort. F  Prob > F 

Tekerrür  3  0,00154215 0,000514 0,6122         0,6200 

Konular  4  0,00155200 0,000388 0,4621 0,7624 öd 

Hata  12  0,01007560 0,000840  

Toplam  19  0,01316975         0,7988 

P>0,05 öd (önemli değil) 
 
Çizelge 7.5.Farklı basınç yüklerinin hacim ağırlığı ortalamaları (10‐20 cm)  

Konular  HA (gr/cm3)  

P3  1,465 
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Konular  HA (gr/cm3)  

P4  1,465 

P1  1,448 

P2  1,447 

K  1,445 

 
7.2.1.4. Toprak Penetrasyon direnci  
Penetrograf  kullanılarak  ekim  öncesi  ve  sonrası  0‐10‐20‐30‐40  cm  derinliklerde  toprak 

penetrasyon direnci ölçülmüştür. 
Basınç  yükü  uygulamalarının  0‐10  cm  derinlikte  alınan  toprak  penetrasyon  direnci  üzerine 

etkisi  %95  güvenle  önemli  bulunmuştur.  0‐10  cm  derinlikte  alınan  toprak  penetrasyon  direncine 
ilişkin varyans analizi sonuçları Çizelge 7.6’de, LSD çoklu karşılaştırması ise Çizelge 7.7’de verilmiştir. 
0‐10  cm  derinlikte  alınan  toprak  penetrasyon  direnci  ortalamalarına  bakıldığında  en  yüksek 
penetrasyon direnci 2,30 MPa ile P4 (8,81 N/cm2) basınç yükü uygulamasında, en düşük penetrasyon 
direnci  ise 1,15 MPa ile K(Geleneksel Ekim) uygulamasında  elde edilmiştir. P1(6,66 N/cm2), P2(7,38 
N/cm2) ve P3(8,10 N/cm2) basınç yükü uygulamalarının penetrasyon direnci değeri ortalamaları P4 
(8,81 N/cm2) basınç yükü uygulaması ile aynı grupta yer almıştır. Diğer bir deyişle, sırta ekimde baskı 
tekerine yapılan ek yük uygulamalarının toprağın 0‐10 cm’lik katmanındaki ortalama penetrasyon 
değerleri arasında istatistiksel olarak bir fark belirlenmemiştir (Çizelge 7.6). 
Çizelge 7.6. Toprak penetrasyon direncine ilişkin varyans analiz sonuçları (0‐10cm) 

Kaynaklar  SD  Kareler Top. Kareler Ort. F  Prob > F

Tekerrür  3  0,7095000 0,2365 1,5611  0,2500 

Konular  4  2,7900000 0,6975 4,6040    0,0175*  

Hata  12  1,8180000 0,1515    

Toplam  19  5,3175000 1,0855   0,0337 

  P<0,05 (* %5 düzeyinde önemli ) 
 
Çizelge 7.7.Farklı basınç yüklerinin penetrasyon direnci üzerine etkisi (0‐10 cm)  

Konular  MPa 

P4  2,30 a 

P3  1,93 a 

P2  1,90 a 

P1  1,85 a 

K  1,15 b 

LSD(0,05)=0,60 
Basınç yükü uygulamalarının 10‐20 cm derinlikte alınan   toprak penetrasyon direnci üzerine 

etkisi %95 güvenle önemli bulunmuştur (Çizelge 7.8). Yapılan LSD testine göre K(Geleneksel Ekim) ile 
P4  (8,81  N/cm2)    basınç  yükü  uygulamasının  toprağın  10‐20  cm’lik  katmanındaki  ortalama 
penetrasyon değerleri arasında  istatistiksel olarak belirgin bir  fark  saptanmıştır  (Çizelge 7.9). 10‐20 
cm derinlikte alınan  toprak penetrasyon direnci ortalamalarına bakıldığında en yüksek penetrasyon 
direnci 2,63 MPa  ile P4 (8,81 N/cm2) basınç yükü uygulamasında, en düşük penetrasyon direnci    ise 
1,40 MPa ile K(Geleneksel Ekim) uygulamasında  elde edilmiştir.  
Çizelge 7.8. Toprak penetrasyon direncine ilişkin varyans analiz sonuçları (10‐20cm) 
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Kaynaklar  SD  Kareler Top. Kareler Ort. F  Prob > F 

Tekerrür  3  1,3640000 0,45467 2,1304      0,1497 

Konular  4  3,5430000 0,88575 4,1503  0,0245 * 

Hata  12  2,5610000 0,21342    

Toplam  19  7,4680000        0,0342 

 P<0,05 (* %5 düzeyinde önemli ) 
 
Çizelge 7.9.Farklı basınç yüklerinin penetrasyon direnci  üzerine etkisi (10‐20 cm)  

Konular  MPa 

P4  2,63  a 

P3  2,25 ab 

P2  2,23 ab 

P1  1,80 bc 

K            1,40  c 

LSD(0,05)= 0,71 
Basınç yükü uygulamalarının 20‐30 cm derinlikte alınan  toprak penetrasyon direnci üzerine 

etkisi önemsiz bulunmuştur (Çizelge 7.10). Uygulanan farklı yükler sonucunda elde edilen   ortalama 
penetrasyon değerleri Çizelge 7.11 de verilmiştir. 
Çizelge 7.10. Toprak penetrasyon direncine ilişkin varyans analiz sonuçları (20‐30cm) 

Kaynaklar  SD  Kareler Top  Kareler Ort. F   Prob > F

Tekerrür  3  2,3300000  0,77667 3,4711     0,0507 

Konular  4  0,8550000  0,21375 0,9553  0,4663 öd 

Hata  12  2,6850000  0,22375    

Toplam  19  5,8700000       0,1338 

P>0,05 öd (önemli değil) 
Çizelge 7.11.Farklı basınç yüklerinin penetrasyon direnci ortalamaları (20‐30 cm)  

Konular  MPa 

P4  2,73 

P3  2,35 

P2  2,33 

P1  2,25 

K  2,10 

Basınç yükü uygulamalarının  toprağın 30–40 cm’lik katmanında  toprak penetrasyon direnci 
üzerine  etkisi  önemsiz  bulunmuştur.  Uygulanan  farklı  yükler  sonucunda  elde  edilen    ortalama 
penetrasyon değerleri Çizelge 7.13 de verilmiştir. 
Çizelge 7.12. Toprak penetrasyon direncine ilişkin varyans analiz sonuçları (30‐40cm) 

Kaynaklar  SD  KT KO F  Prob > F 

Tekerrür  3  2,4680000 0,82267 2,4885  0,1102 

Konular  4  0,9170000 0,22925 0,6935  0,6106 öd 

Hata  12  3,9670000 0,33058    

Toplam  19  7,3520000   0,2683 

P>0,05 öd (önemli değil) 
Çizelge 7.13.Farklı basınç yüklerinin penetrasyon direnci ortalamaları (30‐40 cm)  
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Konular  MPa 

P4  3,45 

K  3,25 

P3  3,08 

P2  3,00 

P1  2,83 

 
Şekil 7.2. Basınç yükü uygulamalarının toprak penetrasyon direncine etkileri 

 
Toprak derinliğine göre  farklı yük uygulamalarının  toprak penetrasyon direncine etkisi  Şekil 

7.2’de görülmektedir. Tüm uygulamalarda  toprak derinliği arttıkça buna paralel olarak penetrasyon 
değerleri de artmıştır. Bu artış özellikle 20 cm’derinlikten  sonra K(Geleneksel ekim) uygulamasında 
daha  fazla olmuştur. Uygulamalar  kendi arasında  karşılaştırıldığında, en düşük penetrasyon direnci 
değerleri K(Geleneksel Ekim)’de elde edilirken en yüksek değerler ise P4 (8,81 N/cm2) uygulamasında 
elde edilmiştir.  Uygulamalara göre penetrasyon değerleri P4 (8,81 N/cm2) > P3(8,10 N/cm2)> P2(7,38 
N/cm2) > P1(6,66 N/cm2) > K(Geleneksel Ekim) şeklinde bir dizilim oluşturmuştur.  

7.2.1.5. Yakıt Tüketimi  
Yakıt  tüketimi  Tamamlama  Yöntemine  göre  belirlenmiştir.  Yakıt  ölçümleri,  parsel  başında 

yakıt deposunun tam olarak doldurulması ve parsel sonunda, motorun durdurularak eksilen miktarın 
eklenmesi  yöntemiyle  yapılmıştır.  Eksilen miktarın  eklenmesi  sırasında,  yakıt  deposu  giriş  boğazı 
üzerinde seçilen referans bölüme kadar hassas ölçüm kaplarıyla yakıt doldurulmuştur.  

Farklı  basınç  yükü  uygulamalarının  yakıt  tüketimi  üzerine  etkisi  istatistiksel  olarak  %99 
güvenle önemli bulunmuştur. Yakıt  tüketimine  ilişkin  varyans analizi  sonuçları Çizelge 7.14’de,  LSD 
çoklu karşılaştırması  ise Çizelge 7.15’de verilmiştir. Genel ortalamalara bakıldığında en yüksek yakıt 
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tüketimi 59,63 lt/ha ile K(Geleneksel Ekim) uygulamasında en düşük yakıt tüketimi ise 10,49 lt/ha ile 
P1(6,66 N/cm2) basınç yükü uygulamasında   elde edilmiştir. P2(7,38 N/cm2) basınç yükü uygulaması 
11,83  lt/ha  yakıt  tüketimi,  P3(8,10  N/cm2)  basınç  yükü  uygulaması  11,05  lt/ha  yakıt  tüketimi  ve 
P4(8,81 N/cm2)  basınç  yükü  uygulaması  10,83  lt/ha  yakıt  tüketimi  ile  P1(6,66 N/cm2)  basınç  yükü 
uygulamasının bulunduğu aynı gurupta yer almıştır. 
Çizelge 7.14. Yakıt Tüketimine ilişkin varyans analiz sonuçları 

Kaynaklar  SD  Kareler Top.  Kareler Ort.  F  Prob > F

Tekerrür  3  2,592           0,864  1,175      0,3602 

Konular  4  7556,10     1889,03  2568,274   0,001** 

Hata  12  8,8263           0,74   

Toplam  19  7567,52  

P<0,01( **  %1 düzeyinde önemli) 
 
Çizelge 7.15.Farklı basınç yüklerinin yakıt tüketimi üzerine etkisi 

Konular  YT (lt/ha) 

K  59,629 a 

P4  11,830 b 

P3    11,049 bc 

P2    10,826 bc 

P1  10,491 c 

LSD(0,05)= 1,32 
7.2.1.6. Tarla Filiz Çıkış Derecesi(%) 
Parseldeki  bitkilerin  toprak  yüzeyine  çıkışları  sabitlenince  çıkan  filizler  sayılmıştır.  PE= 

(Çimlenen Toplam Tohum sayısı/Ekilen Toplam Tohum sayısı)*100 eşitlik yardımıyla Tarla Filiz Çıkış 
Dereceleri belirlenmiştir. 

Farklı basınç  yükü uygulamalarının  tarla  filiz  çıkış derecesi üzerine etkisi  istatistiksel olarak 
%99  güvenle  önemli  bulunmuştur  (Çizelge  7.16).  Yapılan  LSD  testine  göre  K  ve  bası  yükü  
uygulamalarının P1(6,66 N/cm2), P2(7,38 N/cm2), P3(8,10 N/cm2) ve P4 (8,81 N/cm2) ortalama tarla 
filizi  çıkış değerleri arasında  istatistiksel olarak belirgin bir  fark  saptanmıştır  (Çizelge 7.17). P1(6,66 
N/cm2)   ve P2(7,38 N/cm2) uygulamaları  ile P3(8,10 N/cm2) ve P4  (8,81 N/cm2)   uygulamaları kendi 
aralarında  benzer  özellik  göstermiştir.  Genel  ortalamalara  bakıldığında  en  yüksek  tarla  filiz  çıkış 
derecesi   %79,83  ile K(Geleneksel Ekim) uygulamasında en düşük tarla filiz çıkış derecesi  ise %60,33 
ile P2 (7,38 N/cm2) basınç yükü uygulamasında  elde edilmiştir. 
 Çizelge 7.16. Tarla filiz çıkış derecesine ilişkin varyans analiz sonuçları 

Kaynaklar  SD  Kareler Top Kareler Ort. F  Prob > F 

Tek  3  3,90446 1,301 0,0394  0,9890 

Konular  4  988,47905 247,119 7,4729       0,0029 ** 

Hata  12  396,8243 33,069  

Toplam  19  1389,2078  

P<0,01( **  %1 düzeyinde önemli) 
 
Çizelge 7.16.Farklı basınç yüklerinin tarla filiz çıkış derecesi üzerine etkisi  

Konular  TFÇD (%) 
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Konular  TFÇD (%) 

K  79,83 a 

P4  70,96 b 

P3    67,20 bc 

P1  61,75 c 

P2   60,33 c 

LSD(0,05)=8,86 
7.2.1.6. Verim (kg/ha) 
Farklı basınç yükü uygulamalarının tane verimi (kg/ha) üzerine etkisi  istatistiksel olarak %99 

güvenle önemli bulunmuştur. Tane verimine (kg/ha)  ilişkin varyans analizi sonuçları Çizelge 7.18’de, 
LSD  çoklu  karşılaştırması  ise Çizelge 7.19’de  verilmiştir. Genel ortalamalara bakıldığında en  yüksek 
tane verimi 6481,58 kg/ha  ile K(Geleneksel Ekim) uygulamasında en düşük  tane verimi  ise 4087,43 
kg/ha  ile  P1(6,66  N/cm2)  basınç  yükü  uygulamasında  elde  edilmiştir.  P2(7,38  N/cm2)  basınç  yükü 
uygulaması 4599,96 kg/ha tane verimi, P3(8,10 N/cm2) basınç yükü uygulaması 4602,50 kg/ha tane 
verimi  ile P4(8,81 N/cm2) basınç yükü uygulamasının bulunduğu aynı gurupta yer almıştır. Bası yükü 
uygulamaları arasında en yüksek verim P4’ de elde edilirken en düşük değer P1(6,66N/cm2)’de elde 
edilmiş ve iki uygulama arasında fark istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Verim değeri sonuçları tarla 
filizi sonuçları ile benzerlik göstermiştir. 
Çizelge 7.18. Tane verimine (kg/ha) ilişkin varyans analiz sonuçları 

Kaynaklar  SD  Kareler Top Kareler Ort. F  Prob > F 

Tek  3  701497 233832,33 0,8308  0,5022 

Konular  4  13682276 3420569 12,1534      0,0003** 

Hata  12  3377407 281451    

Toplam  19  17761180  

P<0,01( **  %1 düzeyinde önemli) 
 

Çizelge 7.19.Farklı basınç yüklerinin tane verimi (kg/ha) üzerine etkisi 

Konular  Ortalama 

K  6481,58 a 

P4  5274,03 b 

P3    4602,50 bc 

P2    4599,96 bc 

P1  4087,43 c 

LSD(0,05)=817,359 
7.2.1.13  Fenolojik Gözlemler, Gübreleme ve Bakım İşleri: 
Sırta  ekilmiş  buğday  hasadından  sonra  sırtlara  ekilen  ikinci  ürün mısır  gerekli  ilaçlama  ve 

gübreleme yapılmış olgunlaşma dönemine kadar uygun gelişim göstermiştir. 
7.2.1.13.1  Buğday Anızlı Sırta II ürün Mısır Ekimi 
Denemede mısır ekimi 19.06.2010  tarihinde yapılmıştır. Dekara ortalama 7500  ( 2,5 kg/da)  

dane mısır tohumu atılacak şekilde ekim normu ayarı yapılmıştır. 
7.2.1.13.2  Gübreleme 
 Bu rapor döneminde tüm konulara eşit miktarda gübre uygulanmıştır. 19 kg/da N saf azot, 9 

kg/da P2O5 kullanılmıştır. Azotlu gübrenin yarısı ekimle birlikte kalan yarısı il sulamadan önce bitkiye 
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yakın bölgeye verilmiştir. Fosforlu gübrenin tamamı ekimle birlikte verilmiştir. Diğer bir deyişle gübre 
olarak taban gübresi kompoze (20‐20‐0) olarak 45 kg/da, üst gübre olarakta  %33 Amonyum Nitrat 30 
kg/da uygulanmıştır.   

7.2.1.13.3  İlaçlama 
Bölgede  ikinci  ürün mısırda  nem  ve  iklimsel  etkiden  dolayı  zararlılarla  kimyasal mücadele 

fazla sayıda yapılmaktadır. Çalışmada yabancı ota karşı 1 kez, mısır yeşil kurduna karşı 2 kez, koçan 
kurduna karşıda 3 kez ilaçlama yapılmıştır. 

7.2.1.13.4   Fenolojik gözlem sonuçları: 
Çalışmada yapılan  ilaçlamalara  rağmen koçan doldurma ve kuruma döneminde az da   olsa 

koçan  kurdu  zararının  etkileri  gözlemlenmiştir.  Mısır  bunun  dışında  uygun  fenolojik  gelişimini 
tamamlamıştır.  

7.3. Yapılan ve Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: 
Projenin bu döneminde yapılan ve yapılmasını düşünülen herhangi bir yayın yoktur. 
7.4. Darboğazlar:  
Projenin yürütülmesi esnasında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmamıştır. 

 
8. Projede Önerilen Değişiklikler: 

8.1. Materyal  ve Metot:  Projede materyal  ve metotla  ilgili  herhangi  bir  değişiklik  olmamıştır. 
Parselasyonda deneme alanın yetersizliğinden dolayı parsel uzunluğu 40 m olarak ele alınmıştır. 

8.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
8.3.  Personel: Personel değişimi olmamış ve kimse projeye dahil edilmemiştir. 
8.4. Bütçe: Projede bütçe ile ilgili herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

 
Devam Eden Proje  

Proje No  :TAGEM‐BB‐090210F01 
Proje Başlığı  :Türkiye’de Havuç Tarımı Yapan İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon 

Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi. 
Projeyi Yürüten Kuruluş  :Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü  
Projeyi Destekleyen Kuruluş :Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bingöl  

Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara Toprak Gübre ve Su     
Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarsus Toprak Ve Su 
Kaynakları Araştırma Enstitüsü 

Proje Yürütücüsü  :Sedat YOKUŞ , Konya Toprak ve Su K. A. E. 
Yardımcı Araştırmacılar    :D.Ali ÇARKACI, Konya Toprak ve Su K. A. E. 

Osman ÖLMEZ, Konya Toprak ve Su K. A. E. 
Metin TAN, Ankara Toprak Gübre ve Su K. M. A. E. 
Orhan KARA, Tarsus Toprak Ve Su K. A. E. 
Cemal ÇEKİÇ, Tarsus Toprak Ve Su K. A. E. 
Yrd. Doç. Dr. Ufuk KARADAVUT, Bingöl Üniv. Ziraat Fak. 

  Prof. Dr. Cevat AYDIN, Selçuk Üniv. Ziraat Fakültesi 
Başlama‐Bitiş Tarihleri  :2010–2012 
Projenin Toplam Bütçesi  :2010:10.700. TL     2011:15.100. TL    2012: 3.400. TL 
Proje Özeti:  
     Bu  araştırmada;  Türkiye’de  havucun  büyük  bir  kısmının  yetiştirildiği;  Konya,  Ankara  ve  Hatay 
illerinde  havuç  tarımı  yapan  işletmelerin  tarımsal  yapı  ve  mekanizasyon  özellikleri  belirlenmeye 
çalışılacaktır.  
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     Mekanizasyonun yoğun olarak kullanıldığı sebze türlerinden birisi de havuçtur. Üretim miktarı hızla 
artış  gösteren  havuçta  insan  işgücü  temini  oldukça  zordur.  Kısa  zamanda  ürün  taleplerini 
karşılayabilmek  için oldukça yoğun bir mekanizasyona  ihtiyaç vardır. Bu çalışmada havuç  tarımında 
uygulanan mekanizasyon  işlemleri,  işlemlerin  zamanlaması  ve  uygulanma  durumları,  havuç  tarımı 
yapan  işletmelerin  tarımsal mekanizasyon  ve  girdi  kullanımı  ile  ilgili  sorunları  anket  yoluyla  tespit 
edilmeye çalışılacak, anketle elde edilecek verilerle üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri 
getirilmeye çalışılacaktır. 
    Havuç  tarımının yoğun  şekilde yapıldığı, çalışma yapılacak olan belde ve köyler: Konya  ili Meram 
ilçesi; Kaşınhanı, Çarıklar ve Boruktolu,  Ankara ili Beypazarı ilçesi; Dikmen, Oymaağaç ve Kırbaşı, 
Hatay ili Kırıkhan ilçesi; Muratpaşa, Abalaklı ve Ilıkpınar olarak belirlenmiştir. 
 
 
Devam Eden Proje 

   

Proje Başlığı      :Antepfıstığı  Bahçelerinde  Geliştirilen  Prototip  Gübre  Dağıtma 
makinesi ile Geleneksel Gübre Uygulamalarının Karşılaştırılması 
Projeyi Yürüten Kuruluş  :Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş  :Karabük  Üniversitesi  Mühendislik  Fakültesi  Makine  Mühendisliği 
Bölümü 
Proje Yürütücüsü    :H. Cem Bilim 
Yardımcı Araştırıcılar  :Doç  Dr.  Refik  POLAT,  Kamil  SARPKAYA,  Dr.  Nevzat  ASLAN,  Ajlan 

YILMAZ 
Başlama‐ Bitiş Tarihleri   :2009‐2012  
Projenin Toplam Bütçesi:  :2010: 35 000 TL,   2011: 21 000 TL,   2012: 9.000 TL  
 
Proje Özeti 
Bu projede;  antepfıstığı bahçelerinde üreticilerin uygulamış oldukları hatalı  gübreleme metotlarına 
alternatif olarak, gübreyi banda bırakarak üzerini kapatacak bir makinenin geliştirilmesi amaçlanmış, 
geliştirilen bu makinede; ahır gübresi ile toprakta hareketi az olan gübrenin karıştırılarak bahçeye bir 
örnek olarak dağıtılabilme olanakları incelenmektedir.  

Proje  çalışmalarına Ocak 2010 döneminde başlanmış olup, bahçe  çalışmaları Antepfıstığı Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı Dr. Ahmet Münir BİLGEN işletmesinde yürütülmektedir.  

Proje, 32 yaşında, 10x10 m aralıkla dikilen Pistacia vera L. anacı üzerine aşılı Uzun çeşidi bahçesinde 
kuru koşullarda, tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Deneme 
alanındaki parseller 10x50 m uzunluğunda olacak şekilde toplam 9 parselden oluşturulmuş, parseller 
arasında tampon sıraları bulundurulmuştur.  

Farklı  gübreleme  yöntemlerinin  etkisini  belirleyebilmek  amacıyla  deneme  öncesinde  toprak 

numuneleri  alınarak  bunlarda  toprak  analizleri  yapılmış,  ağaçların  taç  izdüşümü  üzerinden  ağaç 

sıralarına  paralel  olarak  15‐20  cm  derinliğe  gübreyi  bırakabilen  ve  üzerini  toprakla  kapatabilen 

prototip bir makine tasarımı yapılarak  imal edilmiştir. Denemede bulunan çeşitlerden alınan toplam 

verim  ve  uygulanan  farklı  gübreleme  yöntemlerinin;  meyve  kalitesine  etkilerini  belirleyebilmek 

amacıyla deneme öncesinde verim ve kalite özelliklerine bakılmıştır. 
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Devam Eden Proje 
 
Projenin Adı   :  Çukurova  Bölgesinde  Biçerbağlar  Hasat  Makinasının  Bazı  Susam 

Çeşitlerinin Hasadında Kullanılabilirliğinin Teknik ve Ekonomik Yönden 
Araştırılması  
Technical and economical investigation on the possibility of usage of 
fitted with  a machine  (p.t.o.  driven  binder)  in  harvesting  of  some 
sesame  variety in the Çukurova Region 

Proje numarası      : TAGEM/10/05/01/004 
Proje yürütücüsü kuruluş  : Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 
Proje Lideri      : Zir. Yük.Müh. Yasemin VURARAK 
Proje Yürütücüleri    : Zir.Yük.Müh. Nigar ANGIN 
          Zir.Yük.Müh. M. Emin BİLGİLİ 
İş Birliği yapılan kuruluşlar  :  Ege  TAEM,  İzmir/    Gap  TSK  ve  TAEM.,  Şanlıurfa  /    Tarsus  TSK  , 
Mersin/   Trakya TAEM, Tekirdağ  
Başlama ve Bitiş tarihi    : 2010‐2012 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma   
Materyal  ve Metot: Deneme,  ana  ve  II.  üründe  olmak  üzere  8  çeşitte  2  lokasyonda  (ÇUTAEM  ve 
Tarsus Toprak Su Kaynakları A.E.M.), 4  tekerrürlü olacak  şekilde Tesadüf Blokları Deneme desenine 
göre yürütülmüştür. Parsel ebatları; Ekimde 5 m x 2.8 m = 14 m2 , hasatta 4 m x 1.4 m = 5.6 m2 olacak 
şekilde ayarlanmıştır. Ekimde sıra arası 70 cm, sıra üzeri 15 cm olacak  şekilde, önceden hazırlanmış 
sırtlara elle ekim yapılmıştır. Ekim normu yaklaşık 0.4 kg/da olarak tutulmuş ve dekara 7 kg N ve 5 kg 
P2O5 olacak şekilde gübre uygulanmıştır. Denemede, Muganlı 57, Baydar 2001, Özberk 82, Kepsut 99, 
Cumhuriyet 99, Tan 99, Osmanlı 99, Orhangazi 99  çeşitleri kullanılmıştır. Analizlerde, verimler % 8 
nem oranına göre düzeltilerek kullanılmıştır.  

Gözlem ve Analiz Sonuçları 

1‐ Adana lokasyonu ana ürüne ait analiz sonuçları 

Çiçeklenme gün sayısı bakımından varyans analiz  tablosuna bakıldığında, çeşitler arasındaki  farklılık 
önemli  (p<0,01 düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma testine göre çiçeklenme gün sayısı 
yönünde en geç çiçeklenme 7,8,6 ve 1 çeşitlerinde görülmüş ve bu çeşitler aynı gurupta yer almıştır. 
En erken çiçeklenme gün sayısı  ise 41,50 ‐ 40,75 gün    ile 2,3,4 ve 5 çeşitlerinde yer almıştır. Yan dal 
bakımından  varyans  analiz  tablosuna bakıldığında,  çeşitler  arasında  fark bulunmamıştır. Bitki boyu 
bakımından  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında  çeşitler  arasındaki  farklılık  önemli  (p<0,05 
düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma  testi  tablosuna göre en uzun bitki boyu 181,5 cm 
ortalama  ile 1 nolu  çeşitte, en kısa bitki boyu  ise 151  cm ortalama  ile 5 nolu  çeşitte görülmüştür. 
Kapsül  bağlama  yüksekliği  bakımından  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında  çeşitler  arasındaki 
farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma testi tablosuna göre en uzun 
kapsül bağlama yüksekliği 61,4 cm ortalama  ile 3 nolu çeşitte, en kısa kapsül bağlama yüksekliği  ise 
41,75‐41,9 cm ortalama  ile 5‐8 nolu çeşitlerde görülmüş ve bu çeşitler aynı gurupta yer almışlardır. 
Sap  kalınlığı  bakımından  varyans  analiz  tablosunda  çeşitler  arasında  bir  fark  bulunmamıştır.  1000 
dane ağırlığı bakımından varyans analiz tablosun bakıldığında çeşitler arasındaki fark  önemli  (p<0,01 
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düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma testi tablosuna göre en yüksek 1000 dane ağırlığı 1,3 
ve2 nolu çeşitler A grubunda yer almışlardır. Diğer çeşitler  ise bir B grubunda yer almışlardır. Verim 
bakımından varyans analiz tablosuna bakıldığında çeşitler arasındaki fark önemli (p<0,01 düzeyinde) 
bulunmuştur. LSD  çoklu karşılaştırma  testi  tablosuna göre en yüksek verim değerleri 1,8 ve 3 nolu 
çeşitlerde  en  düşük  verim  değerleri  ise  6,5  ve  7  nolu  çeşitlerde  görülmüş  ve  bu  çeşitlerde  aynı 
gurupta yer almışlardır. 

2‐ Tarsus lokasyonu ana ürüne ait analiz sonuçları 

Çiçeklenme gün sayısı bakımından, varyans analiz  tablosuna bakıldığında çeşitler arasındaki  farklılık 
önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma testine göre en geç çiçeklenme 7, 8, 
6 ve 1 çeşitlerinde görülmüş ve bu çeşitler aynı gurupta yer almıştır. En erken çiçeklenme ise 40,25 ‐ 
39,75 gün  ile 5 ve 2 çeşitlerinde görülmüş ve bu  iki çeşitte aynı gurupta yer almıştır. Yan dal sayısı 
yönünden  bakıldığında  varyans  analiz  tablosunda  çeşitler  arasında  fark  bulunmamıştır.  Bitki  boyu 
bakımından,  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında  çeşitler  arasındaki  farklılık  önemli  (p<0,01 
düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma  testi  tablosuna göre en uzun bitki boyu 155,3 cm 
ortalama ile 1 nolu çeşitte, en kısa bitki boyu ise 109,1 cm ortalama ile 7 nolu çeşitte görülmüştür. 

Kapsül  bağlama  yüksekliği  bakımından,  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında  çeşitler  arasındaki 
farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma testi tablosuna göre en uzun 
kapsül bağlama yüksekliği 50,75‐ 49,25 cm ortalamaları  ile 1 ve 3 nolu çeşitlerde ve en kısa kapsül 
bağlama yüksekliği ise 37,6‐33,7 cm ortalamaları ile 7ve 6 nolu çeşitlerde görülmüş ve bu çeşitler aynı 
gurupta  yer  almışlardır.  Sap  kalınlığı  yönünden  bakıldığında,  varyans  analiz  tablosunda  çeşitler 
arasında  fark bulunmamıştır.  1000 dane  ağırlığı bakımından,  varyans  analiz  tablosuna bakıldığında 
çeşitler  arasındaki  farklılık  önemli  (p<0,01  düzeyinde)  bulunmuştur.  LSD  çoklu  karşılaştırma  testi 
tablosuna göre 1000 dane ağırlığı yönünden en yüksek değerler 4,082 ‐ 3,967 ‐ 3,908 gr ortalamaları 
ile 1,2 ve 3 nolu çeşitlerde görülmüş ve bu çeşitler aynı gurupta yer almışlardır. En düşük 1000 dane 
ağırlığı  ise 8,7,4ve 6 nolu  çeşitlerde  görülmüş  ve bu  çeşitlerde  aynı  gurupta  yer  almışlardır. Verim 
bakımından,  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında  çeşitler  arasındaki  farklılık  önemli  (p<0,01 
düzeyinde)  bulunmuştur.  LSD  çoklu  karşılaştırma  testi  tablosuna  göre  verim  yönünden  en  yüksek 
değerler 1,8,6 ve 2 nolu çeşitlerde görülmüş ve bu çeşitler aynı gurupta yer almışlar, en düşük verim 
değerleri  ise 4,5 ve 7 nolu çeşitlerde görülmüş ve bu çeşitlerde aynı gurupta yer almışlardır. 

3‐ Adana lokasyonu II. ürüne ait analiz sonuçları  

Çiçeklenme gün  sayısı bakımından  varyans analiz  tablosuna bakıldığında  çeşitler arasındaki  farklılık 
önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma testine göre en geç çiçeklenme 1 ve 
8 çeşitlerinde görülmüştür ve bu çeşitler aynı gurupta yer almıştır. En erken çiçeklenme gün sayısı ise 
(40,50  gün  sayısı  ile)  5  çeşidinde  görülmüştür.  Yan  dal  sayısı  yönünden  varyans  analiz  tablosunda 
çeşitler  arasında  farklılık  önemli  (p<0,01  düzeyinde)  bulunmuştur.  LSD  çoklu  karşılaştırma  testine 
göre yan dal sayısı yönünde en çok yan dal 4 ve 6 çeşitlerinde görülmüştür ve bu çeşitler aynı gurupta 
yer almıştır. En az yan dal sayısı ise 5 ve 7 nolu çeşitlerinde görülmüş ve bu iki çeşitte aynı gurupta yer 
almıştır.  Bitki  boyu  bakımından,  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında  çeşitler  arasındaki  farklılık 
önemli  (p<0,01 düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma  testi  tablosuna göre en uzun bitki 
boyu 141,35 cm ortalama ile 1 nolu çeşitte, en kısa bitki boyu ise 106,1 cm ortalama ile 7 nolu çeşitte 
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görülmüştür.  Kapsül  bağlama  yüksekliği  bakımından,  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında  çeşitler 
arasındaki  farklılık önemli  (p<0,01 düzeyinde) bulunmuştur.  LSD  çoklu karşılaştırma  testi  tablosuna 
göre en uzun  59,80‐ 55,85 cm ortalamaları 1 ile 3 nolu çeşitte, en kısa kapsül bağlama yüksekliği ise 
37,2 cm ortalamaları  ile 7 nolu çeşitte görülmüştür. Sap kalınlığı yönünden varyans analiz tablosuna 
bakıldığında,  çeşitler  arasındaki  farklılık  önemli  (p<0,01  düzeyinde)  bulunmuştur.  LSD  çoklu 
karşılaştırma  testi  tablosuna  göre  en  yüksek  değerle  11,6‐11 mm  ortalamaları  ile  8,  6  ve  1  nolu 
çeşitler olduğu bulunmuş ve bu çeşitler aynı gurupta yer almışlardır. En düşük sap kalınlığı ise 2 ve 7 
nolu  çeşitlerde  görülmüştür.  1000  dane  ağırlığı  bakımından,  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında 
çeşitler  arasındaki  farklılık  önemli  (p<0,01  düzeyinde)  bulunmuştur.  LSD  çoklu  karşılaştırma  testi 
tablosuna göre en yüksek 1000 dane ağırlığı  4,136 gr ortalama ile 1 nolu çeşitte, en düşük 1000 dane 
ağırlığı  ise  3,239  gr  ortalama  ile  7  nolu  çeşitte  görülmüştür.  Verim  bakımından,  varyans  analiz 
tablosuna bakıldığında çeşitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu 
karşılaştırma  testi  tablosuna  göre  verim  yönünden  en  yüksek  değerler  1,8  ve  6  nolu  çeşitlerde 
görülmüş  ve  bu  çeşitler  aynı  gurupta  yer  almışlardır.  En  düşük  verim  değerleri  ise  4,5  ve  7  nolu 
çeşitlerde görülmüş ve bu çeşitlerde aynı gurupta yer almışlardır. 

4‐ Tarsus lokasyonu II. ürüne ait analiz sonuçları  

Çiçeklenme gün sayısı bakımından, varyans analiz  tablosuna bakıldığında çeşitler arasındaki  farklılık 
önemli  (p<0,01 düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma  testine göre en geç çiçeklenme 4, 
67,8, çeşitlerinde görülmüştür ve bu çeşitler aynı gurupta yer almıştır. En erken çiçeklenme  ise (38,25 
‐ 38,75 gün sayısı ile) 1 ve 2 çeşitlerinde görülmüş ve bu iki çeşitte aynı gurupta yer almıştır. Yan dal 
sayısı  yönünden,  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında  çeşitler  arasında  fark  bulunmamıştır.  Bitki 
boyu bakımından,  varyans  analiz  tablosuna bakıldığında  çeşitler  arasındaki  farklılık önemli  (p<0,01 
düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma testi tablosuna göre en uzun bitki boyu 127,25 cm 
ortalama  ile 3 nolu çeşitte, en kısa bitki boyu  ise 94,60 cm ortalama  ile 5 nolu çeşitte görülmüştür. 
Kapsül  bağlama  yüksekliği  bakımından,  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında  çeşitler  arasındaki 
farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuştur. LSD çoklu karşılaştırma testi tablosuna göre kapsül 
bağlama yüksekliği yönünde en uzun 56,40 cm ortalama ile 3 nolu çeşitte, en kısa ise 38,15‐35,85 cm 
ortalamaları ile 7ve 5 nolu çeşitlerde görülmüş ve bu çeşitler aynı gurupta yer almışlardır. Sap kalınlığı 
yönünden,  varyans  analiz  tablosunda  çeşitler  arasındaki  farklılık  önemli  (p<0,01  düzeyinde) 
bulunmuştur.  LSD  çoklu  karşılaştırma  testi  tablosuna  göre  en  yüksek  değerler  11,1‐10,5mm 
ortalamaları ile 6 ve 3 nolu çeşitlerde görülmüş ve bu çeşitler aynı gurupta yer almışlardır. En düşük 
sap kalınlığı  ise 7 nolu çeşitte görülmüştür. 1000 dane ağırlığı bakımından, varyans analiz tablosuna 
bakıldığında  çeşitler  arasındaki  farklılık  önemli  (p<0,01  düzeyinde)  bulunmuştur.  LSD  çoklu 
karşılaştırma testi tablosuna göre 1000 dane ağırlığı yönünden en yüksek değer 3,576 gr ortalama ile 
1  nolu  çeşitte  görülmüştür.  En  düşük  1000  dane  ağırlığı  ise  6  nolu  çeşitte  görülmüştür.  Verim 
bakımından  varyans  analiz  tablosuna  bakıldığında  çeşitler  arasındaki  farklılık  önemli  (p<0,01 
düzeyinde)  bulunmuştur.  LSD  çoklu  karşılaştırma  testi  tablosuna  göre  verim  yönünden  en  yüksek 
değerler 1,2,8  ve 3 nolu  çeşitlerde  görülmüş  ve bu  çeşitler  aynı  gurupta  yer  almışlardır.  En düşük 
verim değerleri ise 4, 5, 6 ve 7 nolu çeşitlerde görülmüş ve bu çeşitlerde aynı gurupta yer almışlardır. 

Analiz sonuçları  incelendiğinde  ister ana ürün  isterse  II. ürün olsun 1 ve 8. çeşitlerin en  iyi sonuçları 
verdikleri tespit edilmiştir. Çalışmanın 2 ve 3. yıllarında bu iki çeşit olan Muganlı 57 ve Orhangazi 99 
çeşitlerinin kullanılması planlanmaktadır.  
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Projede Önerilen Değişiklikler  

a‐ Materyal ve Metot: 1 ve 8. çeşitlerin ana ve II. ürünlerdeki verimleri doğal alarak oldukça farklıdır. 
Ana ve II. üründeki üretim girdi maliyetlerinin ana ürün lehine olması ve üreticilerin zaman içinde bu 
kriterleri  de  dikkate  alarak  ana  ürüne  de  kayabilecekleri  düşünülerek  çalışmanın  ana  üründe  de 
yapılması  düşünülmektedir.  Ancak  iş  yoğunluğunun  oldukça  fazla  olması  ve  hasat  işinin  kısa  bir 
sürede yapılması gerekliliği düşünülerek bu çalışmanın ana ve  ikinci üründe olmak üzere 2 zamanda 
ve Türkiye’nin ihtiyaçları da gözetilerek Orhangazi 99 çeşidinde kurulması teklif edilmektedir.  

b‐Proje Faaliyet Raporu: Ana ürün olursa Takvim Nisan ayından itibaren başlayacak 

c‐ Personel:yok 

d‐ Bütçe:yok 

 

Devam Eden Proje 
 

Proje Adı  :  Çukurova’da  Ana  Ürün  Mısır‐  Soya  Bitkilerinde  Sürekli  Sırta  Ekim 
Tekniğinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması. 

Research on Applicability of   Permanent Bed Planting System on  the 
Basic Product Corn‐Soybean in Cukurova Region. 

Yürütücü Kuruluş    : Çukurova Tarımsal Araştırma Ens. Müd. 

Proje Lideri      : Hasan Ali KARAAĞAÇ 

Proje Yürütücüleri  : Sait AYKANAT, Bülent ÇAKIR, Yasin KORKMAZ, Reşit GÜLTEKİN, 
Cengiz SAĞLAM, M.Emin BİLGİLİ, Zeliha B. BARUT 

İşbirliği Yapılan Kuruluş  : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 

Başlama ve Bitiş Tarihi    : 30/10/2011‐ 30/06/2016 

Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Bu çalışmanın amacı; soya‐mısır münavebeli ekim ile bölgede sıkça yapılan üst üste ana ürün mısırın 
ekiminde,   

1‐ Sürekli sırta ekim tekniğinin uygulanabilirliğini araştırmak 
2‐ Mısır  hasadı  sonrası  bir  sonraki  ürünün  toprak  hazırlığında  mısır  anızını  sorun  olmaktan 

çıkartan yöntemi araştırmak  
3‐ Tarla trafiğini azaltarak yakıt, zaman,  işgücü tüketiminden tasarruf sağlamak ve  işletmelerin 

toprak işlemeden kaynaklanan girdi maliyetlerini düşürmek  
4‐ Ekonomik ve ekolojik yönden sürdürülebilirliği sağlayan en uygun yöntemi tespit etmektir. 
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Ülkemizdeki  tarım  toprakları  üzerinde  alışagelmiş  olarak  yapılan  yanlış  uygulama  ve  yöntemler 
ekonomiyi  ve  çevreyi  dolayısıyla  sürdürülebilir  tarımı  olumsuz  yönde  etkileyebilmektedir.  Alışılmış 
tarım uygulamalarının yapılması, tarlada kalan anızın yakılması, ürün münavebesinin yapılmaması gibi 
nedenler ekonomide ekstra masraflara yol açabildiği gibi  topraklarda organik madde  kaybı,  toprak 
sıkışması,  erozyon  gibi  bir  takım  olumsuzluklara  da  neden  olabilmekte,  buna  bağlı  olarak  ta 
yetiştirilen ürünün maliyeti artmakta ve verimi düşebilmektedir. 

Her ne kadar bir tarlaya üst üste aynı ürünün yetiştirilmesi uygun görülmese de, halen bölgede ana 
ürün mısır üretimi üst üste yapılmaktadır. Hatta bölgede 5, 6, 7 yıl üst üste ortalama olarak 200.000 
da‐ 300.000 da arasında mısır ekiminin yapıldığı görülebilmektedir. Bu şekilde yapılan üretimlerde, bir 
sonraki yılda yetiştirilecek olan mısırın  tohum yatağının hazırlığı  için hasat edilmiş olan ve  toprakta 
kalan  mısır  anızı  yakılmakta,  toprak  yeni  baştan  işlenmekte  ve  hemen  arkasından  tekrar  sırtlar 
oluşturulmaktadır. Yeni ürünün ekimi de yeniden oluşturulan bu sırtlara yapılmaktadır. Bu döngü her 
yıl bu şekilde yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan bir üretimde de, anız yakma, yoğun toprak işleme ve 
münavebe  yapılmaması  gibi  sorunların  olduğu  görülmektedir.  Bunlardan  birincisi,  her  yıl  mısır 
hasadından sonra tarlada kalan mısır anızının yakılmasıdır. Her yakılan anız, toprağa organik madde 
kazandıracak  kaynağında  yakılması anlamına gelmektedir. Organik madde bakımından  yoksun olan 
topraklarda fiziksel ve kimyasal yapı bozulur ve toprak verimliliği düşer. Ayrıca anız yakmanın çevreye 
olan zararları da ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.  

İkinci sorun, mısırın sırta ekim  işlemlerinin  toprak hazırlığında, yoğun bir  toprak  işlemenin yapılıyor 
olmasıdır. Yoğun bir şekilde yapılan toprak işleme yakıt, zaman, makine ve insan işgücü tüketimi, tarla 
trafiği  ve  üretim  maliyetini  arttırmaktadır.  Bir  başka  sorunda  üreticilerin  ürün  münavebesini 
yapmamalarıdır.  Sürekli  olarak  aynı  ürünün  yetiştirilmesi;  aynı  toprak  derinliğindeki  besin 
elementlerinin azalmasına,  farklı derinlikteki besin elementlerinden  faydalanılamamasına, o bitkiye 
ait hastalık ve zararlıların artmasına, yabancı otların çoğalmasına, verim ve kalitenin düşmesine sebep 
olabilmektedir.  

Materyal ve Metot:  

Materyal: Deneme,  Çukurova  Tarımsal Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü Hacıali  İşletmesinde  çizelle 
çarpraz  olarak  işlenip,  goble  ile  ikilemeden  sonra  oluşturulan  sırtlara  ekimi  ve  zamanı  gelince  de 
hasadı  yapılmış  mısır  anızlı  tarla  koşullarında  yürütülecektir.  Deneme  alanının  toprağı  killi  tınlı 
yapıdadır. Denemede mısır tohumu olarak DK 6589, soya tohumu olarak Adasoy çeşidi kullanılacaktır. 
Denemede  sap  parçalama makinesi,  çizel,  goble,  sırt  oluşturma  listeri,  sırt  tapanı  ve  6  sıralı  ekici 
ayakları  çift  disk  ayaklı  pnömatik  hassas  ekim  makinesi  kullanılacaktır.  Sırta  doğrudan  ekim 
yöntemlerinde bu pnömatik ekim makinesinin  çift diskli ekici  ayaklarının hemen önüne  çizi  açmak 
amacıyla  çapı  yaklaşık  32  cm  olan  öndüleli  disk  keski  takılacaktır.  Denemede  kullanılacak  alet‐
ekipmanların teknik özellikleri Çizelge 8.2’ de belirtilmiştir. 

Çizelge 8.2: Denemede Kullanılacak Alet ve Ekipmanların Teknik Özellikleri 

Kullanılacak  Alet 
Adı 

Ünite Sayısı  İş Genişliği  (cm)  İş Derinliği  (cm)  Güç Kaynağı 
(kW) 

Çizel  9 üniteli  260  30‐40  73 
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Goble (ofset disk)  36 diskli  434  10‐15  73 

Sırt listeri  7 sıralı  420  10‐20  73 

Sırt tapanı  7 sıralı  420  10‐20  63 

Ekim mak.  6 sıralı  420  5‐8  73 

Traktör ara çapa  3 sıralı  210  8‐15  63 

Gübreli ara çapa  5 sıralı  350  10‐15  63 

Sap parçalama 
mak. 

‐  375  ayarlanabilir  73 

Metot: Bu çalışma,  iki farklı deneme şeklinde ayrı ayrı yürütülecektir. Her deneme kendi  içinde ayrı 
ayrı değerlendirilecektir. Birinci deneme yöntemi bölgede sıkça uygulanan üst üste mısır ekiminden 
oluşacak ve tesadüf blokları deneme desenine göre kurulacaktır. İkinci deneme ise; ana ürün soya ve 
mısır münavebesinden  oluşacak  ve  bölünmüş  bloklar  deneme  desenine  göre  yürütülecektir.  İkinci 
deneme uygulamalarında 1.yıl soya, 2. yıl mısır, 3. yıl soya ve 4. yılda mısır ekimi şekilde kurulacaktır. 

Her  iki  denemede  4  tekerrürlü  olmak  üzere  4  yıl  süre  ile  aynı  yerde  çakılı  olarak  kurulacaktır. 
Yöntemler bloklara tesadüfü olarak dağıtılacaktır. Parsel boyutları 4,2 X 25 m. uzunluğunda olacaktır. 
Her blokta parseller arasında 2.5 m, bloklar arasında ise 7 m boşluk bırakılacaktır.  

Mısır Parselleri: Ekim makinası, sıra arası 70 cm, sıra üstü arası 20.2 cm olacak şekilde ayarlanacaktır 
(TKB Teknik Talimatı 2010). Denemede  toprak analiz sonuçlarına göre mısıra saf azot 24 kg/da, saf 
fosfor 9 kg/da olacak şekilde gübreleme yapılacaktır (www.cukurovataem.gov.tr). Fosforlu gübrenin 
tamamı ile azotlu gübrenin bir kısmı ekimle birlikte, azotlu gübrenin diğer kalan kısmı ise bitki boyları 
yaklaşık  olarak  40‐50  cm  olduğunda  verilecektir.  Parsellere  2  şer  defa  traktör  ara  çapası 
uygulanacaktır. Her parsellere  sıcaklık durumuna göre ortalama 10‐14 gün ara  ile  toplam 4‐5 defa 
salma  sulama  şeklinde  su  verilecektir.  Bitki  çıkışlarından  sonra  yabancı  ot,  hastalık  ve  zararlılar 
görüldüğü takdirde zirai mücadele yapılacaktır.  

Soya Parselleri: Ekim makinası, sıra arası 70 cm, sıra üstü arası 4.2 cm, yaklaşık olarak tohum normu 
7‐10 kg/da olacak şekilde ayarlanacaktır. Denemede toprak analiz sonuçlarına göre soyaya saf azot 3 
kg/da, saf fosfor 7 kg/da olacak şekilde gübreleme yapılacaktır. Fosforlu ve azotlu gübrenin tamamı 
ekimle birlikte verilecektir. Parsellere 2 şer defa traktör ara çapası uygulanacaktır. Her parsele sıcaklık 
durumuna göre ortalama 10‐20 gün ara ile toplam 4 defa salma sulama şeklinde su verilecektir. Soya 
parsellerinde gerekli görüldüğünde yabancı ot, zararlı ve hastalık mücadelesi yapılacaktır.  

Mısır ekimi yapılacak parsellerde uygulanacak yöntemler: 
Y1: Anız Yakma + Çizel (2) + Goble + Sırt oluşturma  + Sırt Tazeleme (2) + Sırt tapanı + Ekim 
 (Geleneksel/ Kontrol yöntemi) 
Y2: Sap parçalama +  Sırt Tazeleme (3) (ay bıçaklı) + Sırt Tapanı + Ekim 
Y3: Sap parçalama + Sırt Tazeleme  (kazayağı bıçaklı) + Sırt Tazeleme  (2)  (ay bıçaklı) + Sırt Tapanı + 
Ekim 
Y4: Sap parçalama + Sırta Doğrudan Ekim   
Y5: Anızlı Sırta Doğrudan Ekim    

Soya ekilecek parsellerde uygulanacak yöntemler: 
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Y1: Sap Parçalama + Çizel (2)  + Goble + Sırt oluşturma  + Sırt Tazeleme (2) + Sırt tapanı + Ekim 
 (Geleneksel/ Kontrol yöntemi) 
Y2: Sap parçalama +  Sırt Tazeleme (3) (ay bıçaklı) + Sırt Tapanı + Ekim 
Y3: Sap parçalama + Sırt Tazeleme  (kazayağı bıçaklı) + Sırt Tazeleme  (2)  (ay bıçaklı) + Sırt Tapanı + 
Ekim 
Y4: Sap parçalama + Sırta Doğrudan Ekim   
Y5: Anızlı Sırta Doğrudan Ekim    
 

Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı:  
Projede aşağıdaki faydaların olması beklenmektedir. 

1‐ Her yıl sonbaharda mısır hasadı sonrası mısır anızının yakılmasının ortadan kaldırılması ile çevre 
kirliliğinin azaltılması hedeflenmektedir.  
2‐ Mısır  anızının  tekrar  toprağa  kazandırılması  ve daha  az  toprak  işleme  ile  toprağın  fiziksel  ve 
kimyasal yapısının iyileştirilmesi beklenmektedir.    
2‐ Yakıt ve zaman tüketiminde tasarruf edilerek toprak işlemeden kaynaklanan üretim maliyetinin 
düşürülmesi beklenmektedir.      
3‐ Tarla trafiğini azaltarak toprak sıkışıklığı ve eksoz dumanında bir azalmanın olması sağlanacaktır.    
4‐ Üreticilere, işletme giderlerini artıran yüksek maliyetli teknolojik girdiler yerine, elinde var olan 
makinalar  üzerinde  yapacağı  değişikliklerle  makinalarının  etkin  kullanılması  sağlanmaya 
çalışılacaktır. 
 

Çalışma Takvimi: 

Proje Faaliyetleri  Ayrıntılı Bilgi  Zamanlama 

Deneme yerinin hazırlanması  H.A.KARAAĞAÇ‐B.AYKANAT‐ 
R.GÜLTEKİN‐Y.KORKMAZ 

Ekim‐Kasım 
/2011‐ 2012‐ 
2013‐ 2014 

Metotta belirtilen incelenecek 
özelliklerin gözlem ve verilerin 
alınması. 

H.A.KARAAĞAÇ‐ S.AYKANAT‐ 
C.SAĞLAM‐ B.ÇAKIR 

Ekim/ 2011‐ 
2012‐ 2013‐2014 

Nisan/2012‐ 
2013‐ 2014‐2015  

Mısır ekimi, bakım işlemleri, çeşitli 
gözlem ve verilerin alınması  

H.A.KARAAĞAÇ‐S.AYKANAT‐
R.GÜLTEKİN‐B.ÇAKIR‐ 
Y.KORKMAZ 

Nisan/ 2012‐ 
2013‐ 2014‐2015 

Hasat   H.A.KARAAĞAÇ‐S.AYKANAT‐
R.GÜLTEKİN‐C. SAĞLAM‐ 
Y.KORKMAZ 

Eylül/2012‐ 2013‐ 
2014‐2015 

Ekonomik Analiz  C.SAĞLAM‐ M.E.BİLGİLİ  Ekim/ 2012‐ 
2013‐ 2014‐ 2015 
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Gelişme raporların hazırlanması  H.A.KARAAĞAÇ‐ S.AYKANAT‐
M.E. BİLGİLİ‐ Z.B.BARUT 

Nisan‐ 
Ekim/2012‐ 2013‐ 
2014‐ 2015 

Yıllık sonuçların değerlendirilmesi  H.A.KARAAĞAÇ‐ S.AYKANAT‐ 
Z.B.BARUT‐ B.ÇAKIR‐ 
Y.KORKMAZ‐ R.GÜLTEKİN‐ 
C.SAĞLAM‐ M.E. BİLGİLİ 

Mart/ 2013‐2014‐
2015‐2016 

Sonuç raporunun hazırlanması  H.A.KARAAĞAÇ‐ S.AYKANAT‐ 
Z.B.BARUT‐ B.ÇAKIR‐ 
Y.KORKMAZ‐ R.GÜLTEKİN‐ 
C.SAĞLAM‐ M.E. BİLGİLİ 

Haziran/2016 

 

 
Devam Eden Proje 
 

Proje Adı  :  Buğday  Hasadı  Sonrası  Anız  Yönetim  Sistemlerinin  Teknik  ve 
Ekonomik Yönden İncelenmesi (Researching the residue management 
methods after wheat harvest)   

Proje No      :TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş    : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri      : Dr. Songül GÜRSOY 

Proje Yürütücüleri    : Doç. Dr. Abdullah SESSİZ, Zir.Yük.Müh. Betül KOLAY 
İşbirliği Yapılan Kuruluş  : Dicle Üniversitesi Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü, Uludağ Biçer‐

Döver  
Başlama ve Bitiş Tarihi    : 2011‐2012 
Dönem Bulgular ve Tartışma:  
Projenin  ilk  yılı  olması  nedeniyle,  araştırmaya  ait  henüz  herhangi  bir  bulgu  bulunmamaktadır. 
Projedeki  denemelere  Haziran‐2011’de  başlanılacaktır.  Denemeler  projede  belirtilen  materyal  ve 
yönteme göre yürütülecektir.  

Materyal ve Metod: 

Bu çalışmada buğdayın biçerdöver  ile farklı yükseklikte hasadı esnasında farklı anız yönetim şekilleri 
(1. Biçerdöver  hasadı  sonrası  tarla  yüzeyindeki  anızın  sap  parçalama makinası  ile  parçalanması,  2. 
Biçerdöver arkasına takılan tek batörlü balta tip parçalayıcı  ile saman yapımı, 3. Biçerdöver arkasına 
takılan çift tip parçalayıcı ile saman yapımı, 4. Biçerdöver arkasına takılan tek batörlü sap parçalayıcı 
ile  anızın  parçalanıp,  tarla  yüzeyine  dağıtılması,  5.  Biçerdöver  arkasına  takılan  çift  batörlü  sap 
parçalayıcı  ile  anızın  parçalanıp,  tarla  yüzeyine  dağıtılması,  6.  Biçerdöver  hasadı  sonrası  tarla 
yüzeyindeki anızın balya makinası  ile toplanması)  teknik ve ekonomik yönden karşılaştırılacaktır. Bu 
amaçla, uygulanan yöntemlerdeki dane kayıp oranları, iş başarıları ve yakıt tüketimleri belirlenecektir. 
Ayrıca, sistemlerin maliyet analizi yapılarak, bu yöntemler ekonomik açıdan karşılaştırılacaktır.  
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Devam Eden Proje 
 

Proje Başlığı  :GAP Bölgesi’nde Buğday‐Mısır Tarımında Anıza Ekim Sisteminin 
Sürdürülebilirliği ve  Diğer Yöntemlere Göre Teknik ve Ekonomik Yönden Özelliklerinin Saptanması 
Projeyi Yürüten Kuruluş  :GAP toprak‐Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü. Şanlıurfa 
Projeyi Destekleyen Kuruluş         :Harran Üniversitesi  
Proje Yürütücüsü  :Ahmet ÇIKMAN   ‐ Ziraat Y. Mühendisi 
Yardımcı Araştırmacılar         : 
Tali MONİS                             Ziraat Mühendisi  
Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM  Ziraat Y. Mühendisi 
Abdullah Suat NACAR            Ziraat Y. Mühendisi 
Ümran ATAY                           Ziraat Y. Mühendisi 
Yasemin VURARAK                Ziraat Y. Mühendisi 
Başlama‐Bitiş Tarihleri  :2011‐2017 
Proje Bütçesi   :2011: 36600Tl., 2012: 2800 Tl., 2013:  2900 Tl., 2014: 3200 Tl.,     

2015: 3200 Tl.,   
Proje Özeti: 
                   Tarımda bitkisel üretimde  tohum yatağı hazırlamak amacıyla toprak  işleme makinelerinin 
fazla sayıda kullanımı, traktör ve ekipmanın tarladan geçiş sayılarının artması ve toprağa yaptığı aşırı 
ufalama nedeniyle toprak olumsuz etkilenmektedir. Bunun sonucunda ise toprakta sıkışma, erozyon, 
yapı bozulması ve organik madde kaybı gibi bir çok sorun ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir tarımda 
bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için toprak işlemenin minimum düzeye kadar azaltılması ya 
da tamamen kaldırılması mümkündür, bu yapılan birçok araştırma ile de ortaya konmuştur. 

Projenin dört temel amacı vardır.   

1. Anıza ekim sisteminin ekonomik olarak uzun yıllar sürdürülebilirliği ile  verime olan  etkisinin  
tespit edilmesi, 

2. Anıza  ekim  sisteminin  zaman,  yakıt  ve  işgücü  tasarrufu  açısından  diğer  yöntemlere  göre 
avantajlarının teknik ve ekonomik yönden saptanması, 

3. Ön bitki için hazırlanmış olan sırtların anıza ekimde de kullanılabilirliği,  
4. Toprağın fiziksel özelliklerinde meydana getireceği değişimlerin saptanması 

Bu  amaçla  yürütülen  denemenin  ilk  yılında  anıza  ekimin  yapılabilmesi  için  ön  bitki  olarak  buğday 
ekimi yapılmıştır.  

 

Devam Eden Proje 
 

Proje No.    
Proje Başlığı  :Harran Ovasında  Kışlık  Kanola  Tarımında  Farklı  Ekim  Yöntemlerinin 

Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması 
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Projeyi Yürüten Kuruluş  :GAP toprak‐Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  :Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım  Makinaları Bölümü, 
Şanlıurfa. 

Proje Yürütücüsü    :Ahmet ÇIKMAN   ‐ Ziraat Y. Mühendisi 
Yardımcı Araştırmacılar   
Tali MONİS                             Ziraat Mühendisi  
Yasemin VURARAK                Ziraat Y. Mühendisi 
Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM  Ziraat Y. Mühendisi 
Ümran ATAY                           Ziraat Y. Mühendisi 
 İbrahim TOBİ                          Ziraat Y. Mühendisi 
Başlama – Bitiş Tarihleri  :2007‐2009 (3 yıl) 
Proje Bütçesi  :    :2008: 2847.5TL,  2009: 3359.5TL  2010: 5360 TL. 
 
Proje Özeti   

GAP bölgesi iklim özellikleri itibariyle kanola yetiştiriciliği için uygun koşullara sahiptir. Kanola 
çıkış problemi olan bir bitkidir. Ekimi  sırasında yapılabilecek en küçük hatayı bile  tolore edemeyen 
kolza, ekim sırasındaki yaşanan sorunları verimde düşüklük ile hasada kadar taşır. Ekim alanlarının az 
olmasının  en  büyük  nedeni  de  zaten  ekim  sırasında  yaşanan  problemlerdir.  Bu  amaçla  yürütülen 
denemenin üçüncü yılında; verim yönünden en iyi sonuç E1‐ Hububat mibzeri ile ekim yönteminden 
alınmıştır.  Bu  parsellerdeki  verimler  2695,83  –  2786,19  kg/ha  arasında  değişmektedir.  Ortalama 
dekara verim ise bu konuda  2754.56 kg/ha olarak bulunmuştur. En düşük verim değerleri E2 konusu 
olan Pnömatik ekim makinesı  ile  sırta ekim yönteminden elde edilmiştir. Bu parsellerdeki verimler 
1211,30  ‐2383,92  kg/ha  arasında  değişmektedir.   Ortalama  hektara  verim  ise  bu  konuda  1747,01 
kg/da olarak bulunmuştur. Verim ile ilgili yapılan istatistik analizlerde fark tespit edildiğinden E1 ve E3 
konuları  da  aynı  gruba  girdiğinden  denemenin  üçüncü  yılında  E1ve  E3  konuları  önerilebilir.  Net 
gelirler konulara göre karşılaştırıldığında E1 Konusu (795,47 TL/ha) Hububat mibzeri ile ekim konusu 
diğer konulara göre daha karlı olduğu bulunmuştur.    

 

Devam Eden Proje 
 

Proje Başlığı  :Harran  Ovasında  Drenaj  Ve  Tuzluluk  Sorunu  Olan  Alanlarda  Dip 
Kazan Ve Mol Dren Pulluğu Kullanımının Karşılaştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş  :GAP toprak‐Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü. Şanlıurfa 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  :Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım  makinaları Bölümü, 
Şanlıurfa.  

Proje Yürütücüsü    :Ahmet ÇIKMAN   ‐Zir. Yük. Müh. 
Yardımcı Araştırmacılar   
Abdullah Suat NACAR 
Yasemin VURARAK 
Ümran ATAY 
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Tali MONİS 
Dr.Abdulkadir SÜRÜCÜ 
Prof.Dr.Ramazan SAĞLAM 
Başlama – Bitiş Tarihleri  :2009–2011 (3 yıl) 
Proje Bütçesi      :2009: 16460 TL,    2010: 11380TL    
Proje Özeti 
                 Bitki  yetişme ortamındaki  fazla  tuz bitkinin  gelişmesinin önemli ölçüde  sınırlar. Mol dren 
pulluğu  ve  dip  kazanla  toprağın  patlatılması  ile  yapılan  geçici  drenaj  ya  da  tamamlayıcı  drenaj 
tedbirlerinin yararlılığı teknik ve ekonomik yönden tespit edilmesi amacıyla yürütülen çalışmanın  ilk 
yılında  verim  yönünden  en  iyi  sonuç  D1‐    konusu  olan  3 m  aralıklarla mol  dren  +  II.  ürün mısır 
ekiminden elde edilmiştir. Bu parsellerdeki verimler 6195.25– 7104.37 kg/ha arasında değişmektedir. 
Ortalama dekara verim ise bu konuda  6649.81 kg/ha olarak bulunmuştur. En düşük verim değerleri 
D3  konusu  olan  Dren  ya  da  çizi  yapılmayan  parsel  +  II.ürün mısır  ekiminden  elde  edilmiştir.  Bu 
parsellerdeki verimler 4818.81‐5117.84 kg/ha arasında değişmektedir.   Ortalama hektara verim  ise 
bu konuda 4968.32 kg/da olarak bulunmuştur. 

      Denemenin  ilk  yılında    D1  ve  D2  konularının maliyetlerinin  yüksek  olmasına  rağmen  brüt  kar 
oranlarının     yüksek olması (neredeyse D3 konusunun 3 katı kadar) nedeniyle uygulamada D1 ve D2 
konusu önerilebilir. 

 

Devam Eden Proje 
 

Proje Başlığı  :Erzurum  Yöresinde  Yağışa  Dayalı  Tarım  Koşullarında  Nadası 
Kaldırmaya  Yönelik  Değişik  Toprak  İşleme‐Ekim  Yöntemlerinin 
Karşılaştırılması  

Projeyi Yürüten Kuruluş   :Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü‐Erzurum 
Projeyi Destekleyen Kuruluş   :Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
Proje Yürütücüsü    :Zinnur  GÖZÜBÜYÜK 
Yardımcı Araştırmacılar  :Okan DEMİR, Doç. Dr İsmail ÖZTÜRK, Doç. Dr Ahmet ÇELİK, Prof. Dr. 

Taşkın ÖZTAŞ, Prof. Dr. Hüseyin ZENGİN,  Dr. Ekrem  Lütfü AKSAKAL 
Başlama‐Bitiş Tarihleri    :2009‐2013 
Projenin Toplam  Bütçesi  :2009: ‐ TL          2010:3 500,00 TL       2011: 2 000,00 TL 
Proje Özeti :  
Erzurum kuru tarım koşullarında nadası kaldırmaya yönelik değişik toprak  işleme – ekim yöntemleri 
karşılaştırılarak, enerji ve işçilik giderleri, toprak ve nem muhafazası, yakıt tüketimleri, bitki gelişimleri 
ve ürün verimi açısından yöreye en uygun olan sistemin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; 

 Deneme konuları; 

S1 ‐ Geleneksel toprak işleme (pulluk+kültivatör + kombikürüm+ekim makinası) 
S2 ‐ Azaltılmış toprak işleme‐1  (kültivatör+kombikürüm+ekim makinası) 
S3 ‐ Azaltılmış toprak işleme‐2 (dik rotovatör+ekim makinası) 

S4  ‐ Doğrudan ekim, konuları oluşturulmuştur. 
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Deneme çakılı olarak şansa bağlı tam bloklar (tesadüf blokları) deneme planında bölünmüş parsellere 
göre  üç  tekerrürlü  ve  buğday‐fiğ  ve  buğday‐nadas  olarak  kurulmuştur.  Çalışmaya    14  Eylül  2010 
tarihinde toprak  işleme  ile başlanıldı, 16 eylülde   parsellere 20 kg/da Doğu 88   buğday çeşidi ve 13 
kg/da Macar fiği Populasyon çeşidi ekilmiştir. Toprak analiz sonuçlarına göre gübre olarak DAP ve Üre 
gübresi  kullanılmıştır.  Tarla  filizi  ve  yakıt  tüketimi  açısından  doğrudan  ekim  konusu  en  iyi  sonucu 
vermiştir.  Penetrasyon  direncinde  toprak  işleme  derinliği  artıkça  direnç  değeri  düşmektedir.  Buna 
göre 0‐10 cm aralığında S2 ve S3 daha düşük, 10‐30 cm aralığında ise geleneksel toprak işleme konusu 
daha  düşük,  S4  konusu  ise  0‐30  cm  katmanında  diğerlerinden  daha  yüksek  penetrasyon  direnç 
değerine sahip olmuştur.  

Çalışma hasattan sonra elde edilecek değerlerle birlikte toplu olarak analiz edilecektir. 

 

Devam Eden Proje 
 

Proje No       :TAGEM‐BB‐090210E01 
Proje Başlığı      :Bazı Kompost Karışımlarının Isı Kapasitelerinin Belirlenmesi 
Projeyi Yürüten Kuruluş   :Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü‐ Eskişehir 
Projeyi Destekleyen Kuruluş  : ‐‐‐‐‐ 
Proje Yürütücüsü    : Dr. Mahmut POLAT (Mak. Yük. Müh., TSKAE, Eskişehir)   
Yardımcı Araştırmacılar  : 
Prof. Dr. Ali BAŞÇETİNÇELİK (Ç.Ü.‐ Ziraat Fakültesi).  
M.Emin BİLGİLİ(Zir.Yük.Müh., Tar. Araşt. Müd.,Adana) 
Özgür ATEŞ (Biyolog, TSKAE, Eskişehir)   
Başlama‐Bitiş Tarihleri    :2010–2013 
Proje Bütçesi      :26 040 TL. 

Projenin Özeti ve Gelişimi  :   

Ülkemizde  özellikle  son  yıllarda  tarım  alanlarında  tarımsal  artıkların  doğal  gübre  olarak  kullanımı 
yaygın hale gelmiştir. Buradaki temel amaçlardan birincisi ve en önemlisi, kimyasal gübre kullanımını 
azaltarak  temiz bir  çevre elde etmektir. Bu amaç gerçekleştirilirken  çevreye uyumlu, yeni ve  temiz 
alternatif enerji üretme olanaklarını araştırma düşüncesi doğrultusunda kompostun biyotermal enerji 
kapasitesini tespit etmek projenin esas amacını teşkil etmiştir. 

Çalışma Eskişehir Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsünde Kasım 2010 tarihinde başlamıştır. 
Bu çalışmada aşağıdaki tarımsal artık kökenli kompost karışımları kullanılmaktadır.  

1‐) %100 şeker pancarı artığı, 
2‐) Ağırlık olarak, 1/2 oranında; şeker pancarı artığı ve hayvan gübresi, 
3‐) %100 mısır artığı, 
4‐) Ağırlık olarak, 1/2 oranında; mısır artığı ve hayvan gübresi 
5‐) Ağırlık olarak, 1/2 oranında; şeker pancarı artığı ve mısır artığı, 
6‐) Ağırlık olarak, 1/3 oranında; mısır, şeker pancarı artıkları ve hayvansal gübre,  
7‐) Ağırlık olarak, 1/3 oranında; mısır, şeker pancarı artıkları ve zeolit. 
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Araştırmanın sonucunda; 

• Araştırmada  kullanılan  her  bitki  artığı  veya  karışım  için  Türkiye’nin  toplam  biyotermal  enerji 
potansiyeli ve ekonomik değeri, 

• Her karışım için, komposttan üretilen ısının zamana bağlı değişimi, 

• Dış hava ile kompost içi sıcaklığı arasındaki ilişki, 

• Her karışım için ısıl kapasite belirlenecektir. 
Bu sonuçlar; gerek kompostun ısıl enerjisinden faydalanma yöntemlerinin belirlenmesinde ve gerekse 
biyotermal enerjiden çeşitli  şekillerde  faydalanmak amacı  ile yapılacak  ısıtma projelerinde  (örneğin 
seraların ısıtılmasında) kullanılacaktır. 
 

Yeni Teklif 
 
Proje Adı     : Sözleşmeli tarım danışmanlarının uzaktan eğitimi 
Proje Lideri    : Celalettin AYGÜN 
Kuruluş     : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ‐ Eskişehir 
 
 
Sonuçlanan Proje 

Projenin  Adı :                Türkiye’de Tarımsal Ekolojik Bölgelerin ve Ürünlerin Potansiyel Uygunluk   
                                           Alanlarının  Belirlenmesi 
Projeni Adı (İngilizce) :  Determining Of AEZ and  Crop Suitability Areas in Turkey  
Proje No      : TÜBİTAK/1007/105G077 
Yürütücü Kuruluş    : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri     : Dr. Meral Peşkircioğlu 
Proje Yürütücüleri         : Dr.  Ali Mermer,  Dr. Murat Güven Tuğaç,  Harun Torunlar, Belgin Alsancak,   
                                             Aytaç Özaydın,  Prof. Dr. Süleyman Kodal,  Prof. D. Yavuz Emeklier,              
                                            Prof. Dr.  Ersoy Yıldırım. 
İşbirliği Yapılan Kuruluş:  Ankara  Üniversitesi  Ziraat Fakültesi  
Başlama ve Bitiş Tarihi :  01.06.2006 – 31.04.2009  
 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  
Türkiye’nin  Tarımsal  Ekolojik  Bölgelerin  ve  Ürünlerin  Potansiyel  Uygunluk  Alanlarının  Belirlenmesi 
projesinin ulusal önceliklere uygunluğu, 10 Mart 2005 tarihli Bilim teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı 
kararları çerçevesinde, Ulusal Öncelikli Bilim ve Teknoloji Alanları  konulu kararların, 2005/4 numaralı 
Ek’inin 2.6. nolu ”Tarım ve Ormancılıkla Uzaktan Algılama ve Erken uyarı sistemleri ile bilişim sistem 
ve yazılımlarının geliştirilerek yaygınlaşması”  maddesindeki ifadede yerini almıştır.  

Bu projenin birinci amacı,  ekolojik kriterlere göre CBS ve UA tekniklerini kullanarak, Tarımsal ekolojik 
bölgelerinin  belirlenmesi  ve  ürün  bazında  uygunluk  haritalarının  elde  edilmesidir.  Elde  edilen  bu 
haritaların  ileriye  yönelik  tarımsal  planlama  çalışmalarında  esas  teşkil  etmesi  hedeflenmiştir.  Aynı 
zamanda bu   çıktılar farklı disiplinlere altlık teşkil edeceğinden buna bağlı   pek çok sayıda araştırma 
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projesinin yapılmasına da  imkan sağlayacaktır. Konusunda  ilk çalışma olduğu    ilk adım olarak 1/250 
000 ölçekte, global yaklaşılmıştır.   

Benzer  konularda  ya  daha  küçük  pilot  alanlarda  ya  da  girdi  olarak  daha  az  faktör  ele  alınarak  
uygulandığı  için öncelikle bu proje  ilk defa Türkiye çapında ve  iklim, toprak, arazi örtüsü, topoğrafya 
gibi  fiziksel  faktörlerin  hepsinin  bir  arada  uygulanması  ile  gerçekleştirilmiş  bir  projedir.  Projede 
beklenen  çıktıların  elde  edilmesinde  kullanılan  ve  yöntemde belirtilen modeller daha önce ülkesel 
çapta  başka  ülkelerde  uygulanmış,  denenmiş  olup,  Türkiye  için,  ülkemize  özgü  verilerle modifiye 
edilmiştir.   

Materyal ve Metad 

I.Tarımsal Ekolojık  Bölge  (Teb) Haritasının Elde Edilmesi  

Materyal 

Sayısal  grafik veriler  

‐ 1/ 250 000  ölçekli Türkiye il, ilçe sınırları, köyleri, yolları, nehirleri ve gölleri veri tabanı,  
‐ Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü(KHGM)  tarafından üretilen 1/25 000’ lik Toprak haritaları, 
‐ Sulu alanların belirlenmesinde kullanılmak üzere Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından üretilen 1/500 000 
ölçekli  sulama haritaları, 
‐Orman Genel Müdürlüğü’nden(OGM) temin edilen  1/100 000 ‘lik sayısal orman haritaları, 
‐Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden (DMİ) temin edilen  yağış ve sıcaklık rejimine ilişkin 
ortalama, toplam değerler,  
‐  TÜGEM    tarafından  üretilen      (CORINE  sınıflandırma  sistemine  göre  düzenlenmiş)    arazi  örtüsü 
haritası  çalışmada altlık olarak kullanılmıştır. 
Sayısal  tablosal  verilerden; üzerinde  çalışılacak  tarımsal ürünlere  ait    ekolojik  istekler  ve  fenolojik 
gözlemlere ait bilgilerin olduğu tablolar kullanılmıştır. 
 

Metod 

Uygulama  alanı  tüm  Türkiye  olan  bu  projede, materyalde  belirtilen  veriler    bilgisayar  ortamında  
Coğrafi  Bilgi  Sistemleri  ve  Uzaktan  Algılama  yazılımları  kullanılarak  ve  ana  prensipleri  itibariyle  
FAO(1976,1983,1985,1996)  yönteminden  yararlanılarak  tarımsal  ekolojik    bölge  ve  ürün  uygunluk 
haritaları  elde edilmiştir.   Yöntemin uygulanmasında ICARDA  ile teknik destek alınmış olup herhangi 
bir ülkesel  veri  paylaşımı olmamıştır.  

TEB  kendi  içinde    iklim, arazi,  toprak  ve  su  kaynakları, arazi  kullanım desenine   göre oluşturulmuş 
tarımsal  bölgeleri  gösteren    haritalardır.  Tarımsal  Ekolojik  Bölge  haritası  (TEB)  haritasının 
hazırlanmasında aşağıdaki dört katman kullanılmıştır. Bunlar;  

1.  Türkiye tarımsal iklim bölgeleri haritası 
2.  Türkiye arazi örtüsü haritasının (CORINE sınıflandırma sistemine göre),  yeniden   
        sınıflandırılması 
3.  Toprak haritalarının hazırlanması (Yeniden İşlenmesi) 
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4.  Eğim haritası 
1.Tarımsal İklim bölgeleri (TİB) haritasının hazırlanması 
İklim haritalarının elde edilmesi: Bu haritayı oluşturmak  için öncelikle  iklim haritaları hazırlanmıştır. 
İklim  katmanları,  1965‐2005  yıllarına  ait  tüm  Türkiye  genelinde  265  iklim  amaçlı  gözlem 
istasyonundan alınan  koordinatlı noktasal verilerden oluşturulmuştur. Temel iklim katmanları olarak 
kullanılan parametreler: 

• Yağış, 

• Maksimum Sıcaklık (Tmax) 

• Minumum Sıcaklık (Tmin) 

• Ortalama Sıcaklık (Tort.)  

• Nispi nem  

• Rüzgar hızı 

• Güneşlenme süresi 
Topografik  veri  olarak  sayısal  arazi  yükseklik  modeli  (90  m  çözünürlüklü  SRTM)    kullanılmıştır. 
Noktasal  bazlı  iklim  verilerinin  yüksekliğe  bağlı  değişimlerini  ortaya  koymak  amacıyla,  sayısal 
yükseklik modeli(SYM) ile iklim verileri entegre edilmiştir. Bunun için kullanılan CLIMAP (Pertziger and 
De Pauw, 2002) yazılımı excel tabanlı olup ANUSPLIN yazılımını çalıştırmak için ara yüz niteliğindedir. 
Hutchinson’un(1995) “thin‐plate smoothing spline”  metodu ile ANUSPLIN (Hutchinson 2000) yazılımı 
kullanılarak  elde  edilmiş  olan  coğrafik  referanslı  raster  tabanlı  bu  noktasal  veriler  Coğrafi  Bilgi 
Sistemleriyle  ilişkilendirilerek  iklim  yüzey  katmanlarına  dönüştürülmüştür.  Bu  katmanlar 
UNESCO(1979)  sınıflama  sistemine  göre  entegre  edilerek  ana  katmanlar  oluşturulmuştur.  Bu 
katmanlardan Quickbasic’ de üretilen algoritmayla tarımsal  iklim Bölgeleri  haritası elde edilmiştir. 
Türkiye Tarımsal İklim Bölgeleri haritasının oluşturulmasında aşağıdaki ana bileşenler kullanılmıştır: 

o Kuraklık indeksi  haritası 
‐Yıllık yağış  / Yıllık Potansiyel evapotranspirasyon (PET) 

o Kış sıcaklık rejimi haritası 
Yıl içerisinde en soğuk ayın ortalama sıcaklığı 

‐ min (Tort01, Tort02,…….Tort12) 
o Yaz sıcaklık rejimi haritası 

Yıl içerisinde en sıcak ayın ortalama sıcaklığı 
o ‐max (Tort01, Tort02,…….Tort12) 

girdi  olarak  kullanılmıştır.  Potansiyel    evapotranspirasyon  haritaları  12  ay  üzerinden,  PENMAN  ‐ 
MONTEITH metodu esas alınarak üretilmiştir. 
Oluşturulan kuraklık indeksi, kış sıcaklığı ve yaz sıcaklığı haritaları, makro model kullanılarak 43 sınıflı  
Türkiye’nin Tarımsal  İklim Bölgeleri haritası elde edilmiştir. Harita  lejantı UNESCO  sınıflama  sistemi  
baz  alınarak  Türkiye  şartlarına  göre  yeniden  oluşturulmuştur.  (  Projeksiyon:  Coğrafik  koordinat 
sistemi ,  Datum: WGS 84 . Ölçek: 1/ 250 000.)   

2. Arazi Örtüsü Haritasının Hazırlanması  

CORINE  arazi örtüsü haritası  LANDSAT uydu  görüntüleri  kullanılarak  Türkiye  İstatistik  Kurumu  ilgili 
birimi  tarafından  hazırlanmış,  son  güncellemesi  ise  TKB‐Tarım  Arazileri  Daire  Başkanlığı  Uzaktan 
Algılama ve Tarım Arazileri Bilgi Merkezi birimi  tarafından yapılmıştır. Mevcut CORINE, arazi örtüsü 
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sınıflandırması  hiyerarşik  olarak  üç  düzeyde  gruplandırılarak  44  sınıf  şeklinde  tanımlanmıştır.  
Projenin amaç ve hedefleri göz önüne alınarak bu düzeylerden en ayrıntılı olan düzey III temel alınmış 
ve benzer sınıflar birleştirilmiştir. Böylece yeni oluşturulmuş olan arazi örtüsü sınıfları 13 ana sınıfa 
indirgenmiştir. Projenin ilerleyen aşamalarında diğer arazi özellikleriyle (topoğrafya, toprak, iklim vb.) 
birlikte  modellemede  kullanılmak  üzere  vektör  formatında  bulunan  veri  tipi  raster    formatına 
dönüştürülmüştür.   

3.Toprak modeli katmanı: 

           Öncelikle Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ürettiği 1/25 000 ölçekli sayısal  toprak 
haritalarının veri tabanı incelenmiştir. Toprak derinliği, taşlılık, tuzluluk, zayıf tekstür, erozyon, drenaj 
gibi tarım için büyük oranda potansiyel veya sınırlayıcı özellik gösteren  1/25 000 lik  toprak  haritaları  
1/250  000  ölçeğine  dönüştürülerek  genelleştirilmesi  planlanmıştır.  Yapılacak  genelleştirmenin  bu 
verinin üretildiği  tarihten günümüze  zaman  içerisinde meydana gelen drenaj,  teraslama, yapılaşma 
vb. gibi değişikliklerden kaynaklanan hataları da gidereceği düşünülmüştür. Sentez yapılırken mantık 
olarak  ilgili  karakter  bakımından  toprağın  tarıma  uygun  olması  veya  olmaması  şartına  bakılmıştır. 
Buradan  yola  çıkarak  “Toprak  Yönetim Grupları”  oluşturmak  üzere  her  bir  toprak  gurubunun  yeni 
sentez  haritasına  dönüştürülmesi  ile  ilgili  Excel’de  algoritma  yazılmıştır.  Son  aşama  olarak  üç  ana 
Toprak Yönetim Grubu (TYG) oluşturulmuştur. 

• TYG1: Toprakların çoğunda  ürün yetiştirmek için   önemli bir kısıtlama yok. 

• TYG2: Ürün yetiştirmek için  önemli kısıtlamalar mevcut. 

• TYG3: Çoğu ürünün yetiştirilmesini sınırlayan çok şiddetli kısıtlamalar mevcut. 
 
4. Topoğrafik Veriden Eğim Haritasının Oluşturulması 

Topoğrafya verisi olarak SRTM sayısal yükseklik verisi kullanılmıştır.     ArcGIS yazılımının  ilgili araçları 
kullanılarak SRTM verisinden 4 sınıflı eğim haritası oluşturulmuştur.  

Katmanların bütünleştirilmesi  : Aşağıdaki  formül kullanılarak ArcGIS programında birinci adım   TEB 
haritası üretilmiştir.  

(TİB_Haritası] * 1000 + [CORINE_haritası] * 100 + [Eğim_haritası] * 10 + [Toprak_haritası * 1 ) 

II. Ürünlerin Potansiyel Uygunluk Alanlarının Belirlenmesi 

 Potansiyel yetişme alanlarının belirlenmesi amacıyla ele alınan ürünler sırasıyla buğday, arpa, mısır, 
sorgum,  çeltik, mercimek, nohut, anason, patates,  soya, ayçiçeği, pamuk, kolza, elma, kiraz, kayısı, 
üzüm, incir ve zeytindir.  

Materyal 

Ürün uygunluk alanlarının belirlenmesinde kullanılan materyaller; 

• İklim Parametreleri (uzun yıllar ortalaması) 

o Ortalama sıcaklık aylık ortalama haritaları 
o Maksimum sıcaklık aylık ortalama haritaları 
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o Minimum sıcaklık aylık ortalama haritaları 
o Nispi nem aylık ortalama haritaları 
o Aylık toplam yağış haritaları 

Ürün uygunluk haritaları sentezinde kullanılmak üzere yukarıdaki aylık verilere  ilaveten günlük  iklim 
verilerinden  faydalanarak  ilave  parametreler  de  üretilmiştir.  Aşağıdaki  parametreler  hem  12  aylık 
hem de  ilk don‐son don arası vejetasyon süresi üzerinden ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

o  Etkili Sıcaklık Toplamı İsteği (Eşik sıcaklık :5oC, 6oC, 7oC, 8oC,   9oC, 10oC, 11oC, 12oC, 13oC,     
       14oC, 15oC, 15,5oC 15,6oC ) 

o Soğuklanma İsteği (soğuklanma süresi, soğuklanma  birimi) 
o Donlu günler  (en soğuk gün, donlu günler   sayısı, 34 yıllık ve günlük   Nisan ayı  içinde    ‐

2,20C’nin görüldüğü günler sayısı)  
o Sıcaklık isteği (Uzun yıllar ortalaması en sıcak gün sıcaklığı, yılın    belirli günleri itibariyle 

ortalama sıcaklığı) 
o Vegetasyon süresi (gün)      

• Topoğrafik Parametre 
o Yükseklik (SRTM Sayısal Yükseklik Modeli) 

• Ürünlerin Ekolojik İstekleri Veri Kaynakları 

o Ürün uzmanının doldurup gönderdiği “ürün ekolojik istekleri” formlarındaki bilgiler,  
o GAP  alanında  yapılan  benzer  projede  incelenen  ürünlerin  ekolojik  istek  formları 

(EMEKLİER, 2002)’ndaki bilgiler, 
o SYS et. al. (1993) kaynağında yer alan ekolojik istek formları,  
o Ürün uzmanları tarafından doldurulan ürüne özel yetişme takvimleri. 

• Yazılım  
o Access programında çalışan SQL komutları,  
o Excel programında ihtiyaca özel hazırlanan algoritmalar, 
o CLIMAP programı, 
o ArcGIS, Arc View programları, 

 
Metod 

Ürün uygunluk haritalarının elde edilmesinde temel olan faktörlerden en önemlisi ürün istekleri olup 
her bir ürünün uzmanlarına gönderilen  standart “ürün ekolojik  istek  formları” uzmanlar  tarafından 
doldurularak  formlardaki  istekler doğrultusunda mevcut veritabanından ve projenin önemli bir ara 
çıktısı  olan  “Tarımsal  İklim  Bölgeleri  (TİB)”  haritalarının  veritabanından  da  yararlanılarak  iklimsel 
sorgulamaları gerçekleştirilmiştir. Mevcut    iklim haritaları ürünlerin  istekleri doğrultusunda yeniden 
incelenmiş  ve  ilave  olarak  ihtiyaç  duyulan  parametreler  üretilmiştir.  Ürün  istekleri  doğrultusunda 
hazırlanan  iklim  parametrelerinin  uzun  yıllar  günlük  ortalamalarını  elde  etmek  için  Access 
programında çalışan SQL komutları kullanılmış olup sorgulama sonuçları Excel ortamına aktarılmıştır. 
İklim verilerinin işlenmesinden elde edilen aylık ortalama verilerine ilâve olarak ürünlere özel, günlük 
verilerden  üretilen  veri  tabanı  hesaplamalarında  ise  Excel  programında  ihtiyaca  özel  algoritmalar 
yazılmıştır.  Bazı  parametrelerin  elde  edilmesinde  34  yıl  üzerinden  günlük  veriler  ortalamaya 
çevrilmeden  kullanılarak  sorgulama  yapılmıştır  (örn:  Don  riski  parametresi).  Bunun  yanı  sıra 
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çözünürlüğü 90m olan Sayısal Arazi Yükseklik Modeli (SRTM) topoğrafik verisinden de bazı ürünlerin 
uygunluk haritalarının elde edilmesinde yararlanılmıştır.   

Proje yürütme grubu  tarafından her bir ürün  için ürün ekolojik  istekleri veri kaynağındaki  (ekolojik 
istek formları, yetişme takvimleri vb.) bilgilerden yararlanılarak önemli parametreler ve sınır değerleri 
belirlenmiştir. Her ürünün yetiştirilmesinde en etkili olabilecek parametreler ve sınır değerlerine bağlı 
sorgulama haritaları ArcGIS programında elde edilmiştir. Daha sonra ürün uzmanları ile her ürün için 
ayrı  ayrı  toplantı  yapılmıştır.  Uzman  görüşleri  çerçevesinde  ele  alınan  kriterlere  göre  her  bir 
parametrenin  optimal  sınır  değerleri  üzerinden  sorgulamalar  tamamlanmıştır.  Ürün  uygunluk 
haritalarının hazırlanmasında ArcGIS programından yararlanılarak overlay yöntemi ile her bir ürünün 
yetiştirilebilmesinde  uygun  ve  uygun  olmayan  alanlar  belirlenerek  ürün  uygunluk  haritaları  elde 
edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma:  

            Elde  edilen  birinci  adım  TEB  haritası  4000’den  fazla  kombinasyon  içerdiğinden  bir  seri 
sadeleştirme işlemi uygulanmıştır. Bu amaçla 1km2 den küçük alanlar basitleştirme işlemi uygulanarak 
komşu poligonlara birleştirilmiştir. Sonuç olarak 694 sınıflı Tarımsal Ekolojik Bölge haritası üretilmiştir.   
Sonuç haritalarının yer aldığı  PROJE ATLASI hazırlanırken TEB haritası iller bazında yer almıştır. Havza 
bazlı  destek  sisteminde  karar  vericilere  sayısal  ortamda  iletilen  veriler  karar  vericiler  için  oldukça 
detaylı bilgiler sunmaktadır. 

            Ürün uygunluk haritalarında da  söz  konusu ürüne uygun olan  ve olmayan bölgeler  şeklinde 
renklerle   gösterilmiştir.   Destek verilecek  illerin belirlenmesinde gerek bu haritalar gerekse bu yolla 
elde edilecek ürün uygunluk haritaları da karar vericiler  yardımcı olacaktır. 

            Bu  projede  ara  çıktı  olarak  elde  edilen  iklim  haritaları,  kuraklık  indeksi,  Türkiye’nin  iklim 
bölgeleri konulu haritalar bu konudaki gelecekte yapılacak çalışmalar  için çok önemli altlıklar olarak 
kullanılabilecektir. 

Özet :   

Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntemleri kullanılarak  iklim, toprak, topografya ve arazi örtüsü 
verilerinden  faydalanılarak    tarımsal  ekolojik  bölgelerin,  tarımsal  iklim  bölgelerinin  ve  ülkemiz  için 
öncelikli  olan  belli  başlı    tarımsal  ürünler  için  optimum  yetişme  alanlarının  belirlenmesi 
amaçlanmıştır.    Çalışmada materyal  olarak Devlet Meteoroloji  İşleri Genel Müdürlüğü’nden  temin 
edilen  Türkiye  geneline  dağılmış  265  istasyona  ait  iklim  verileri,    1:25  000  lik  toprak  haritaları  ve 
sayısal  yükseklik  modeli(SRTM)    kullanılmıştır.  Proje  sonucunda  Türkiye  tarımsal  iklim  bölgeleri, 
tarımsal ekolojik bölgeler ve 20 ürüne ait optimum yetişebilir alan haritaları elde edilmiştir. 

 

Sonuçlanan Proje 
 
Proje Adı       :  Büyük  Menderes‐Işıklı  Gölü  Havzası’nda  YETKE‐Bitki  Örtüsü  ve 
Yönetimi Faktörünün Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Saptanması. 
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Projenin  İngilizce Adı                :   Determination of RUSLE‐Crop Cover  and Management  Factor using 
Geographic  Information  Systems  and  Remote  Sensing  Methods  in  Büyük  Menderes‐Işikli  Lake 
Watershed. 
2 ‐ Araştırma Enstitüsü  : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü(TARM)   
3 ‐ Proje Lideri    :   
  Adı Soyadı    : Sultan ERGUN 
             Kurumu    : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü(TARM) 
4. Proje Süresi        :   

5.1   Başlama Tarihi    :  01 / 06 / 2008 
  5.2   Bitiş Tarihi       :      30 / 12 / 2010 

5. Projenin Özet Tanıtımı: 

  Erozyon  tahminleri modellerinden  olan  RUSLE’  da  C  faktörü  (YETKE  –  C  =  Yenileştirilmiş 
Evrensel  Toprak  Kaybı  Eşitliği‐bitki  örtüsü  ve  yönetimi  faktörü)’nün  Büyük  Menderes  Işıklı  Gölü 
Havzası’nda farklı bitki örtüsü üzerinde farklı vejetasyon dönemlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
ve Uzaktan  Algılama  (UA)  yöntemleri  kullanarak  saptanması  ve  haritalanmasıdır.  Bununla  birlikte, 
uydu  görüntülerinden  elde  edeceğimiz  YETKE  ‐  C  faktörü  değerleri  ile  spektro‐radyo  metre 
ölçümlerini  kullanarak  doğrudan  yer  ölçümlerinden  elde  edilecek  C  faktörü  değerleri  arasında  bir 
bağıntı kurulması planlanmıştır. Çalışma  sahasındaki  tarım alanları ve diğer bitki  sınıflarının  sınırları 
çizilerek bitki deseni saptanmış ve ürün yönetimi ortaya çıkartılmıştır. 
6.  Anahtar  Kelimeler:  Bitki  örtüsü,  YETKE‐C  faktörü,  uzaktan  algılama,  spektral  yansıma,  uydu 
görüntüsü karakteristikleri.  
 
Key words: Vegetation cover, RUSLE‐C factor, remote sensing, spectral reflectance and 
characteristics of satellite imagery. 
7. Proje Hakkında Önbilgi: 

7.1. Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
Bu çalışmada, C faktörünün belirlenmesiyle havzada yetiştirilen ve toprağı örten bitki örtüsü 

ve yönetimi tespit edilmiştir. Böylelikle, kapalı bir havza olan göl çevresinde bitki örtüsü ve 
yönetiminin toprak erozyonu koruma tedbirleri üzerindeki etkisi, CBS ve UA yöntemleri aracılığıyla 
ortaya çıkartılmıştır ve elde edilen veriler spektro‐radyometre ölçümleri ile doğrulanacaktır. YETKE 
yönteminin konumsal süreklilik ile çözümünü kolaylaştıracak ve bitki desenlerini hızlı bir şekilde elde 
edilmesini sağlayacaktır. NDVI ve C faktörünün uzaktan algılama yöntemleriyle tespit edilmesiyle, 
vejetasyonun örtüsünün tahmini bununla birlikte çevresel parametrelerin etkisini ortaya çıkarmış, 
temel teknikler denenmiş ve  tahminlerin yer verileri ile doğrulanması ve kontrolü sağlanmıştır. 

7.2. Literatür Özeti:  
  Erencin,  (2000)  Tayland’da  yaptığı  bir  çalışmada  erozyon  tahminlerinde  C  faktörünü  arazi 
sınıflandırması  ve  spektral  indeksler(NDVI  ve  transformasyon  indeksi)’inden  elde  etmiş  ve 
aralarındaki farkları karşılaştırmıştır. Çalışmasında Landsat uydu görüntüsünden gözle yorumlanabilir 
özellikleri  ve  dijital  sınıflandırma  sonuçlarını  CBS  ortamında  birleştirerek  bir  arazi  sınıflandırması 
oluşturmuştur. Arazi sınıflandırmasında, C faktörü değerlerini literatürden atamıştır.(Erencin, 2000). 
  Cebecauer  ve  ark.  (2000)  Slovakya’da  yaptıkları  bir  araştırmada  toprak  erozyonunu 
belirlemek  için  USLE  modelini  ve  CORİNE  arazi  örtüsü  (Land  Cover  Classific  ation  (CLC))  verileri 
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üzerinde  çalışmışlardır.  C  faktörünü  CLC  veri  tabanından  elde  ederek  yeniden  özel  sınıflar 
oluşturmuşlardır.  Ekilebilir  alanları  ve  ürün  rotasyonlarını  ise  yıllık  istatistik  çalışmalarından  elde 
etmişlerdir (Cebecauer et al., 2003). 
  Kelsey  ve  Johnson  (2003),  4  yıl  boyunca  yaptıkları  çalışmalarda  toprak  erozyonunda 
RUSLE’nın  güvenilir  bit  toprak  kaybı  tahmini modelini  olduğunu  ve  RUSLE‐C’nin  ise  en  iyi  yüzey 
yönetim  uygulamaları  için  belirlenmesi  gerektiğini  bildirmişlerdir..Aynı  araştırıcılar  5  farklı  arazi 
örtüsü koşulları içi C faktörü değerlerini test etmişler ve çıplak topraklara göre ürün olan toprakların 
erozyona karşı daha az duyarlı olduğunu bildirmişlerdir. 
  Flax  ve  ark.  (2001)  yılında  Boston’da  yaptıkları  bir  çalışmada  yaprak  alanı  indeksi  (LAI)  ile 
vejetasyon  tarafından  absorbe  edilen  fotosentezsel  aktive  radyasyon  ölçümlerini  LI‐1800  spektro 
radyo metrenin de içinde olduğu çeşitli spektro radyo metrelerle haziran ayının 12, 13 ve 14’ ünde, 9 
km 2 lik bir alan içinde gerçekleştirmişlerdir.  
  Daughtry ve ark.  (2004), toprak erozyonun görüldüğü alanlarda ürün artıkları (kuru,  ıslak ve 
çıplak  toprak  olarak)  400‐2500  nm  dalga  boyları  aralıklarında  spektro  radyometrik  ölçümler 
yapmışlardır. Mısır , soya fasülyesi ve buğday tarlarında ve farklı sürüm şekillerinde ürün artığı, yeşil 
vejetasyon  ve  çıplak  toprak  üzerinde  çalışmalarını  gerçekleştirmişlerdir.Yansıma  spektrallarını  elde 
etmek için Field Spec Pro (400‐2500nm, 1 nm aralıklı), Analitik spektral cihazını kullanmışlardır. Kuru 
ürün  artıklarının  (selüloz‐lignin  miktarlarından  dolayı)  yaklaşık  olarak  2100  nm  genişlikte  bir 
absorbsiyon gösterdiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca ürün kalıntı örtüsü ve selüloz Absorbsiyon  Indeksi 
arasında r2 =0,85, yeşil vejetasyon örtüsü ve NDVI değerleri arasında  ise r2 =0,93 bir  ilişki olduğunu 
saptamışlardır. Aynı araştırmacılar,  sudan kaynaklanan  ıslak örtü kalıntılarında daha düşük yansıma 
değerleri bulduklarını bildirmişlerdir. 
  Williams (1992) vejetasyonun sınıflandırması üzerine Alberta’da yaptığı bir çalışmada uzaktan 
algılamanın,  kısa  zamanda  geniş  alanlarda  vejetasyonun  izlenmesini  olanak  sağladığını  bildirmiştir. 
Çalışmasında Landsat TM ve SPOT HRV görüntülerini DEM ile birlikte kullanarak sınıflandırmada daha 
yüksek oranlarda doğrulama oluştuğunu tespit etmiştir. 
7.3. Materyal ve Metot: 
  Çalışma alanının tanımı: 

Bu  çalışma,  Büyük  Menderesin  doğduğu  yer  olan  Işıklı  gölü  havzasında  yürütülmesi 
düşünülmektedir.  Işıklı  gölü  havzası, Denizli’nin  Çivril  İlçesi  sınırları  içerisindedir.  Büyük menderesi 
besleyen  çaylarla  çevrili  kapalı  bir  havza  olmasından  dolayı  tarım  ve  hayvancılığın  yoğun  olarak 
yapıldığı  bir  bölgedir.  Bitkisel  çeşitlilik  çok  fazladır.  Çalışmayla  ilgili  aşağıdaki  diğer  materyallerin 
kullanılmıştır. 

◊ Landsat TM, SPOT 4 ve  IKONOS uydu görüntüleri, topoğrafik haritalar, GPS, DEM‐10 (Digital 
Yükseklik Modeli 10 m çözünürlükte) 

◊  Toprak Parametreleri (toprak ve arazi kullanım kabiliyetleri.) 
◊  İklim Parametreleri (yağış, sıcaklık,nem) 
◊ Bitki Parametreleri (kanopi, bitki örtüsü yansıma değerleri) 
◊  Spektro‐radyo metre  
◊  İstatistiksel değerler 
◊  Bilgisayar yazılımları (Arc GIS, Erdas Imagine, Arc Info vb.) 
◊  İstatistik paketleri  
◊ Mera veri tabanları ve orman mesceresi  

Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Yöntemleri 
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Bilgisayarda  grafik  oluşturma,  veri  yönetim  sistemleri  (CBS),  yazılım  kullanımı  (ERDAS‐IMAGINE, 
ARC/VIEW,  ARC/INFO  vb.)  ve  Uzaktan  Algılama  araçları  kullanılarak  görüntü  işleme,  sınıflama  ve 
sorgulama işlemleri ile haritalama yapılmıştır. 
Geometrik Düzeltme: Ham uydu verilerinin işlenmesinde ilk aşama olan, , IKONOS uydu görüntüsü 2. 
derece  polinomlar  kullanılarak  sayısal  yükseklik  modeli  yardımıyla  arazi  yapısı  da  göz  önünde 
bulundurularak orto‐rektifiye edilmiştir. Bu işlem için 1:25.000 ölçekli haritalardan, görüntü üzerinde 
homojen  olarak  dağılan  ve  UTM  koordinatları  bilinen  her  pafta  için  40  adet  yer  kontrol  noktası 
belirlenmiştir. Görüntü koordinatları ile yer koordinatları arasındaki dönüşüm işlemi sırasında her bir 
görüntü  için  karesel  ortalama  hata  ±  0,5  pikselin  altında  elde  edilmiştir.  Görüntülerin  yeniden 
örneklenmesi  işleminde,  spektral  özelliklerin  kaybını  azaltmak  amacıyla  En  Yakın  Komşuluk 
Enterpolasyonu  kullanılmıştır.  Diğer  görüntüler  ise  görüntüden  görüntüye  rektifikasyon  şeklinde 
yapılmıştır.  
Görüntü  Netleştirme:  Uydu  görüntüleri  genelde  ham  görüntüler  olarak  temin  edilmektedir.  Bu 
nedenle görüntüler bazen gerekli netliği sağlamamaktadırlar. Proje kapsamında temin edilecek uydu 
görüntüleri ERDAS‐IMAGINE yazılımına  transfer  (import) edildikten sonra, net olmayan yada yeterli 
kontrasta  sahip  olmayanların  öncelikle  parlaklık  ve  kontrast  ayarları  yapılmıştır.  Kullanılan 
görüntülerin netlik ayarları için histogram eşitleme (histogram equalization) metodu kullanılmıştır. 
Çalışma  alanının  belirlenmesinde  altlık  olarak  ve  aynı  zamanda  arazi  özelliklerini  ortaya  çıkartmak 
maksadıyla;  çalışma  alanına  ait  DEM  (Sayısal  yükseklik  Modeli)  kullanılarak;  eğim  haritası,  bakı 
haritası,  drenaj  ağı  haritası,  havza  akış  haritası  elde  edilmiştir.  Yine  çalışma  alanına  ait  toprak  ve 
orman mescere veri tabanları altlık olarak düzenlenmiştir. 
C faktörü Elde etme Yöntemleri : 
1‐ Arazi Sınıflama  :  Sınıflandırmada  kullanılacak  yöntem  (kontrollü  sınıflandırma  yöntemi)  için akış 
diyagramı  oluşturulmuştur.  Sınıflandırma  neticesinde  elde  edilen  görüntüler  filtreden  geçirilerek 
sınıflar  arasında devamlılık  arz eden  son bir  tematik  görüntü oluşturulmuştur. Burada  Landsat  çok 
bandlı  uydu  görüntüsü,  topoğrafik  haritalar,  Corine  arazi  sınıflama  ve  çalışma  alanını  kapsayan 
istatistik  verilerden  faydalanılmıştır.  Bunun  amacı  çalışma  alanına  ait  arazi  örtüsünü  tanımak  ve 
araziye gitmeden önce bir ön hazırlık çalışması olarak değerlendirilebilinir.   Bununla birlikte ölçülen 
spektral yansıma değerleri  ile karşılaştırma amaçlı Arazi  sınıflarının C  faktörü değerleri  literatürden 
atanmıştır. 
2‐ NDVI (Normalize Edilmiş Fark Vejetasyon İndeksi (NDVI)‐C Faktörü 
 
  NDVI; en yaygın olarak kullanılan vejetasyon  indekslerinden biridir (Rouse, 1973). C faktörü, 
arazi  sınıflandırması haricinde,  IKONOS ve SPOT‐4 uydu görüntüleri  ile NDVI Eşitlik  (1)’ de verildiği 
üzere belirlenmiştir.  
 

RNIR
RNIRNDVI

+
−

=       Eşitlik (1) 

 
  Eşitli  (1)’de  kırmızı  ( R  )  ”  ışık dalga boyunu,“  yakın  kızılötesi  (NIR  )  ” dalga boyunu  temsil 
etmektedir.  Daha sonrasında elde edilen NDVI değerlerini C faktörü değerlerine çevirmek için Eşitlik 
(2) kullanılmıştır (Van der Knijff ve ark., 1999). 
 



56 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−=
NDVI
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β

αexp     Eşitlik (2)   

α  ve  β  kalibrasyon katsayılarıdır. 

3‐ Spektroradyometre ile Yer Düzeyli Ölçümler 
 
  Near‐Infrared Spectrometre, (NIRS), tarımsal ve çevresel kullanımlar için topraklar ve bitkiler 
hakkında  yeterli  bilgiye  ucuz  ve  hızlı  ulaşmayı  sağlayan  teknolojilerden  biridir. Bu  çalışmada, NIRS 
bitkilerin  yansıma  değerlerini  ölçme  prensibine  dayalıdır.  Bu  yöntemin  uydu  görüntülerinin 
sonuçlarıyla karşılaştırması yapılmıştır. 
  Arazide yürütülecek bu çalışma  için kullandığımız  spektro  radyometrik cihaz LI‐1800’dir. Bu 
spektro  radyo metre  ile kanopi örtüsü ve bitkiye ait yansıma değerleri bitki örtüsü  takvimi dikkate 
alınarak Haziran‐5, Temmuz 12 ve Eylül 17 tarihlerinde ölçülmüştür. 
  Ölçümler  daha  önceden  seçeceğimiz  noktalarda  her  bitki  çeşidi  örtüsü  içinde  gelişi  güzel 
örneklenmiştir. Aldığımız her örnekleme alanı  için ortalama bir yansıma değeri  tespit edilmiştir. Bu 
ortalama değerler  istatistiksel analizler  için kullanılmıştır. Örnekleme noktalarımız yol kenarından 50 
m içeride gerçekleştirilmiştir (Flax ve ark.. 2001). 
  Ölçüm  yapılan  değer  bize  yaprakların  yansıma  radyansını  verir.  Elimizdeki,  referans  panel 
sayesinde yansıma  radyansı okuduğumuz değerleri yaprak yansıma değerlerine çevirmek  için Eşitlik 
(3)’ü kullanırız. 

 

Yaprak Yansıması=              Eşitlik (3) 
   

Ölçüm sonuçlarımızda NIR ve R bölgelerinden alınan değerler NDVI hesaplamaları  için Eşitlik 
(1) ‘de yerine konulmuştur. Diğer yandan, Spektro‐radyometrik ölçümlerden sonra bulduğumuz NDVI 
değerleri  C  faktörüne  dönüşümü  sağlanmıştır.  Her  ürün  için  spektral  yansıma  aralıkları  tespit 
edilmiştir. Uydu görüntüleri ile elde ettiğimiz C faktörü değerleri ile bu ölçümler arasında bir bağlantı 
elde edilmesi planlanmıştır. 
  Bununla birlikte, gelişi güzel örnekleme  ile okuduğumuz her spektro radyometrik değer bize 
alanın ne kadarının bitki örtüsüyle kaplı olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte bu çalışma da NDVI ile 
C faktörü arasındaki ilişki hesaplanmıştır. 

LI‐1800 : Taşınabilir spektro radyo metre’dir. Spektral radyasyon ölçümlerinde kullanılır. 300‐1000 nm 
spektral aralığa sahiptir. Dalga aralığı 1,2,5,10 nm dalga boylarında seçilebilinir. Ölçümlerimiz 2 nm 
dalga  boylarında  olmuştur.  Ölçüm  yapmadan  önce    250  C  kalibre  edilir. 
(http://www.nrel.gov/midc/spectra/li1800.pdf). Verilerimizi analiz etmek için geliştirilmiş ara yazılım 
programları kullanılmıştır. 

İstatiksel Analizler 

  Sonuçlarımız Regresyon istatistik modeline göre değerlendirilmiştir. 

Arazi Çalışması 

Yaprak Yansıma Radyansı 

Referans Panel Yansıma Radyansı 
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  C  faktörünün,  konumsal  olduğu  gibi,  zamansal  değişimleri  de  belirlenecektir.  Bu  amaçla, 
seçilecek  pilot  alanlarda,  C  faktörünün  mevsimsel  değişiminin  belirlenmesi  amacıyla,  spektro‐
radyometre  yer ölçümleri  için üç dönem  arazi  çalışması  yürütülmüştür. Ayrıca  arazi  çalışmalarında 
çalışma alanına ait; 

‐  ana  ürün  gruplarının  (tahıl,  meyve,  çayır‐mera,  bağ‐bahçe,  orman)  mevcut  bölgelerin  tespit 
edilmesi, 
‐  coğrafik  dağılımları  göz  önünde  bulundurularak  her  ürün  için  farklı  örnekleme  alanları  tespit 
edilmesi, 
‐  örnekleme  sayısı  ve  büyüklüğü  (Havzayı  en  iyi  bir  şekilde  temsil  etmek  üzere  yeterli miktarda 
koordinatların GPS ‘lerle alınması, 
‐  ikinci ürün uygulaması  (İşlenen tarım arazilerinde, araziye ait son yılların ana ürün rotasyonları da 
istatistiksel verilerden dikkate alınacaktır), 
‐  tarım  alanı dışındaki  alanların da  arazi  çalışmaları  süresince nokta bazında GPS  lere  işlenmesi  ve 
rektifikasyon  için  yol  çatıları,  dere‐yol  birleşimleri  noktalarının  tespit  edilmesi  çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

Uydu görüntüsü ve spektro radyo metrenin arazide ölçüm zamanın seçimi için aşağıdaki havzadaki 
verilerin dikkate alınmıştır. 
‐ Ürünlerin ekiliş, çimlenme, olgunlaşma ve hasat dönemleri  
‐ Her bir ürün için yetişme takvimlerinin hazırlanması 
‐ Tarım yöntemleri (Sulu‐ kuru) 
‐ Ekim zamanı   
‐ Çimlenme zamanı 
‐ İkinci ürün uygulaması ve çeşidi. 
 
  Arazi sınıflandırmasını doğrulamak ve spektro radyo metreyle yansıma değerleri alınan 
noktaların koordinatlanması için GPS ölçümleri yapılmıştır. 
 
  C  faktörü  RUSLE’  de;  ürün  ve  yönetim  uygulamalarının  erozyon  ile  toprak  kaybı  oranları 
üzerine  etkisini  yansıtmada  ve  yönetim  seçeneklerinin  koruma  planları  üzerindeki  nispi  etkilerini 
karşılaştırmada kullanılır. Ayrıca, C  faktörü yıllık ortalama  toprak kaybı üzerine, koruma planlarının 
nasıl etki edeceğini ve potansiyel toprak kaybının yapılandırma aktiviteleri, ürün rotasyonu  ile diğer 
yönetim seçenekleri boyunca, nasıl dağılım gösterdiğini belirlemede kullanılır (Renard ve ark., 1997). 
  Elde edilmiş C  (bitki  faktörü)  sayesinde  çalışma alanına ait bitki örtüsü ve kanopi değerleri 
spektral  yansımalarla  elde  edilmiştir.  Böylelikle  diğer  tarımsal  alanlar  gibi  bir  çok  otlak  ve mera 
alanlarının güncel  tespiti yapılabilinecektir. Diğer  taraftan elde edeceğimiz haritalar ve veriler agro‐
ekolojik zonların belirlenmesine de ışık tutacaktır. 
  Görüldüğü  üzere  yapılan  araştırmalar  ve  elde  edilecek  bulgular  sonucunda  uzun  vadede 
sürdürülebilirlik  sağlanması  amacıyla  toprak erozyonu  tahmini  için  gerekli C  faktörü değerleri hem 
uydu görüntüleri ile hem de spektro‐radyo metrik ölçümlerle saptanmıştır. Bitki örtüsünün kullanılma 
biçimleri ve sınıflandırması sonucunda ileriki çalışmalarda erozyon risk bölgeleri için gerekli tedbirler 
ortaya konulabilecektir.  
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10.2. Birim Dışında Yararlanılabildiğimiz Donanım: 
 

  Meteroloji Müdürlüğünün ve Çivril İlçe Tarim Müdürlüğünden çalışma takvimi içindeki gerekli 
iklim parametreleri ve istatistik veriler temin edilmiştir. Diğer yandan spektro radyometrik ölçümlerin 
yapılması  için  Toprak  ve  Su  Kaynakları  Ankara  Araştırma  Enstitüsü’nden  spektro‐radyometre 
kullanılmıştır. Uydu görüntüleri  ITU Uzaktan algılama merkezinden  ve  INTA Özel  şirketinden  temin 
edilmiştir. 
 
Devam Eden Proje 
 
Projenin Adı   :  Antropojenik  Etkiler  Sonucu  Alan  Kullanımı  Değişimlerinin  CBS  ve 

Uzaktan Algılama Tekniği İle İncelenmesi: Eğirdir Örneği 
Changes  In  Land Usage Based On Anthropogenıc Pressures Analysıs 
By GIS And Remote Sensıng Technıques: Case Of Eğirdir 

Yürütücü Kuruluş    : Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü / Isparta 
Proje Lideri      : Celal DAĞISTANLIOĞLU 
Proje Yürütücüleri  : Salih BAKICI, Doç. Dr. Serpil ÖNDER, Doç. Dr. Levent BAŞAYİĞİT 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar:Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak. Pey. Mim. Böl. 
        Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Böl. 
Başlama Tarihi      : 01.04.2011       
Bitiş Tarihi         : 31.03.2013   
 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 

Eğirdir  ilçesi  sınırlarını  kapsayan  topoğrafik,  toprak  ve  jeoloji  haritaları  temin  edilmiştir.    Hava 
fotoğrafı  satın  alınmış  ancak  uydu  görüntüleri  henüz  alınamamıştır.  Eldeki  haritaların 
sayısallaştırılması yapılmıştır. Veri tabanı hazırlanmaktadır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Bütçe: 5.000 TL uydu görüntüsü ve diğer giderler için ek bütçe talep edilmektedir. 
 
Devam Eden Proje 
 
Proje Adı     : Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemleri     Kullanarak 

Ankara  İli  Yenimahalle  ve  Polatlı  İlçelerinde  Tarım Alanlarının Amaç 
Dışı Kullanımının Belirlenmesi  

    (Determining misuse of Agricultural Lands  in Yenimahalle and Polatlı 
counties  of Ankara using GIS and Remote Sensing Techniques  ) 

Proje No      : TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş    : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri       : Şeydagül Özdemir 
Proje Yürütücüleri     : Fatma Dedeoğlu, Metin AYDOĞDU,  Dr.Ali MERMER 

Başlama ve Bitiş Tarihi    : 01.01.2011 ‐ 01.12.2012 
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Dönem Bulguları ve Tartışma : 
Tarım alanları çeşitli nedenlerle  tarım dışı amaçlarla kullanılmaktadır.  Şehir,ilçe ve beldelerde  tarım 
alanları  imara  açılmış,  buralara  konutlar  yapılmıştır.  Sanayi    tesisleri    taban  arazilere  kurulmuştur. 
Sanayi tesisleri, ulaşım ve diğer alt yapı kolaylıkları  gibi nedenlerden dolayı genellikle düz ve verimli 
araziler  üzerinde  kurulmaktadır.Tarım  arazileri  üzerine  kurulan  sanayi  tesisleri  sadece  kapladıkları 
alan  itibariyle  zarara neden olmamakta, meydana  getirdikleri  kirlenmelerle de  çevresinde bulunan 
bitki örtüsüne zarar vermektedir. Ankara  İlinde kırsaldan kente göç ile  birlikte artan nüfusun yoğun 
etkisi ile yerleşim yerleri artmış bunun  yanısıra yeni  sanayi bölgeleri oluşmuştur.  

Bu  çalışmada amaç Ankara  ilinde belirtilen  ilçelerde  tarım alanları bakımından amaç dışı kullanılan  

sanayi ve yerleşim yerlerini Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri   kullanarak geçmiş yıllardan 

günümüze kadar olan süreçteki değişimini tespit  etmektir. Son yıllarda yapılan tarımsal  çalışmalarda;  

hız  ,kolaylık daha doğru    sonuçlar  ve  ileri  teknolojiden  yararlanmak  amacıyla Uzaktan Algılama  ve 

Coğrafi  Bilgisi Sistemleri yöntemleri seçilmektedir. Bu doğrultuda Landsat 2000 yılı  uydu görüntüleri 

ARC  INFO  programında  işlenmiş,arazi  kullanım  amaçlı  kodlar  belirlenerek    yerleşim,sanayi,mera 

alanları  belirlenmiştir.Bunların  alan  hesapları  yapılmıştır.Sonraki  aşamalarda    arazi  çalışmalarına 

geçilerek doğruluk analizleri yapılacaktır. 

 

Proje Adı    :  Spektral  Vejetasyon İndeksi ve Bitki Karakteristikleri Arasındaki  
ilişkinin Belirlenmesi 

      Determination of relationship between spectral vegetation indices and  
crop characteristics . 

2. YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Ediz ÜNAL 
Dr. Hakan YILDIZ 
Dr. Ali MERMER 
Metin AYDOĞDU 
Öztekin URLA 

3. PROJE LİDERİ     
  Adı Soyadı    : Ediz ÜNAL   
             Kurumu    : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
4. PROJENIN İLGİLİ OLDUĞU AFA/PROGRAMI: 
Tahıllar / Tarımsal Mekanizasyon ve Bilgi İletişim Teknolojileri 

  
5. PROJE SÜRESİ :  36 Ay 
5.1   Başlama Tarihi :   2011   
5.2   Bitiş Tarihi    :    2013 
6. PROJENİN ÖZET TANITIMI: 

Yeşil bitkiler güneş  ışığının kırmızı dalga boyunu  (670 nm)  soğururlar dolayısıyla bu dalga boyunda 
bitkileri gelen ışığı geri yansıtma oranı oldukça düşüktür (Gitelson, 2004). Bu yansıtma miktarı %3‐%5 
arasında değişmektedir. Diğer taraftan yakın kızıl ötesi dalga boyunda ise yeşil aksama çarpan güneş 
ışığı  %  40‐%  60  oranında  geri  yansıtılır.  Bitkilerin  sahip  olduğu  bu  ayırt  edici  spektral  özelliğini 
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kullanarak uydu verilerinden üretilen vejetasyon indeks değerleri, vejetatif aksamın uzaktan algılama 
teknolojisi ile izlenmesini sağlamıştır. Vejetasyon indeks verileri,  bitki yoğunluğunun ve yeşil aksamın 
sağlık durumunun bir göstergesidir.  

Uzaktan  algılama  verileri  ile bitki  klorofil  içeriğinin  tahmin  edilmesi  amacıyla  kullanılan  yöntemler, 
yakın  kızıl  ötesi  ve  kırmızı  ışık  bandında  algılanan  uydu  verilerine  dayanmaktadır.  Bu  iki  dalga 
boyunun matematiksel modellemesi  ile  oluşturulan  vejetasyon  indeksi  (NDVI)  bitkilerin  biyokütle 
miktarı ve yaprak alan indeks değerinin ana göstergesi olarak kabul edilir ve yetişme döneminde bitki 
gelişiminin izlenmesi ve verim tahmini amacıyla kullanılmaktadır. Verim de genellikle kanopi gelişimi 
ile  doğrudan  ilişkili  olduğundan,  vejetasyon  indeks  verisi  bu  ilişki  seviyesinin  belirlenmesinde 
kullanılabilir. Bitkilerin  klorofil  içerikleri biyokimyasal değişken olarak  rol oynar  ve bitkinin  spektral 
yansıma özelliklerini etkileyen en önemli faktör olup ve ürün verimliliği  ile doğrudan  ilişkilidir. Belirli 
bir  zaman  sürecinde  kanopideki  klorofil  miktarı,  bitkinin  yeşil  olan  ve  olmayan  değişkenlerinin 
fonksiyonu  olarak  yorumlanabilir.  Bitkilerin  spektral  özellikleri,  kendi  fenoloji  takvimleri  içinde 
değişme  gösterdiğinden,  bu  özelliklerin  değişimlerinin  belirlenmesi  ve  bitkinin  biyofiziksel 
karakteristikleri  (toprak  kaplama,  yaprak  alan  indeksi,  fotosentetik  radyasyon  emilimi  vb.)  ile  olan 
ilişkisinin tespit edilmesi, verim tahmini ve bitki gelişiminin gözlenmesi gibi çalışmalar için gereklidir. 

Proje kapsamında Yenimahalle ve Haymana’da seçilen alanlarda örnekleme yöntemi ile kışlık buğday 
bitkisinin  yansıma  değeri  ölçülecektir.  Ölçümler  spektroradyometre  aleti  ile  ekimden  (bitki  çıkışı) 
hasata kadar dönemde yapılacaktır. Yapılan ölçümlerle buğday bitkisinin yeşil bitki örtüsü, biyokütle 
ve yaprak alanı indeksi gibi biyo‐fiziksel vejetasyon özellikleri ile yansıma değerleri arasındaki ilişkiler 
araştırılacaktır.  

ANAHTAR  KELİMELER:  Radyasyon,  spektro‐radyometro,  vejetasyon  indeksi,  uzaktan  algılama, 
buğday, yaprak alan indeksi 

7.  PROJE TEKLİFİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ: 

Uzaktan algılama  teknolojisi bitkilerin mevcut vejetasyon gelişimi ve biyokütlesi belirlemede yaygın 
olarak  kullanılmaktadır.  Bu  teknoloji  ile  yüzeyden  geri  yansıtılan  güneş  ışığı miktarı  ve  bileşimi  ile 
yüzeyin yansıma karakteristikleri tespit edilir. Güneş ışığı, zaman ve atmosferik şartlara göre değiştiği 
için,  yüzeyin  özelliğini  belirlemede  yüzeyden  geri  yansıtılan  ışığın  ölçümü  yetersiz  kalmaktadır.  Bu 
problem,  farklı dalga boyundaki  ışıkların oranlanması  yoluyla  çözülmüştür  ki bu oranlama  işlemine 
vejetasyon  indeksi  adı  verilmektedir.  Vejetasyon  indeksleri,  fotosentetik  vejetasyon  faaliyetinin 
mekansal  ve  zamansal değişimi hakkında bilgi  verir. Vejetasyon  indeks  verileri,  biyokütlenin  tespit 
edilmesi, bitki stresi, sağlığı ve verim miktarının hesaplanması amacıyla yaygın olarak kullanıldığı gibi, 
erken  uyarı  sistemleri,  kuraklık  izleme,  arazi bozulması,  arazi örtüsü  izleme  gibi uygulamalarda da 
kullanılmaktadır.  

7.1  Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Vejetasyon indeks verilerinin yukarıda bahsedilen amaçlarla kullanımı için, vejetatif ortamın spektral 
karakteristikleri  ve  kanopinin  mimari  özellikleri  (yaprakların  geometrik  şekli  ve  gövde  üzerindeki 
yönelimi, duruş pozisyonları vb.) ile ilgili detaylı bilgiyi gerektirmektedir. 
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Bitki gelişimi  ile  ilgili bilgi üretilmesi amacıyla tarım alanlarının takibi uzaktan algılama gözlemlerinin 
öncelikleri  arasında  bulunmaktadır.  Bu  çalışmanın  amacı  bitki  gelişimini  etkileyen  biyofiziksel 
özellikler ve bitki spektral yansımaları arasındaki  ilişkileri araştırmak, yer ölçümlerinden elde edilen 
spektral veriler  ile uydu verileri arasındaki  ilişkiyi tespit ederek bu verime olan etkisini belirlemektir. 
Yapılacak  olan  bu  çalışmada  bitki  fenolojisi  dikkate  alınarak  bitkinin  biofiziksel  karakteristikleri 
gelişiminin takip edilmesi ve spektral yansımalarının takibi ile bu konuda veri setleri oluşturulacaktır. 
Bu  veriler  daha  sonraki  yıllarda  bitki  büyüme  karakteristiği  hakkında  önceden  bilgi  sahibi  olmayı 
sağlayacaktır. Bu sayede büyüme döneminin herhangi bir aşamasında ölçülen biofiziksel değerin bitki 
verimine  etkisi  tahmin  edilebilecektir.  Bitki  büyümesini  etkileyen  iklim  faktörleri  de  bu  çalışmada 
değerlendirilecek,  biofiziksel  ölçümlerdeki  değişiklikler  ile  iklim  parametreleri  arasındaki  ilişki 
aranacaktır. Fenolojik takvime göre toplam sıcaklık, güneşlenme şiddeti, toplam yağış ve buharlaşma 
verileri hesaplanacaktır.  

Bu çalışma ile elde edilecek bilgiler uydu görüntülerinin yorumlanmasında, tarımsal ürünlerin alan ve 
verim tahmini çalışmalarında, vejetatif gelişimin eş zamanlı olarak gözlenmesinde ve kuraklık  izleme 
çalışmalarında  faydalı  olacaktır.  Bunlara  ilaveten  bu  çalışma  ile  edilecek  bilgi  ve  tecrübe  ile,  ürün 
verim tahmini ve ürün uygunluk alanlarının tespit edilmesi çalışmalarına ışık tutacaktır 

7.2  Literatür Özeti: 

Günümüzde  uzaktan  algılama  ve  bilgisayar  teknolojisindeki  hızlı  gelişim  birçok  uygulama  alanında 
olduğu  gibi  tarımsal  çalışmalarda  da  bilgiye  kısa  sürede  erişebilme  ve  çözüm  üretebilme  olanağı 
sağlamaktadır.  Uydulardan  elde  edilen  optik  veriler  tarımsal  ürünlerin  ve  doğal  vejetasyonu 
biyofiziksel  özelliklerini  doğru  olarak  tahmin  etmede  ve  karasal  ekosistemin  karakteristiklerini 
(örneğin,  toprak özellikleri, su ve nitrojen eksikliği‐fazlalığı, ürün  fenolojisi vb.) değerlendirmede sık 
olarak kullanılmaktadır (Fassnacht et al., 1997; Thenkabail et al. 1995; Wiegand et al. 1991; Wiegand 
and Richardson,  1990,  Friedl  et  al.,  1994). Özellikle ürün  gelişimi  ve bölgesel bazda  verim  tahmin 
çalışmaları için uzaktan algılama teknolojisinin potansiyel kullanımı son 20‐30 yıllık dönemde oldukça 
artmıştır.  Bitki  modellemesinde  uzaktan  algılama  kullanılmasının  daha  az  laboratuar  çalışması, 
geleneksel arazi ölçümlerine göre zaman tasarrufu gibi birçok avantajları bulunmaktadır (Jongschaap 
and  Booij,  2004).  İlave  olarak  uzaktan  algılama  bitki  büyümesi  ve  verimi  etkileyen  değişkenleri 
kullanan bitki modellerinin ölçek küçülme veya büyültme  işlemlerini kolaylaştırmaktadır  (Moulin, et 
al.,  1998). Uzaktan  algılama mekansal  bilgi,  bitki modelleri  ise  noktasal  bilgi  sunmaktadır,  ikisinin 
sonucu birleştirildiğinde daha hassas sonuçlar elde edilebilmektedir (Delécolle, et al., 1992).  

Uzaktan algılama ya da uzaydan algılamanın temel girdilerinden biri olan uydu görüntüleri  ile verim 
tahmininde,  bitkilerin  elektromanyetik  yansıma  özelliklerinden  hesaplanan  vejetasyon  indeks 
değerleri kullanılmaktadır. Diğer taraftan vejetasyon indeksi, sadece bitkiden yansıyan ışığı algılamak 
amacıyla geliştirilmiş olmakla beraber toprağın arka plan yansıması, nem miktarı, güneş ışığının geliş 
açısı  ve  yaprağın  bakış  açısı  gibi  özellikler  karmaşık  bir  şekilde  birleşerek  indeks  değerini 
değiştirmektedir.  Bu  problemler  hem  empirik  hem  de  teorik  anlamda  araştırılmış  ve  vejetasyon 
indekslerinin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla yeni yöntemler geliştirilmiştir. 

1980’li  yıllardan  itibaren  A.B.D’nin  meteoroloji  ve  küresel  vejetasyon  izlenmesi  amacıyla  uzaya 
gönderdiği  NOAA  uydularının  günlük  olarak  görüntü  sağlayabilmesi  sonucunda,  tarımsal  alanların 
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izlenmesi mümkün hale gelmiştir. Bu amaçla kullanılan vejetasyon  indeks modelleri  ilgili çalışmalar 
daha da artmış ve ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation Index), SAVI (Soil Adjusted Vegetation 
Index), Modifiye edilmiş Basit Orantı, RNDVI  (Renormalized Difference   Vegetation  Index) gibi yeni 
modeller üretilmiştir  (Kaufman ve Tanre 1992, Huete 1988, Baret et al 1989, Chen ve Cihlar 1996, 
Roujean ve Breon 1995).  

İstatistiksel regresyon modellerine dayalı empirik yaklaşımlarda, NOAA gibi düşük çözünürlüklü uydu 
görüntüleri  kullanılmıştır.  Bu  çalışmalar  göstermiştir  ki,  kümülatif  mevsimsel  vejetasyon  indeks 
değerleri, verim değerleri  ile yüksek  ilişki göstermiştir  (Groten 1993). Doraiswamy ve Cook  (1995), 
dane  dolum  döneminde  yazlık  buğdayın  kümülatif  vejetasyon  indeks  değerlerinin  (NDVI)  verim 
miktarı ile yüksek oranda ilişkili olduğunu bulmuşlar. 

Coğrafi bilgi sistemleri ile uzaktan algılama teknolojisinin entegre edilerek bio‐fiziksel verilerin tahmin 
edilmesinde;  bitki biokütle ölçümü (Aparicio, et al., 2000), yaprak alan indeksi (Turner, et al., 1999), 
evapotranspirasyon  tahmini  ve  klorofil  (Zarco‐Tejada,  et  al.,  2003)  konuları  üzerine 
yoğunlaşılmaktadır.  

Gitelson  (2004), buğday, mısır  ve  soya bitkisi üzerinde  yürüttüğü  çalışmada ekimden hasata  kadar 
olan dönemde 1‐2 hafta ara  ile spektro‐radyometre  ile yansıma değerlerini ölçmüştür. Bitki  ile kaplı 
alan oranını belirlemek  için dijital kamera  ile çekim yapılmış, yaprak alan  indeksini  (LAI) belirlemek 
için  1  m  boyunda  bir  sıradaki  bitkiler  hasat  edilerek  laboratuarda  ölçüm  yapılmıştır.  Vejetasyon 
kaplama  oranı  %60,  LAI  2’ye  ulaştığında  NDVI  değerinin  satürasyona  ulaştığı  ve  değişmediği 
belirtilmiştir. 

He ve ark. (2007),  merada farklı LAI ölçüm yöntemlerini karşılaştırmışlardır. Yaptıkları çalışmada optik 
yöntemlerle  belirlenen  LAI  değerinin  bitkileri  biçip  laboratuarda  yapıla  ölçüme  göre %15  daha  az   
olduğunu belirtmişlerdir. 

A.B.D Güney Dakota eyaletinde yapılan bir çalışmada (Dash and Curran, 2007), yeşil aksamın klorofil 
içeriği ve yaprak alan indeksi gibi biyokimyasal ve biyofiziksel  değişkenleri ile verim arasındaki ilişkiyi 
incelenmiştir. Bu  amaçla, 1  km  çözünürlüklü 25 haftalık  zaman  serisi MERIS uydu  görüntülerinden 
üretilen “Küresel Vejetasyon İndeks” değerleri ve “Karasal Klorofil İndeks” değerlerinden hesaplanan 
tarımsal ürünlerin büyüme, gelişme ve hasat dönemi süresince (25 haftalık dönem) alanları ile verim 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, her iki indeks değişkeninin verimle kuvvetli 
bir  ilişkiye  sahip  (sırası  ile  r2=0,83  ve  r2=  0,85)  olduğu  gözlenmiştir.    Kanopideki  klorofil  içeriği 
artışının,  ürün  veriminde meydana  gelen  artışları  yaprak  alan  indeksine  göre  daha  fazla  etkilediği 
görülmektedir. 

8  Materyal ve Metot: 

8.1 Çalışma Alanı 

Çalıma alanı olarak büyük tarım parsellerin bulunduğu ve hasat sonunda verim ölçümünün ve arazi 
çalışmalarında  biokütle  ölçümünün  yapılabileceği  alanlar  seçilmiştir. Bu  çalışma,  TARM  ‐ Haymana 
Üretme İşletmesi ve Enstitü deneme parselleri olmak üzere iki faklı bölgede yürütülecektir. 

8.2 Materyal 
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Uydu Görüntüleri 

NASA’nın Dünya İzleme Sistemi (EOS) programı kapsamında TERRA uydusu üzerindeki MODIS sensörü 
250  metre  mekansal  çözünürlükte  görüntü  sağlamaktadır.  MODIS  görüntüleri,  NOAA  ile 
karşılaştırıldığında 4 kat daha fazla detaya sahiptir. Buna  ilaveten   NOAA gibi günlük olarak görüntü 
sunması da MODIS’in avantajını arttırmaktadır.  

MODIS  görüntülerinden  hesaplanan  NDVI  verileri  16  günlük maksimum  kompozit  verilerdir.  Yeşil 
alanların  izlenmesi, ürün gelişiminin  takibi, uzun yıllar kuraklığın gözlenmesi amacıyla MODIS NDVI 
verileri sık olarak kullanılmaktadır. 

Spektro‐radyometre 

Bu çalışmada arazide bitkinin spektral yansıma özelliklerini ölçmek amacıyla HandHeld 2™   Portable 
Spectroradiometer cihazı satın alınacaktır. 

8.3 Metot 

Arazi Çalışmaları  

Arazi  çalışmaları, Tarla Bitkileri Merkez Araştrıma Enstitüsünün Haymana  ve Yenimahalle  kampüsü 
olmak üzere  iki ayrı  lokasyonda yürütülecektir. Arazi  çalışmaları,  fenolojik  takvimi dikkate alınarak, 
bitkinin çimlenmeye başladığı tarihten hasata kadar olan dönem içinde yapılacaktır. Bu süreç buğday 
ve  arpa  için Mart –Temmuz  arası olmak üzere 5  aylık dönemi  kapsamaktadır. Ölçümler, 10 metre 
aralıkla  buğday  ve  arpa  parselinde  tek  bir  veya  iki  transekt  üzerinde  toplamda  10  ölçüm  olacak 
şekilde  gerçekleştirilecektir  (Şekil  1).  Parsel  sınırı  etkilerinin  azaltılması  amacıyla  transektler  tarla 
ortasına yakın  bölümlerden seçilecektir. 

 

 

 

 

Şekil 1. Örnekleme parselinde ölçümler 

Örnekleme noktası 

Transekt 

Spektro radyometre 

10 mt



64 
 

 

Her ölçüm noktasında aşağıdaki verilerin toplanması planlanmaktadır; 

 Yeşil aksam spektro ölçümü, 
 Toprak spektro ölçümü 
 1 m2’lik kuadratta yapılan ölçümler 
 Toprak üstü bitki yüksekliği 
 Bitki veya sap sayısı 
 Toprak kaplama oranı 
 Yaprak alan indeksi ölçümü 
 Toprak üstü biyokütle miktarı 
 Dijital fotoğrafı 

Çalışılan bitkinin fenolojik takvimi dikkate alınarak, bitkinin çimlenmeye başladığı tarihten itibaren her 
15  günde  bir  araziden  HandHeld  2™  Portable  Spectroradiometer  cihazı  ile  spektro  ölçümleri 
yapılacaktır. Bu ölçümlerin uydu görüntüleri ile aynı zamanda yapılmasına dikkat edilecektir. Spektro 
ölçümleri  HandHeld  2™  Portable  Spectroradiometer  cihazı  ile  Kırmızı  ve  yakın  kızıl  ötesi  dalga 
boylarında  yapılacaktır.  Spektra  ölçümleri  güneş  ışığının  dik  olarak  geldiği  saatlerde  (11:00–13:00) 
gerçekleştirilecektir,  böylelikle  güneşlenme  açısındaki  değişikliklerin  yaratacağı  etkiler  en  aza 
indirilmesi  düşünülmektedir. Ölçüm  yüksekliği  ürün  gelişim  dönemine  göre  değişecektir. Ölçümler 
Erken  dönemde  (Mart‐Nisan)  yerden  1  metre  yükseklikte  yapılırken,  tam  kaplama  ve  hasat 
döneminde  ölçüm  yüksekliği  2  metre  olacaktır.  Ölçümler  transekt  üzerinde  10  metre  aralıkla 
gerçekleştirilecektir.  Ölçüm  zaman  aralıkları  lokasyonlara  göre  değişmektedir.  Haymana 
lokasyonunda  15  günde  bir  aralıkla  yapılırken,  Yenimahalle  lokasyonunda  haftada  2  gün  aralıkla 
gerçekleştirilecektir. Ölçüm zaman çizelgesi aşağıda verilmiştir. 
 

  Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz  Toplam1

  Haftalar   

  1  2  3  4 1  2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4   

Y.Mahalle 
×  ×  ×  × ×  ×  ×  × × × × × × × × × × × ×  × 

40 
×  ×  ×  × ×  ×  ×  × × × × × × × × × × × ×  × 

Haymana  ×    ×    ×    ×    ×   ×   ×   ×   ×   ×    10 

1) Toplamdaki her bir ölçüm, transekt üzerinde gerçekleştirilen 10 ölçümü içermektedir 

Bitki  boyu,  toprak  zemininden  itibaren  mm  cinsinden  ölçülecektir.  0.5  m  uzunluğundaki  bitki 
sırasındaki  bitki  sayısı  kaydedilecektir.  Bu  sıradan  rastgele  seçilen  10  adet  sapın  boyu  ölçülerek 
ortalama bitki boyu belirlenecektir. 
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Toprak  kaplama  oranı,  kuadratın  dijital  fotoraf  makinası  ile  çekilen  resmi  üzerinden  %  olarak 
hesaplanacaktır.  

Yaprak alan indeksi ölçümünde, her okuma yapıldığında okuma yapılan noktada 0.5 m uzunluğundaki 
bitki  sırası hasat edilecektir.  (Veya  sıranın  tamamını  kesmek  yerine  sıra  içinden  şansa bağlı 5 bitki 
seçerek bunların yaprak alan hesaplanacak, daha sonra sıra üzerindeki toplam bitki sayısı ile ortalama 
yaprak alanı [5 bitkiden ölçülen alan] çarpılarak sıradaki toplam yaprak alanı bulunacak ve elde edilen 
değer  sıranın alanına bölünerek LAI bulunacak). Hasat edilen bitkiler  laboratuara getirilerek naylon 
poşette buzdolabında muhafaza edilecektir. LAI belirlemek  için bitki  saplarının  tamamı  sayılacaktır. 
Daha sonra bitkilerin tamamında yapraklar saptan ayrılarak yaprak alanı ölçümü yapılacaktır (Aparicio 
ve  ark  2000).  Bunun  için  iki  yöntem  denenecektir.  Birincisinde  yaprakların  tek  tek  en  ve  boyları 
ölçülüp kaydedilecek daha sonra buradan her bir yaprağın alanı belirlenip üst üste toplanarak biçilen 
alanda  toplam yaparak alanı belirlenecektir.  LAI hesaplanırken 0.5m  sıra X  sıra genişliği  (30  cm)’lik 
alan  hesaplanmış  olacaktır.  Daha  sonra  buradan  orantı  yoluyla  birim  alandaki  biyokütle  ve  LAI 
hesaplanacaktır.  LAI hesaplamada diğer bir yöntemde görüntü  işleme yoluyla olacaktır. Bunun  için 
seçilen  yapraklar  tarayıcıdan  geçirilerek  dijital  ortamda  resim  işleme  yoluyla  (Adobe  Photoshop 
programı kullanılarak) toplam yaprak alanı belirlenecektir. 

Toprak üstü biyokütle miktarı, 0,25m2’lik alandan makasla kesilen materyal fırınlarda 2 gün boyunca 
75  0C  bekletilerek  kuru madde  olarak  ölçülecektir.  Biyokütle  kesimleri,  transekt  üzerinde  spektra 
ölçümlerinin yapıldığı noktaların 3 tanesi üzerinde yapılacaktır.  Biyokütle ölçümleri sadece Haymana 
lokasyonunda gerçekleştirilecektir. 

 

9. Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Uydu  görüntülerinin  sağlıklı  yorumlanabilmesi  her  bir  bitki  türünün  toprağı  kaplama  durumu, 
biyokütle, yaprak alanı indisi (LAI), fotosentetik aktif radyasyon yüzdesi(fAPAR) gibi çeşitli biyofiziksel 
vejetasyon  değişkenlerinin  bilinmesi  gereklidir. Her  bitki  türüne  ait  bu  temel  özelliklerin  bilinmesi 
uzaktan algılama çalışmalarına yardımcı olacaktır. Özellikle uzaktan algılama  ile kuraklık takibi, ürün 
izleme  ve  verim  tahmini  gibi  çalışmalarda bu  tür  verilere  ihtiyaç duyulmaktadır.   Bu proje  ile elde 
edilecek bilgiler uzaktan algılama çalışmalarında doğruluğu artıracaktır.  

10. TALEP EDİLEN BÜTÇE 

Arazi  çalışmalarında  bitki  spektral  yansımalarının  ölçülmesi  amacıyla  spektro‐radyometre  cihazı  ve 
yine  arazi  çalışmalarında  kullanılmak  üzere  GPS  cihazı  satın  alınması  düşünülmektedir.    Proje 
kapsamında yazılım ve donanım güncellemesi, arazi çalışmalarında akaryakıt ve harcırah giderleri için 
ve ayrıca haberleşme giderleri için bütçe talep edilmiştir.  

I. YATIRIM TUTARI (54.000 TL) 

06 SERMAYE GİDERLERİ  YILLARA GÖRE DAĞILIMI 
1. Yıl  2. Yıl  3. Yıl 

 06.1.3.04‐    LABORATUVAR  GEREÇLERİ          ALIMI  (Spektro‐
radyometre  cihazı alımı) 

45.000 ‐  ‐
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06.2.9.01‐ DİĞER ANALİZLER (LABORATUVAR ANALİZLERİ İÇİN)  ‐ ‐  ‐
06.5.4.02‐ AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI  2.000 2.000  2.000
06.9.2.01‐ YURT İÇİ GEÇİCİ GOREV YOLLUKLARI  1.000 1.000  1.000
TOPLAM   48.000 3.000  3.000
 
12. ÇALIŞMA TAKVİMİ: 

İş Tanımı 

YILLAR 

2011  2012  2013 

1  2  3 4  5  6 7  8 9 
1
0

1
1

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2 1 2 3  4 5  6 7  8 9 

1
0

1
1

1
2

Satın  Alma 
İşlemleri                                                                                                 
Arazi  Çalışması  ‐ 
Spektro 
ölçümleri                                                                                                 
Değerlendirme 
Toplantısı                                                                                                 

Veri hazırlığı                                                                                                 
MODİS  veri  seti 
işleme                                                                                                 

İstatistik Analiz                                                                                                 

Yıllık Ara Rapor                                                                                                 
 
 
Devam Eden Proje 

Proje Adı     : Buğday ve Arpa Verim Tahmini Yöntemlerinin Araştırılması 
            Determining of Yield Forecasting Methodologies for Whead and Barley 
Proje No     : TAGEM/TA/ 
Yürütücü Kuruluş  : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri     : Dr. Hakan YILDIZ 
Proje Yürütücüleri   : Dr.Ali MERMER, Metin AYDOĞDU, Muharrem CİHAN, Öztekin URLA, Günseli 

AYTAÇ,  Dr. Muzaffer  AVCI,  Dr.  Emin  DÖNMEZ,  Dr.  Osman  ŞİMŞEK  (DMİ), 
Murat ASAR (DMİ) 

İşbirliği Yapılan Kuruluş : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 01.01.2011 ‐ 01.12.2014 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma : 
Ülkemiz  arızalı  topoğrafik  yapısı  ve  üç  tarafı  denizlerle  çevrili  olması  nedeniyle  çok  farklı  iklim 
bölgelerinden  oluşmaktadır.  Bu  kadar  farklı  bölge  için  verim  tahmini  yapılması  çok  farklı 
parametrelerin  ve  metotların  bir  arada  kullanılmasını  zorunlu  kılmaktadır.  Ürün  tahmini,  ürün 
verimlerini ve üretim miktarlarını hasat gerçekleşmeden genellikle birkaç ay önceden haber vermeyi 
sağlamaktadır. 

Bu projede Agrometeorolojik  yöntemler  ve  verim  istatistikleri  kullanılarak Arpa  ve Buğday bitkileri 
için  verim  tahmini  yapılmaktır.  Agrometeorolojik  veri  ham  iklim  verilerinin  bitki  ihtiyaçları  için 
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işlenmesinden  elde  edilmektedir.  Bu  çalışmada  agrometeorolojik  veriler  FAO  tarafından  geliştirien 
AGROMETSHELL (FAO, 2004) yazılımı kullanılarak üretilmektir. Her bir  meteoroloji istasyonu için bitki 
su ihtiyacı parametreleri (su ihtiyacı, su fazlası, su eksikliği, bitkiden buharlaşması) üretilmekte ve bu 
parametreler  verim  değerleri  ile  istatistiksel  analize  tabi  tutulmaktadır.  Elde  edilen  veriler  bülten 
halinde yayınlanmaktadır.  

Agrometeorolojik veriler bazı  illerde verimde meydana gelen değişimi  ifade etmeye yetmemektedir. 
Bu durumda verimdeki dalgalanmaya neden olan daha anlamlı değişkenlere  ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu  çalışmada  NDVI  verileri  ve  ham  iklim  verileri  kullanılarak  verim  tahmini  güçlendirilmeye 
çalışılmaktadır.   Bölüm  arşivinde NDVI  verileri  yıl  içinde 10  günlük dilimler halinde 36  görüntüden 
oluşmaktadır. Geriye dönük arşiv verilerden de faydalanarak NDVI değişimi ve verim arasındaki ilişki 
aranmaktadır.  

NDVI  verilerinin  yıl  içerisindeki  değişimini  belirlemek  amacıyla  ürün  gelişimi  ile  ilgili  çeşitli 
parametreler üreten VAST  (Vegetation Analysis  in Space and Time) modelinden  faydalanılmaktadır. 
VAST uzaktan algılama görüntüleriyle mekana dayalı zamansal değişimi belirleyen   eski ama  işlevsel 
bir  yazılımdır.  Bu  yazılımın  çıktıları  da  verim  değerleri  ile  istatistiksel  değerlendirmede 
kullanılmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılarak kışlık buğday bitkisi  için hasattan önce 4  faklı  zamanda 
verim  tahmini  yapılmıştır. Aşağıdaki  tabloda  Ekim  ayı başından Mayıs  ayı  sonuna  kadar olan  iklim 
verileri  kullanılarak  il  bazında  yapılan  tahminler  verilmiştir.  Türkiye’de  uzun  yıllar  buğday  verim 
ortalaması 2,09 ton/ha, 2010 yılı verim ülke ortalaması 2,15 ton/ha olarak tahmin edilmiştir. Hasattan 
önce yapılan bu  tahminler bülten halinde hazırlanarak   www.tagem.gov.tr/gis_ web/bultenler.html 
internet adresinde yayınlanmıştır. 

Bölgelere  göre  tahmin  edilen  verim  ve  TÜİK  verim  istatistikleri  karşılaştırılması:    Coğrafi Bölgelere 
göre 1983‐2009 tahmin edilen verim ve TÜİK verim tahminlerinin dağılımına bakıldığında Güneydoğu 
Bölgesi,  Karadeniz  Bölgesi  ve  Ege  Bölgesinin  normal  dağılıma  uymadığı  diğer  bölgelerin  normal 
dağılıma uyduğu gözlenmiştir. 

Verim tahminlerinin normal dağılıma uymadığı bölgelerde iki tahmin ortalamasının farklılığının önem 
testinde Mann‐Whitney U testi, diğer bölgelerde ( Akdeniz, Doğu,  İç Anadolu ve Marmara) bağımsız 
iki örneklem t‐testi kullanılmıştır.   

Test  sonuçlarına  göre,  Doğu  Anadolu  Bölgesi,  Akdeniz  Bölgesi  ,  İç  Anadolu  Bölgesi  ve Marmara 
Bölgesinde,  tahmin  edilen  ve  Tüik  verimleri  1983‐2009  yılları  buğday  verim  tahminlerinde  0,05 
anlamlılık düzeyinde önemli bir farklılık göstermemiştir. 

 

17 Mart 2011 PERŞEMBE 
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Projenin Adı   : Katı Atık Deponi Alanlarında Yer Seçimi Uygunluğunun CBS İle 
İrdelenmesi: Eğirdir Örneği 
The  Determination  by  Geographic  Information  System  (GIS)  Of 
Suitable Site Selection  In Solid Waste Landfill Areas: A Case Study of 
Eğirdir 

Proje No      :  
Yürütücü Kuruluş    : Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü / Isparta 
Proje Lideri      : Celal DAĞISTANLIOĞLU 
Proje Yürütücüleri    : Celal DAĞISTANLIOĞLU 
Danışman      : Prof. Dr. Bahar TÜRKYILMAZ  
İşbirliği Yapılan Kuruluş  :Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü                        
Başlama Tarihi    : 01.04.2010        
Bitiş Tarihi         : 31.03.2012 
 

Dönem Bulguları ve Tartışma: 

Eğirdir  ilçesi  ile  ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarından ve özel sektörlerden sayısal, sözel ve metinsel 
bilgilerin toplanmış, uydu görüntüsü haricindeki veriler temin edilmiştir. 

Toplanan verilerin sayısallaştırma işlemleri tamamlanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Bütçe: 15.000 TL uydu görüntüsü alımı ve diğer giderler için ek bütçe talep edilmektedir. 

 

Devam Eden Proje 
 
Proje Başlığı  :Bakırçay  Havzasında  Coğrafi  Bilgi  Sistemi  Tekniği  ile  Tarımsal  Arazi 

Kullanım Planlarının Oluşturulması 
Projeyi Yürüten Kuruluş   :Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş  :Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 
Proje Yürütücüsü    :Dr. Nejat ÖZDEN ‐ Ziraat Yüksek Mühendisi 
Yardımcı Araştırmacılar  :Prof. Dr. Yusuf KURUCU  ‐ Ziraat Yüksek Mühendisi, Doç. Dr. Mustafa 

BOLCA  ‐  Ziraat  Yüksek  Mühendisi,  Süleyman  ŞEN  ‐  Ziraat  Yüksek 
Mühendisi, Z. Lamia BİLİR  ‐ Kimya Mühendisi, Lütfullah ARUĞASLAN  ‐ 
Jeoloji Mühendisi, Dr. M. Tolga ESETLİLİ ‐ Ziraat Yüksek Mühendisi, Dr. 
Fulsen ÖZEN ‐ Ziraat Yüksek Mühendisi 

Başlama‐Bitiş Tarihleri    :2011 ‐ 2014 
Projenin Toplam Bütçesi  :2011: 22000 TL    2012: 19000 TL    2013: 9000 TL  2014:   1000 TL 
 
Proje Özeti 
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Doğada yenilenemeyen temel kaynaklar arasında yer alan, canlılar  için mutlak gerekli yaşam öğesi ve 
besin ortamı olan toprakların sistemli bir şekilde incelenmesi, sürdürülebilir arazi kullanım planlamaları 
için oldukça önemlidir. Bugün tüm dünyada tarımsal üretime açılabilecek alanların son sınırına ulaşılmış 
durumdadır. Geriye dönüşümü mümkün olmayan ve doğanın en önemli  fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
aktivitelerini  içeren  toprağın  yörenin  ekolojik  yapısına  uygun,  sosyo‐ekonomik  gereksinmeleri 
karşılayabilecek,    aynı  zamanda  sürdürülebilir  bir  şekilde  kullanımını  sağlayabilecek  tarımsal  arazi 
kullanım planlama modellerinin oluşturulması, bu  amaçla  araştırma  ve  çalışmalara öncelik  verilmesi, 
ülkemizde  zorunlu bir hal  almıştır. Bu bağlamda, doğal  kaynaklarla  ilgili detaylı  ve  güncel  verilerden 
oluşturulan, yeni teknoloji ve yöntemlerle sistemli bir şekilde geliştirilebilen veya güncellenebilen veri 
tabanlarının oluşturulması, temel aşamalar olarak projelerde yer almaktadır. 

Bu araştırmada, Bakırçay Havzası topraklarının fiziksel, kimyasal ve morfogenetik özelliklerini içeren seri 
bazında toprak haritaları yapılacaktır. Araştırmada, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve kadastral 
veriler  temel  kartoğrafik  materyalleri  oluşturacaktır.  Bu  bağlamda  arazilerin  tarımsal  kullanıma 
uygunluk  sınıfları,  iklim  özellikleri,  üreticilerin  sosyo‐ekonomik  koşulları  ile  mevcut  tarımsal  ürün 
desenleri  ve  bunlara  alternatif  oluşturabilecek  diğer  tarımsal  ürünler  belirlenip  coğrafi  bilgi  sistemi 
içerisinde  katman  mantığına  göre  bir  veri  tabanı  oluşturulacaktır.  Araştırma  sonucunda,  parsel 
düzeyinde ürün deseni planlamasına olanak sağlayabilecek bir model önerisi geliştirilecektir. 

 

Devam Eden Proje 

PROJE ADI  :Kablosuz  Algılama  Ağları  Kullanılarak  Toprak  Nemi  Ve 
Tuzluluğunun Geniş Alanlarda İzlenmesi. 

  :Detecting Soil Humidity And And Salinity in Large Fields    By 
Using The Wireless Sensing Networks. 

YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ   :GAP  Toprak‐Su  Kaynakları  ve  Tarımsal  Araştırma  Enstitüsü   
Müdürlüğü‐Şanlıurfa   

PROJE LİDERİ         :Murat AYDOĞDU 
Kurumu  :GAP Toprak‐Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma       Enstitüsü 

Müdürlüğü‐Şanlıurfa   
Proje Süresi  : 24 Ay Başlama Tarihi: 2010 Bitiş Tarihi  : 2012 
 
 PROJENİN ÖZET TANITIMI 

İçinde  yaşadığımız  çağda,  veri  toplamak  ve  bu  veriyi  bilgiye  dönüştürmek;  ekonomik  ve  stratejik 
kaynak haline dönüşmüştür. Günümüzde çok katmanlı hiyerarşik  yapıya entegre bilgi sistemi  mantığı 
ile üretilen veya sahip olunan bilgi, görünen, paylaşılabilir, değerlendirilebilir ve karar üretilebilir hale 
dönüştürülebilmektedir.  Bilgi,  görünebilir  ve  paylaşılabilir  olduğu  sürece  ekonomik  yarar  sağlar, 
stratejik  sonuçların üretilmesini mümkün kılar. Kâğıt üzerindeki  bilginin paylaşımı  zahmetli,  zaman 
alıcı olup, yüksek maliyet ve yoğun emek gerektirir. Bilgi çağında bilginin bir yerlerde var olması değil, 
kullanıcılara zamanında sahip oldukları yetkiler çerçevesinde doğru, güncel ve hızlı olarak sunulması, 
çözüme  yönelik  analizlerin  üretilmesi,  karar  mekanizmalarının  zamanında  ve  doğru  kararlar 
alabilmelerine imkân sağlaması önemli ve anlamlıdır. 
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Doğru sulamanın ürün kalitesi ve ürün miktarında artışla orantılı olduğu bilinir. Çevrenin zamana ve 
konuma bağlı olarak değişkenlerinin bilinmesinin, çiftçi bazında ekim planını nasıl etkilediği de bilinir. 
Örneğin; toprak özelliklerinin bilinmesi, meteorolojik koşulların bilinmesi toprak neminin bilinmesi ve 
bu doğrultuda yapılan sulama takvimine göre üretimde daha az su ve daha az enerji kullanımı ile ürün 
kalitesini ve miktarını arttırabilir.  

Tarımsal üretim alanlarında tuzluluk, toprakların verimliliğini olumsuz yönde etkileyen, bitkisel verimi 
sınırlandıran önemli bir problemdir. Tuzluluk bitkilerde toksisiteye, mineral beslenme bozukluklarına 
yol açmakta ve sonuçta metabolizmayı  tahrip etmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da bitkilerde 
üretime  dayalı  verim  kaybı  yaşanmakta,  bu  durum  ise  hem  üreticiyi  hem  de  Ülke  ekonomisini 
olumsuz yönde etkilemektedir.  

İdeal bitki gelişimi için toprakta yeterli nemin bulunmaması halinde, sulama yapılarak optimum verim 
elde  edilir. Özellikle  kurak  ve  yarı  kurak  iklimlerde  bitki  ihtiyacından  fazla  su  kullanılması  halinde 
taban  suyu  ve  dolayısıyla  tuzlulaşma  problemi  meydana  gelmektedir.  Tuzluluğun  şiddeti  ve 
mevsimsel değişimi bitki çeşidine göre farklı şekilde zarar vererek verimi düşürmektedir. 

Kablosuz Algılama Ağları son zamanlarda oldukça gündemde olan ve birçok alanda uygulanabilen yeni 
bir teknolojidir. Kablosuz algılama ağları kullanılarak ortamla etkileşimli olarak veri toplanabilmekte, 
bu  veri bilgiye dönüştürülmekte,  kollektif bir  şekilde değerlendirilebilmekte  ve gerektiğinde bilgiye 
dayalı olarak ortam üzerinde değişiklikler yapılabilmektedir. 

Kablosuz Algılama Ağları (K2A), birbirleri  ile kendi aralarında kablosuz  iletişim kurabilen, bünyesinde 
farklı  tür  ve  özelliklerde  algılayıcılar  barındırabilen,  kablosuz  algılama  birimlerinden  oluşmuş 
yapılardır. Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) ve Radyo Frekanslı Sistemlerdeki (RF) hızlı gelişim; 
az güç tüketen, ucuz, ağ üzerinde kullanılabilir mikro algılamaların geliştirilmesini olanaklı kılmıştır. Bu 
algılama düğümleri çeşitli  fiziksel bilgilerin; sıcaklık, nem,  tuzluluk vs.  tespitini sağlamaktadır.(Ayday 
C., Şafak Ş., 2009) 

Çalışmada  proje  alanında  bir  sulama  sezonunda  yapılan  tarımsal  faaliyetlerin  tamamı  içerisinde 
topraktaki nem, tuzluluk ve sıcaklık değişimi kablosuz algılama ağları vasıtası  ile takip edilecek, elde 
edilecek datalar (sıcaklık, tuz ve nem)  klasik analiz yöntemleri ile karşılaştırılıp karar mekanizmasının 
yönlendirilmesi ve sistemin izlenmesi yapılacaktır. 

 ANAHTAR KELİMELER : 

  Toprak nemi, tuzluluk, sıcaklık, kablosuz algılama ağları (K2A), nod (düğüm), gateway (ana 
kapı), network (ağ), CBS, UA. 

  (Key words: Soil humidity, salinity, temperature, wireless sensing networks (K2A), nod, 
gateway, network, CBS, UA.) 

  

PROJE TEKLİFİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ  

Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Güneydoğu  Anadolu  Projesi,  yada  en  yaygın  bilinen  adıyla  GAP,  Ülkemizin  en  önemli  bölgesel 
kalkınma projesi olup, su ve  toprak kaynaklarına dayalı entegre bir projedir. Bu projedeki en  temel 
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beklenti mevcut  toprak  kaynaklarını  su  ile  buluşturarak  kalkınma  sürecini  tarımsal  üretime  dayalı 
sanayileşme  ile başarmaktır. Böyle bir durumda en temel öğelerden olan su ve toprak kaynaklarının 
korunması  için,  verimliliğini  etkileyebilecek unsurlara, özellikle de  eğimin düşük olduğu  bölgelerde 
tuzluluk problemine dikkatli yaklaşmak son derece önemli ve gereklidir.  

Birçok tarımsal uygulama ve planlamalarda Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), verilerin değerlendirilmesinde, 
güncelleştirilmesinde, haritalanmasında ve  takibinde kolaylık  sağlamaktadır. Uzaktan algılama  (UA), 
doğruluk  derecesine  bağlı  olarak  arazi  kullanımı,  ürün  çeşidi,  bitki  gelişimi,  bitki  verimi,  bitki  su 
ihtiyacı,  evapotransprasyon  hesabı  ve  tuzluluk  konusunda  yararlı  bilgiler  sunmaktadır.  Uzaktan 
algılama  ile elde edilen veriler  tarımsal durumlar hakkında düzenli bilgilerin elde edilmesini  sağlar. 
Son yıllarda uzaktan algılama verileri kullanılarak ürünlerin gelişmesi  izlenmektedir (Bastiaanssen ve 
ark.,  2000).  Arazi  ölçümlerinin  yapılmasında  uzaktan  algılamanın  birçok  getirileri  vardır.  Uzaktan 
algılama  teknikleri  kullanılarak elde edilen bilgiler düşünsel değil, bizzat  yer  yüzeyindeki ölçümlere 
dayalıdır.  Uzaktan  algılama  bilgileri  sistematik  olarak  elde  edildiği  gibi,  zamansal  değişimlerin 
karşılaştırılmasına izin verir. Geniş alanları bir anda algılama imkanı veren uydu verileri aynı zamanda 
CBS ortamına aktarılarak verilerin analizi, güncelleştirilmesi ve diğer verilerle birleştirilmesine olanak 
verir (Bastiaanssen ve ark., 2000). 

Gelecekte  artan  nüfusun  gıda  ihtiyacını  karşılayabilmesi  için,  doğru  tarımsal  planlamalar  yanında, 
oluşabilecek  farklı  durum  tahminlerinin  zamanında  ve  hızlı  yapılması  gerekmektedir.  Bitkisel  ekiliş 
alanlarının üretim ve verimlerinin belirlenmesinde bilgisayar destekli CBS ve UA teknikleri yoğun bir 
şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde kablosuz algılama ağlarının  (K2A) hızlı bir  şekilde gelişmesi  ile 
ortama ait değişkenlerin anlık olarak takip edilmesi sağlanmaktadır. 

Çalışmanın  amacı  konumsal  olarak  dağılmış  ve  ağ  yapısı  oluşturan  cihazların  (nod,  düğüm)  farklı 
algılayıcılar  (sıcaklık,  nem,  tuzluluk)  ile  birlikte  kullanılarak  proje  alanında  bir  sulama  periyodunda 
ortama  ait  bu  değişkenlerin  gözlemlenebilmesi  (karar  verici  için  destek  bilgi  üretmek)  ve  bilinen 
metotlarla  sıcaklık,  nem  ve  tuzluluğun  ölçümleri  yapılarak  karşılaştırılacaktır.  Bu  sayede  sulama 
programı araziye gitmeden rahatlıkla yapılabilecektir.  

Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığı  ile  TÜBİTAK’ın  birlikte  hazırladığı  “Tarım  Kamu  Araştırma  Programı 
Ankara‐2005” e göre; 

• CBS Ve Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Hassas Tarım Uygulamalarında Kullanılması,   
•  Toprak  Ve  Su  Kaynakları  Ve  Çevre  Politikalarının  Oluşturulmasına  Yönelik  Veri  Setinin 
Oluşturulması,  
• Bitki Sağlığı Veritabanının Oluşturulması,  
Ar‐Ge yapılacak alanlar ve bu alanlarda hazırlanacak projeler amaçları doğrultusunda hazırlanmıştır.  

 
Devam Eden Proje 
 
Proje Başlığı  :Türkiye’de  azotlu  gübre  tüketiminin  akarsu  havzaları  bazında 

haritalanması  ve  seçilen  bir  havzada  ArcSWAT Modeli  ile  tarımsal 
kaynaklı nitrat kirliliğinin modellenmesi 



72 
 

Projeyi Yürüten Kuruluş  :Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen  Kuruluş  :TAGEM 
Proje Yürütücüsü    :Dr. Armağan KARABULUT 
Yardımcı Araştırmacılar  : 
Toprak Yönetimi: 
Dr.  İbrahim GÜÇDEMİR  (Ziraat Yük. Müh.), Dr. Haydar POLAT  (Ziraat Yük. Müh.), Dr. Hesna ÖZCAN 
(Ziraat Yük. Müh.), Murat PEKER (Ziraat Yük. Müh.) 
Su Yönetimi: 
Dr. Bülent SÖNMEZ (Ziraat Yük. Müh.), Sevinç MADENOĞLU (Ziraat Yük. Müh.), Nuray GÜNEŞ (Ziraat 
Yük. Müh.), Fatma ÖZKAY (Çevre Yüksek Mühendisi), Kadri AVAG (Ziraat Yük. Müh.) 
Havza Yönetimi: 
Dr. Suat AKGÜL (Ziraat Yük. Müh.), Oğuz DEMİRKIRAN (Jeoloji Yük. Müh.) 
İşbirliği Yapılan Kişi ve Kuruluşlar: 
 Yalçın BAĞSIZ –TKB‐KKGM, Süleyman DEMİR‐TKB‐KKGM, Dr. Giovanni BIDOLIO‐ EU‐Joint Research 
Ins.‐IES, Dr. Faycal BOURAOUI  ‐EU‐Joint Resarch.  Ins.‐IES, Dr. Karl KRIECHENBAUM‐ Tarım, Orman, 
Çevre, Su Yön. Bk.‐Avusturya, Dr. Harald MARENT ‐Tarım, Orman, Çevre, Su Yön. Bk.‐Avusturya 
Irene ZIERITZ ‐Çevre Ajansı‐Avusturya 
Başlama‐Bitiş Tarihleri    : 2011‐2014 
Projenin Bütçesi    : 2011: 25.000    2012: 0     2013: 0                2014:0 
 

Proje Özeti 

         Ülkemizde  kullanılabilir  su  potansiyelinin %  76  oranındaki  önemli  bir  kısmı  tarımsal  üretimde 
girdi olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber yüzey ve yeraltısuları yanlış ve bilinçsiz kullanımlardan 
ve tarımsal uygulamalardan önemli derece etkilenmekte, kirlenmekte ve nitelikli su azalmaktadır. Bu 
sorun sadece ülkemizin değil gelişmiş dünya ülkelerinin başlıca tehdidi haline gelmiş ve önlem almak 
noktasında  ülkeleri  çeşitli  yaptırımlara  yönlendirmiştir.  Avrupa’da  bu  yaptırımların  başında  su  ve 
toprak  korunumu  ile  ilgili  direktifler  ve  bunların  üye  ülkelerce  uygulanmaya  alınması  gelmektedir. 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen su çerçeve direktifi, kentsel atık su direktifi ve Tarım 
ve  Köyişleri  Bakanlığı  tarafından  yürütülen  nitrat  direktifi  bunlardan  sadece  birkaçıdır.  Su  ile  ilgili 
direktiflerin gerekleri ise akarsu havza ve alt havzaları esas alınarak yerine getirilmektedir.  

Tarımsal  kaynaklı  toprak  ve  su  kirliliğinin  baş  sebepleri  aşırı  gübre  tüketimi,  erozyon  ve  pestisit 
tüketimi olarak öngörülmektedir  (ÇOB 2004). Türkiye’de  çeşitli  kimyasal gübrelerle  tarımsal amaçlı 
kullanılan ortalama saf azot miktarı 1998‐2008 yılları arasında 1.325.220 ton’dur (TÜİK, 2009). Dünya 
gübre  tüketimi  2003  yılında  saf N,  P,  K  olarak  143.5 milyon  tona  ulaşmıştır. Dünya  genelinde  bu 
miktarın %64’ü gelişmekte olan, %35’i  ise gelişmiş ülkeler tarafından kullanılmıştır. Gübrelerin çevre 
üzerindeki  olumsuz  etkilerinden  dolayı,  bazı  gelişmiş  ülkeler  özellikle  Avrupa  Birliği  ve  Amerika 
Birleşik Devletleri gübre tüketiminde bazı sınırlamalara gitmektedirler. AB ülkelerinde özellikle su ve 
nitrat direktifi kapsamındaki gerekliliklerden dolayı 1992 ve 2001 yılları arasında %3’ten %38’e kadar 
değişen oranlarda gübre tüketiminde azalma görülmüştür (FAO 2005). 

Türkiye’de  hektara  uygulanan  1998‐2008  yılları  arasındaki  ortalama  saf  azot miktarı  57.2  kg,  saf 
fosfor miktarı 18 kg, saf potasyum miktarı 4 kg olup, EU ortalamasının (100.8 kg/ha) altında olmakla 
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beraber  Türkiye’deki  gübre  kullanım  dağılımını  tam  yansıtmamaktadır.  Çünkü  bazı  bölgelerimizde 
gübre  kullanım oranı  yüksek  iken bazı bölgelerimizde düşük olmaktadır. Bu nedenle  alansal  gübre 
kullanım  dağılımının  belirlenmesi  bu  genellemeden  daha  doğru  bir  yaklaşım  olacaktır.  Türkiye’de 
gübre  tüketim  verileri  il  bazında  toplanmakta,  ancak  tarım  alanlarına  yönelik mevcut  bir  alansal 
dağılım  haritası  bulunmamaktadır.  Bu  nedenle  Türkiye  gübre  tüketimi  ve  gereksinimi  dağılımının, 
trendinin  belirlenmesi  ve  gübre  tüketimi  ile  gereksinimi  açısından  değerlendirilerek  belirlenecek 
potansiyel  risk  ihtiva  eden  bir  akarsu  havzasında  tarımsal  kaynaklı  nitrat  kirliliğinin modellenmesi 
esaslı bu  çalışma  toprak ve  su kaynaklarının  tarımsal kaynaklı kirlilik araştırma  çalışmalarına,  su ve 
toprak  ile  ilgili  direktiflerin  gereksinimlerine  ışık  tutması  açısından  amaçlanmıştır.  Çalışmanın  ilk 
aşamasında  Türkiye  akarsu  havzaları,  illeri  ve  CORINE  2000  arazi  kullanımı  CBS  katmanları  temel 
alınarak CBS ortamında bir yöntem oluşturulacak ve  il bazında mevcut  (1998–2008) 10 yıllık gübre 
tüketimi miktarları  verileri  kullanılarak  azotlu  gübre  tüketim miktarları  ve  3  yıllık  dönemsel  gübre 
tüketim  trendleri havza bazında hesaplanarak, Türkiye’nin 26 akarsu havzası gübre  tüketim dağılım 
haritaları oluşturulacaktır. Bununla beraber aynı yöntemle gübre gereksinim durumu Eyüpoğlu (2002) 
verileri yardımı ile haritalanacaktır. Çalışma kapsamında AB su ve toprak ile ilgili direktiflerde yer alan 
ve  üye  ülkeler  tarafından  kullanılan  bir  yöntem  Türkiye  için  oluşturulacaktır.  Projenin  ikinci 
aşamasında oluşturulacak olan azotlu gübre tüketimi ve gereksinimi haritaları ışığında potansiyel risk 
ihtiva  eden  bir  havzada  tarımsal  kaynaklı  nitrat  kirlilik modellemesi  yapılacaktır. Modelleme  CBS 
tabanlı  birçok  fiziksel  alt  katman  gerektiren  ArcSWAT  taşınım  modeli  ile  gerçekleştirilecektir. 
ArcSWAT (Soil and Water Assesment Tool), arazi yönetim pratiklerinin farklı toprak, arazi kullanımı ve 
yönetimi  koşullarında,  su,  sediment,  toprak  üzerindeki  uzun  sürelerde  etkisini  tahmin  etmek  için 
geliştirilmiş bir havza modelidir (Arnold ve diğ., 1998).  

ArcSWAT modeli havzalarda  su kalitesi modellemede ve kirliliğine karşı eylem planları geliştirmede 
destek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında en alt hidrolojik birim bazında modelleme 
sonuçları doğrultusunda uygun yönetim öneri planları geliştirilecektir. 

 

Devam Eden Proje 

Proje Adı       : Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi  
Projenin İngilizce Adı   : Project of Usage and Management of National Rangeland  
Proje No       : TÜBİTAK‐106G017  
Yürütücü Kuruluş     :  
Müşteri Kurum     : TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI  
Proje Yöneticisi     : Arife AVAĞ ‐TAGEM  
Proje Yürütücüleri   :  Prof.  Dr.  Ali  KOÇ  (  Atatürk  Üniversitesi  Ziraat  Fak.Erzurum    Doç. 

Dr.Hayrettin KENDİR (Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. — Ankara)  
Proje Süresi       : 48 Ay  
Başlama Tarihi    : 01/01/2007  
Bitiş Tarihi       : 31/12/2010  
 
Amaç:1007 Kodlu Tübitak Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı’na sunulan ve 
kabul  edilen  Ulusal Mera  Kullanım  ve  Yönetim  Projesinin  amacı;  vejetasyon  envanterleri  yoluyla 
meraları  sınıflamak, haritalamak  ve mera  sınıflarına uygun  ıslah  ve  yönetim modelleri oluşturmak, 
mera  topraklarının  fiziksel  ve  kimyasal  özellikleri  ile  bitki  kompozisyonu  arasındaki  ilişkileri 



74 
 

belirlemek, mera durum sınıfı ile bakı, yükseklik, eğim, yerleşim yerine uzaklık, otlatma yoğunluğu ve 
erozyon arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır.  

Ulusal  Mera  Kullanım  ve  Yönetim  Projesi  ile  Kalkınma  Planlarında  da  belirtildiği  üzere 
sürdürülebilir bir çevreyi oluşturmak amacına yönelik olarak yapılacak bu çalışma ülke kalkınmasında 
önemli rol oynayan yenilenebilir doğal kaynaklarımızdan biri olan meralarımızın sosyal, ekonomik ve 
çevresel  faydalarını  ülke  ve  dünya  gerçekleri  ışığında  belirtmek, meralarımızda  yapılacak  ıslah  ve 
amenajman çalışmaları bazında istatistiki bilgiler oluşturmak, bunları algılanması ve anlaşılması kolay 
haritalarla  özetlemek  hedeflenmiştir.  Proje  sonunda;  Bölgesel  düzeyde mera  varlığını  ve  sınıflarını 
gösteren haritalar geliştirilmiş, her bir mera sınıfı için ıslah ve yönetim modelleri belirlenmiş ve ıslahta 
öncelikli  alanlarla meradaki  biyoçeşitlilik  ve  tür  dağılımı  tespit  edilmiştir. Bu  çalışmalar  sonucunda 
oluşturduğumuz  veri  tabanı  güncelleştirmeye  açık  olup meralarımızın  süreklilik  içinde  izlenmesine 
fırsat  tanıyacak,  böylece  vakit  kaybedilmeden  gerekli  önlemleri  alma  ve  yeni  düzenlemeleri 
uygulamaya koyabilme imkânı sağlayacaktır.  

Proje kapsamında üretilen her tür veri değerlendirilmek suretiyle çalışma alanını kapsayan mera veri 
tabanı oluşturulmuştur. Proje kapsamında çalışma alanlarının Mera Kalite derecesi belirlenerek mera 
sınıfları  ile  yönetim  arasındaki  ilişkiler  ortaya  konulmuştur.  Böylece  başarılı  yönetim  sistemlerinin 
yaygınlaştırılması  hedeflenmiştir.  Ayrıca  proje  kapsamında  çalışma  alanında  Arazi  etüdü  sırasında 
toplanan  bitkilerin  herbaryumda muhafazası  sağlanmıştır.  Bu  bitkilerin  teşhisinde  işbirliği  yapılan 
üniversitelerin muhtelif bölümlerinde bulunan herbaryumlardan faydalanılmış ve projede görev alan 
danışmanlardan yardım alınmıştır. Bu yolla hazırlanan herbaryumdaki bitkilerin fotoğrafları çekilerek 
scaner aracılığıyla bilgisayara aktarılmış ve bitkilerin  temel özellikleri de yazılım programlarında yer 
alan  dosyalara  kaydedilmesiyle  bilgisayar  ortamında  bir  herbaryum  oluşturulmuştur.  Hazırlanan 
herbaryumdan;  bitki  teşhislerinde,  ıslah  çalışmalarında  ve  eleman  eğitimlerinde  yararlanılması 
sağlanacaktır.  
 

 Projenin Bütçesi                               
Kurumlar                                                                         (TL) 

TÜBİTAK Kurum Katkısı                                      2.513.363 
Öneren Kuruluş Katkısı (TAGEM)                         330.250 
Destekleyen Kuruluş Katkısı (TÜGEM)                600.000  
Destekleyen Kuruluş Katkısı (KORGEM)               80.000  
TOPLAM BÜTÇE                                                    3.523.613  

 

Devam Eden Proje 
 
   
Proje Başlığı  :Çukurova’da Sulu Mısır Tarımında Uydu ve Bilgi Teknolojileri Destekli 

Alana Özgü Değişken Oranlı Gübre Uygulaması ve İşletimi 
Projeyi Yürüten Kuruluş   :Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen  Kuruluş  :TÜBİTAK 
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Proje Yürütücüsü    :Dr. İbrahim GÜÇDEMİR 
Yardımcı Araştırmacılar  :Yrd.  Doç.  Dr.  Ufuk  TÜRKER,  Armağan  KARABULUT,  Dr.  Bülent 

SÖNMEZ, Dr. Çetin ARCAK, Mustafa USUL, Mustafa BOZKURT, Erbilek 
TÜMSAVAŞ 

Başlama‐Bitiş Tarihleri    :2005‐2010 
Projenin Bütçesi    : 147 000 
             
Proje Özeti 
 
 Tarımsal  girdi  kullanımının  etkin  olarak  yapılabilmesi,  yetiştiricinin  bilgi  teknolojilerini  kullanılarak 
arazisinde  nasıl  bir  değişkenlik  olduğunu  doğru  bir  şekilde  tespit  etmesi,  anlaması  ve  arazisini  bu 
değişkenliğe göre işletmesi ile mümkün olabilmektedir. Etkin ve verimli bir bitkisel üretim toprak, iklim, 
ürün çeşidi ve yetiştiricilik koşullarını dikkate alan en uygun gübreleme stratejilerini gerektirir. Bunlara 
ilaveten kullanılan tüm girdilerin gerek duyulan noktada çevreye zarar vermeyecek şekilde uygulanması 
esas olmalıdır. Araştırma, Adana  Yolgeçen  köyü Bulduk mevkiinde  sulu  şartlarda mısır  ekimi  yapılan 
38.8  ha’lık  (388  dekar)  bir  parselde  yürütülmüştür.  Çalışmada,  çiftçi  şartlarında  arazinin  mekânsal 
değişkenlikleri  dikkate  alınarak  değişken  oranlı  gübre  uygulamalarının  yapılması,  işletilmesi  ve 
uygulamadan  kaynaklanan  verim  artışı,  gübre  tasarrufu  ekonomik  yönden  ortaya  konulmuştur.  Bu 
amaçla,  değişken  oranlı  uygulama  yoluyla,  geleneksel  üretimden  tekniğinden  farklı  olarak,  araziyi 
homojen olmayan bir yaklaşımla ele alan bir uygulama biçimi hayata geçirilmiştir. Çiftçinin geleneksel 
uygulamaları ile değişken oranlı azot ve fosfor uygulamalarının karşılaştırıldığı ve ekonomik analizlerinin 
yapıldığı  çalışmada, değişken oranlı uygulamaların daha  az  girdi  kullanımının  sağlandığı buna  karşılık 
gübre kullanım etkinliğin arttırılarak verime yansıdığı ortaya konmuştur. Çalışma  ile uygulanan azotun 
taban  suyunda yol açtığı kirliliğin değişken oranlı uygulamalarla azaltılabileceği belirlenmiştir. Yapılan 
ekonomik  değerlendirmeler  sonucu  değişken  oranlı  uygulama  sistemlerinin  maliyetlerinin  geri 
dönüşümü için 160 hektarlık bir alanın yeterli olduğu tespit edilmiştir. Çalışma ile elde edilen sonuçlar 
çevre çiftçileri üzerinde etkili olmuş, yapılan araştırma projesi yöre çiftçileri  için  iyi bir demonstrasyon 
olmuş ve yeni teknolojileri kullanma yönünde cesaretlendirmiştir. 
 

 

Proje No       :TAGEM‐BB‐090210C7 
Proje Başlığı  :  Seralarda  Kullanılan  Otomasyon  Sisteminin  Güneş  Pilleri  (Pv)  İle 

Çalıştırılmasının Teknik Ve Ekonomik Yönden Araştırılması 
Projeyi Yürüten Kuruluş   :Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen Kuruluş  : Özel sektör/ Mersin Valiliği Tarım Platformu 
Proje Yürütücüsü    :İsmet Danyeli  Ziraat Yüksek Mühendisi 
Yardımcı Araştırmacılar 

Zir. Yük. Müh. Orhan KARA  
Zir. Yük. Müh. M. Emin BİLGİLİ 
Prof. Dr. Ali BAŞÇETİNÇELİK 
Gıda. Müh. Cemal ÇÖKEL 

Zir. Müh. İsmail ŞEYHANLI, 
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Başlama‐Bitiş Tarihleri    :2009‐2012 
Proje Bütçesi      :2010‐ 1.317 TL    2011‐ 1.612 TL  2012‐ 1.350 TL 

Proje Özeti  
          Yörede yüksek güneş enerjisi potansiyelinden yararlanmak amacıyla fotovoltaik güçle çalışan bir 
sera  otomasyonu  düşünülmüştür.  Sistemde,  aydınlatma,  havalandırma  ve  sulama  gereksinimine 
yönelik  otomasyona  bağlı  konular  araştırılacaktır.  Çalışma  sonunda  gerçek  sera  koşullarında  elde 
edilmiş sonuçlar kullanılarak, yöredeki çiftçilerin yönlendirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla yürütülen 
çalışmada; 

          2010 yılı  içerisinde sistemde meydana gelen birtakım arızalardan dolayı projeden veri alımına 
geç  başlanılmıştır.  Güneş  kolektörlerini  sağlayan  sponsor  firma,  sistemde meydana  gelen  arızaları 
tamir edebilmek  için hiçbir girişimde bulunmamıştır. Bu  süreçte kendileriyle hiçbir  şekilde  iletişime 
geçilemediğinden  sistemdeki  arızalar  piyasadaki  şirketlerle  giderilmeye  çalışılmıştır.  Bundan  dolayı 
veri alımında gecikmeler yaşanmıştır.  Şu anda veri alımı devam ettiğinden ve mevcut veriler bir rapor 
yazımı için yeterli olmadığından gelişme raporu grup toplantısı tarihine yetiştirilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Fotovoltaik Pil, Sera otomasyonu,  Tarsus 
 

 

 
Sunu 
 
Konu      :Nohut Hasat Makinası 
Sunan      : Yrd. Doç Dr. Deniz Yılmaz 
Kurum      : SDÜ ‐ ISPARTA 
 
 
Sunu 
 
Konu      : Anıza Ekim Makinası 
Sunan      : Ziya ALTINÖZ 
Kurum      : Altınöz Tarım Makinaları Ltd.Şti. 
 

Genel Değerlendirme 

Program Hedeflerine Uygun Yeni Araştırma Konularının ve İşbirliği İmkanlarının Görüşülmesi 

Dilek ve Temenniler 
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Kapanış 

 

 



 1 

ENDÜSTRĠ BĠTKĠLERĠ   
(YAĞLI TOHUMLU BĠTKĠLER, PATATES, TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLER VE DĠĞER ENDÜSTRĠ 

BĠTKĠLERĠ) 
ARAġTIRMALARI 

PROGRAM DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI 

14 Mart 2011 Pazartesi 

9:
30

 

10
:0

0 

I. OTURUM 

ORTAK AÇILIġ PROGRAMI 

Kayıt 

10
:0

0 

12
:3

0 

AçılıĢ KonuĢmaları 

10
:0

0 

10
:3

0 Dr. Vehbi ESER 
Daire BaĢkanı 

10
:3

0 

11
:0

0 Dr. Muzaffer KIZILTAN 
Genel Müdür Yardımcısı 

11
:0

0 

11
:3

0 Türkiye Tohum Gen Bankasının Tanıtımı 
Dr. Ġsa ÖZKAN 

 

11
:3

0 

12
:0

0 Kuraklık Test Merkezinin Tanıtımı 
Yüksel KAYA 

 

12
:0

0 

12
:3

0 Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi laboratuarınınTanıtımı 
Dr. Suat YILMAZ 

 

12
:3

0 

14
:0

0 YEMEK ARASI 
 
 

  II. OTURUM 

14
:0

0 

15
:3

0 

BaĢkanlık Divanının OluĢturulması 

Dr. Fatma SARSU 
ġube Müdürü 

Endüstri Bitkileri Afa‟sında  (Yağlı Tohumlu Bitkiler, Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler, Patates, Tütün ve Diğer Endüstri Bitkileri) Program Hedeflerinin 
GerçekleĢme Durumu ve 2010 Yılı ÇalıĢmaları Genel Değerlendirilmesi  

 

1. Ülkesel Patates Entegre Ürün Yönetimi AraĢtırma Uygulama ve Eğitim Projesi            

Hüseyin ONARAN Proje Koordinatörü Sunumu Niğde Patates 
A.E SUNU 

Saat Proje Lideri                     
/ Sunan Proje / Sunum Adı Kurum Projenin 

Durumu 



 2 

1.1-Patateste Islah ÇalıĢmaları 

Hüseyin 
ONARAN Mutasyon Islahı Yöntemiyle Patates ÇeĢit Islahı Niğde 

Patates AE 
Devam 
Eden 

Hüseyin 
ONARAN 

Orta Anadolu Patates Islahı ve Doku Kültürü ÇalıĢmaları 
Projesi 

Niğde 
Patates AE 

Devam 
Eden 

Dr. Gün 
KIRCALIOĞLU Ege Bölgesi Patates Islahı Projesi Ege TAE Ara 

Sonuç 

Dr. Gün 
KIRCALIOĞLU Ege Bölgesi Patates Islahı Projesi Ege TAE Yeni 

Teklif 

15
.3

0 

16
:0

0 

ARA 

16
:0

0 

18
:0

0 

III. OTURUM 

Dr. Canan KAYA Doğu Anadolu Bölgesi Patates Islah Projesi 
Doğu 
Anadolu 
TAE 

Ara 
Sonuç 

Dr. Canan KAYA Doğu Anadolu Bölgesi Patates Islah Projesi 
Doğu 
Anadolu 
TAE 

Yeni 
Teklif 

1.2-Patateste YetiĢtirme Tekniği ÇalıĢmaları 

Abdurrahma
n CAĞLI 

Türkiye‟de YetiĢtirilmekte Olan Patates ÇeĢitlerinin Yüksek 
Sıcaklığa Toleranslarının in vitro KoĢullarda Belirlenmesi 

Niğde 
Patates AE 

Devam 
Eden 

Murat NAM 

Bitkisel Üretimin Nükleer Tekniklerle GeliĢtirilmesi, DeğiĢik 
Münavebe Sistemlerinde Organik Madde, Azot Gübrelemesi 
ve Damla sulama + Fertigasyon Planlamasının Nükleer ve 
Ġlgili Teknikler Kullanılarak AraĢtırılması 

Niğde 
Patates AE        
TAEK-
SANAEM 

Devam 
Eden 

Hüseyin 
ONARAN 

Niğde ve NevĢehir KoĢullarında Farklı Ekim Nöbeti 
Sistemlerinin Patateste Verim ve Kalite Özellikleri ile Ürünün 
Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri 

Niğde 
Patates AE 

Ara 
Sonuç 

Hüseyin 
ONARAN 

Niğde ve NevĢehir KoĢullarında Farklı Ekim Nöbeti 
Sistemlerinin Patateste Verim ve Kalite Özellikleri ile Ürünün 
Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri 

Niğde 
Patates AE 

Yeni 
Teklif 

Mücahit 
KOMSER 

Patateste 2010 Yılı Tescil Denemelerinin ve Tohumluk 
Sertifikasyon Sisteminin Sunulması TTSM SUNU 

Doç.Dr. 
Selim 
AYTAÇ 

NIR Analiz Sisteminin ÇalıĢma Sistemi ve Güvenirliliği OMÜ Ziraat 
Fakültesi 

Sunum 
(Bilgi 

Amaçlı) 

1. GÜNÜN SONU 

15 Mart 2011 Salı 

09
:0

0 

10
:3

0 

IV. OTURUM 
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2. Ülkesel Yağlı Tohumlu Bitkiler Entegre Ürün Yönetimi AraĢtırma, Uygulama Ve Eğitim 
Projesi 

2.1 Ülkesel Ayçiçeği Entegre Ürün Yönetimi AraĢtırma Uygulama Ve Eğitim Projesi            

Dr. Yalçın 
KAYA Proje Koordinatörü Sunumu Trakya TAE SUNU 

2.1.1-Ülkesel Ayçiçeği Islah AraĢtırmaları 

Dr. Göksel 
EVCĠ Hibrit Ayçiçeği ÇeĢit GeliĢtirme Projesi Trakya 

TAE Devam Eden 

Dr. Göksel 
EVCĠ Alt Proje 1: Hibrit Ayçiçeği ÇeĢit GeliĢtirme ÇalıĢmaları Trakya 

TAE Devam Eden 

Dr. Yalçın 
KAYA 

Alt Proje 2: Trakya Bölgesinde Ayçiçeğinde Problem Olan 
OrobanĢ Parazitinin Yeni Irklarına Dayanıklı Ayçiçeği Saf 
Hatlarının GeliĢtirilmesi ÇalıĢmaları 

Trakya 
TAE Devam Eden 

Dr. Yalçın 
KAYA Alt Proje 3: Çerezlik Ayçiçeği ÇeĢit GeliĢtirme ÇalıĢmaları Trakya 

TAE Devam Eden 

Dr. A. 
ġemsettin 
TAN 

Ege Bölgesi Ayçiçeği AraĢtırmaları Projesi Ege TAE Devam Eden 

Ġbrahim 
ġAHĠN 

Yüksek ve Orta Oleik Yağ Aside Sahip Ayçiçeği Hibritlerinin 
Islahı ve Adaptasyonlarının Belirlenmesi     Bilgi amaçlı-
Bakanlık ARGE Projesi 

Trakya 
Yağlı T 
TSK 
Birliği 

Sunum (Bilgi 
Amaçlı) 

10
:3

0 

11
:0

0 

ARA 

11
:0

0 

12
:3

0 

V. OTURUM 

2.1.2- Ayçiçeği YetiĢtirme Tekniği ÇalıĢmaları 

Abdullah ÇĠL Çukurova Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon ÇalıĢmaları Çukurova 
TAE Devam Eden 

Mustafa 
ACAR Karadeniz Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon Projesi Karadeniz 

TAE Yeni Teklif 

Dr. Canan 
KAYA Doğu Anadolu Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon ÇalıĢmaları Doğu 

Anadolu TAE Yeni Teklif 

Ġbrahim 
ġAHĠN 

Ayçiçeğinde OrobanĢ Parazitine ve Mildiyö Hastalığına 
Dayanıklı Yüksek Oleik Aside Sahip Ayçiçeği Hibrit ÇeĢit 
GeliĢtirilmesi 

Trakya Yağlı 
Tohumlular 
TSKB 

Sunum (Bilgi 
Amaçlı) 
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Ġbrahim 
ġAHĠN 

Ayçiçeği Tarımında Verimlilik ve Destekleme 
Politikalarının Etkinliğinin Belirlenmesi          Bilgi Amaçlı-
Bakanlık ARGE Projesi 

Trakya Yağlı 
Tohumlular 
TSKB 

Sunum (Bilgi 
Amaçlı) 

2.2.-Ülkesel Kolza Entegre Ürün Yönetimi AraĢtırma Uygulama ve Eğitim Projesi 

ġahin 
GĠZLENCĠ Proje Koordinatörü Sunumu Karadeniz 

TAE SUNU 

2.2.1-Ülkesel Kolza Islah AraĢtırmaları 

ġahin 
GĠZLENCĠ Karadeniz Bölgesi Kolza Islahı AraĢtırmaları Karadeniz 

TAE Devam Eden 

12
:3

0 

14
:0

0 

YEMEK ARASI 

14
:0

0 

15
:3

0 

VI. OTURUM 

Dr. Sami 
SÜZER Trakya Bölgesi Kolza Adaptasyon ve Islahı AraĢtırmaları Trakya TAE Devam Eden 

Dr. A. 
ġemsettin 
TAN 

Ege Bölgesi Kolza AraĢtırmaları Projesi Ege TAE Devam Eden 

2.2.2-Ülkesel Kolza YetiĢtirme Tekniği AraĢtırmaları 

Doç. Dr. Davut 
KARAASLAN 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi KoĢullarına Uygun KıĢlık 
ve Yazlık Kolza ÇeĢitlerinin Saptanması 

Güneydoğu 
Anadolu TAE Devam Eden 

Nigar ANGIN Çukurova Bölgesi Kolza Adaptasyon ve YetiĢtirme 
Tekniği ÇalıĢmaları 

Çukurova 
TAE Devam Eden 

ġahin 
GĠZLENCĠ 

Kolza Hasadında Biçerdöver Tane Kayıplarının 
AraĢtırılması 

Karadeniz 
TAE Devam Eden 

2.3-Ülkesel Soya Entegre Ürün Yönetimi AraĢtırma Uygulama Ve Eğitim Projesi   

Ahmet 
Nedim 
NAZLICAN 

Proje Koordinatörü Sunumu Çukurova 
TAE SUNU 

2.3.1-Ülkesel Soya Islah AraĢtırmaları 

Ahmet 
Nedim 
NAZLICAN 

Çukurova Bölgesi Soya Islah ÇalıĢmaları Çukurova 
TAE Devam Eden 

15
.3

0 

16
:0

0 

ARA 
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16
:0

0 

18
:0

0 
VII. OTURUM 

Dr. Hüseyin 
ARSLAN Ülkesel Soya ġ.Urfa Yöresi Islah Projesi  GAP TSK ve 

TAE Devam Eden 

Mehmet 
KOCATÜRK Batı Akdeniz Soya Islah ÇalıĢmaları Batı Akdeniz 

TAE Devam Eden 

Doç. Dr. Davut 
KARAASLAN 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Soya Islah ÇalıĢmaları 
Projesi 

Güneydoğu 
Anadolu TAE Devam Eden 

Nükhet 
ATĠKYILMAZ Ege Bölgesi Soya Islah AraĢtırmaları Ege TAE Devam Eden 

Gönül 
GÜMÜġÇÜ Orta Anadolu Bölgesi Soya Islahı Projesi Bahri DağdaĢ 

UTAE Devam Eden 

2.3.2-Ülkesel Soya Kuzey Dilimi Islah ÇalıĢmaları 

Mehmet 
ERDOĞMUġ Karadeniz Bölgesi Soya Islahı AraĢtırmaları Karadeniz 

TAE Devam Eden 

Dr. Metin 
BABAOĞLU Marmara Bölgesi Soya  Islah ÇalıĢmaları Trakya TAE Devam Eden 

2.4-Ülkesel Susam Entegre Ürün Yönetimi AraĢtırma Uygulama Ve Eğitim Projesi AraĢtırmaları 

Dr. A. 
ġemsettin 
TAN 

Proje Koordinatörü Sunumu Ege TAE SUNU 

2.4.1-Ülkesel Susam Islah AraĢtırmaları 

Dr. A. 
ġemsettin 
TAN 

Ege Bölgesi Susam AraĢtırmaları Projesi Ege TAE Devam Eden 

2. GÜNÜN SONU 

16 Mart 2011 ÇarĢamba 

09
:0

0 

10
:3

0 

VIII. OTURUM 

ġeymus 
FURAT Batı Akdeniz Bölgesi Susam AraĢtırmaları Projesi Batı Akdeniz 

TAE Devam Eden 
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Halil 
HATĠPOĞL
U 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Susam Islah 
AraĢtırmaları 

GAP TSK ve 
TAE Devam Eden 

2.4.2-Ülkesel Susam YetiĢtirme Tekniği AraĢtırmaları 

Nigar 
ANGIN  

Çukurova Bölgesinde Biçerbağlar Hasat Makinasının 
Susam Hasadında Kullanılabilirliğinin Teknik ve 
Ekonomik  Yönden AraĢtırılması 

Çukurova TAE Devam Eden 

2.5.Ülkesel Aspir Entegre Ürün Yönetimi AraĢtırmaları          

Dr. Metin 
BABAOĞLU Proje Koordinatörü Sunumu Trakya TAE SUNU 

2.5.1-Ülkesel Aspir Islah AraĢtırmaları 

Dr. Metin 
BABAOĞLU Marmara Bölgesi Aspir Islah ÇalıĢmaları Trakya TAE Devam Eden 

Dr. Arzu 
Köse Geçit Bölgesi Aspir Islah AraĢtırmaları Projesi Anadolu TAE Devam Eden 

10
:3

0 

11
:0

0 

ARA 

11
:0

0 

12
:3

0 

IX. OTURUM 

Dr. Hasan 
KOÇ Orta Anadolu Bölgesi Aspir Islah Projesi  

Bahri 
DağdaĢ 
UTAE 

Devam Eden 

 Hümeyra 
YAMAN 

Aspir (Carthamus tinctorius L.) ÇeĢitlerine Uygulanan 
Farklı Gama IĢını Dozlarının M1 ve M2 Bitkilerinin Bazı 
Tarımsal Özellikleri ve İn vitro Adventif Sürgün 
Rejenerasyonu Üzerine Etkileri 

TARM Yeni Teklif 

2.5.2-Ülkesel Aspir YetiĢtirme Tekniği AraĢtırmaları 

Dr. Hasan 
KOÇ Konya Yöresinde Aspir Ekim Zamanı AraĢtırmaları 

Bahri 
DağdaĢ 
UTAE 

Sonuçlanan 

Dr. Arzu Köse Aspir YetiĢtirme Tekniği AraĢtırmaları Projesi Aspir 
Ekim Zamanı ÇalıĢmaları Anadolu TAE Sonuçlanan 

Dr. Arzu Köse 
ATAEM Tarafından GeliĢtirilen Aspir Hat ve ÇeĢidinde 
Farklı Sıra Arası ve Ekim Sıklığının Verim ve Yağ 
Miktarı Üzerine Etkileri 

Anadolu TAE Yeni Teklif 

12
:3

0 

14
:0

0 

YEMEK ARASI 
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14
.0

0 

15
:3

0 
X. OTURUM 

Yusuf 
ARSLAN 

Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Kuru ġartlarda 
YetiĢtirilen Aspir (Carthamus tinctorious L.) Bitkisinin 
Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi 

TARM Yeni Teklif 

Halil 
HATĠPOĞLU  Aspir Ekim Zamanı ÇalıĢmaları GAP TSK ve 

TAE Sonuçlanan 

Suay 
BAYRAMĠN 

Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) ÇeĢitlerinde Farklı 
Sıra Arası ve Tohumluk Miktarının Verim ve Verim 
Unsurlarına Etkileri 

TARM Sonuçlanan 

Abdulkerim 
HATĠPOĞLU 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi KoĢullarında Aspir Ġçin en 
Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi 

Güneydoğu 
Anadolu TAE Devam Eden 

2.6.Ülkesel Yerfıstığı Entegre Ürün Yönetimi AraĢtırmaları          

ġehmus 
FURAT Proje Koordinatörü Sunumu Batı Akdeniz 

TAE SUNU 

15
.3

0 

16
:0

0 

ARA 

16
:0

0 

18
:0

0 

XI. OTURUM 

2.6.1-Ülkesel Yerfıstığı Islah AraĢtırmaları 

Abdullah 
KADĠROĞLU Batı Akdeniz Bölgesi Yerfıstığı AraĢtırma Projesi Batı Akdeniz 

TAE Devam Eden 

AyĢe Nuran 
ÇĠL Çukurova Bölgesi Yerfıstığı Islah ÇalıĢmaları Çukurova 

TAE Ara Sonuç 

AyĢe Nuran 
ÇĠL Çukurova Bölgesi Yerfıstığı Islah ÇalıĢmaları Çukurova 

TAE Yeni Teklif 

2.6.2-Ülkesel Yerfıstığı YetiĢtirme Tekniği AraĢtırmaları 

Abdullah 
KADĠROĞLU 

Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) YetiĢtiriciliğinde Farklı 
ÇeĢitler ve Sıra Üzeri Mesafelere Göre Tek ve Çift 
Sıralı Ekim Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması 

Batı Akdeniz  
TAE Devam Eden 

Mehmet 
SEZGĠN 

Yağlı Tohumlu Bitkilerde 2009 Yılı Tescil 
Denemelerinin ve Tohumluk Sertifikasyon Sisteminin 
Sunulması 

TTSM SUNU 

3- Diğer Endüstri Bitkileri 
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Dr. Ali 
PEKSÜSLÜ Tütün AraĢtırmaları Ege TAE Ara Sonuç 

Dr. Ali 
PEKSÜSLÜ Tütün AraĢtırmaları Ege TAE Yeni Teklif 

Dr. Metin 
BABAOĞLU Ülkesel Keten Islah ÇalıĢmaları Projesi Trakya TAE Devam Eden 

Serkan 
YILMAZ 

Karadeniz Bölgesi Keten Gen Havuzunun 
OluĢturulması ve Bölge için En Uygun ÇeĢitlerinin 
Belirlenmesi 

Karadeniz 
TAE Devam Eden 

3. GÜNÜN SONU 

17 Mart 2011 PerĢembe 

09
:0

0 

10
:3

0 

XII. OTURUM 

Dr. Süleyman 
KARAHAN 

AB‟ye Üyeliğinin Türkiye ġekerpancarı Tarımı ve ġeker 
Sektörü Üzerine Sosyo-Ekonomik Etkisinin AnalizĠ Pankobirlik  Sunum (Bilgi 

Amaçlı) 

Erdem 
ERTÜRK 

KahramanmaraĢ ve ġanlıurfa KoĢullarında KıĢlık -
Yazlık Bazı ġeker Pancarı ÇeĢitlerinin Verim ve Kalite 
Özelliklerinin Belirlenmesi 

Kahramanma
raĢ TAE Yeni Teklif 

4-Enerji Bitkileri 

Erdoğan 
GÖĞEN 

Enerji Tarımı Ġçin Alternatif Üretim Tekniğiyle Yosun 
Üretimi                                                                                     
Bilgi amaçlı-Bakanlık ARGE Projesi 

ITC-KA 
Enerji Üretim 
San. ve Tic. 
A.ġ. 

Sunum (Bilgi 
Amaçlı) 

Dr. Turgay 
TEKĠNAY 

Genetik Mühendisliği Kullanarak Biyodizel Üretimine 
Yönelik Verimi ArttırılmıĢ Yeni Nesil Mikroalg 
GeliĢtirilmesi 

Bilkent Ünv. 
UNAM Nano 
Teknoloji 
Enstitüsü 

Sunum (Bilgi 
Amaçlı) 

ġahin 
GĠZLENCĠ 

Bazı Tarımsal Atıkların Biyoetanol Üretiminde Kullanım 
Ġmkanlarının AraĢtırılması 

Karadeniz 
TAE Yeni Teklif 

ġahin 
GĠZLENCĠ 

Üreticilerimiz ve Fabrikalarımız Ġçin Sorun TeĢkil Eden 
Bazı Tarımsal Atıkların Alternatif Enerji Kaynağı Olarak 
Kullanılabilme Ġmkanlarının AraĢtırılması  

Karadeniz 
TAE Yeni Teklif 

10
:3

0 

11
:0

0 

ARA 
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11
:0

0 

12
:3

0 
XIII. OTURUM 

Mevlüt 
ġAHĠN 

Türkiye'de Alg Türlerinin Biyoyakıt Olarak 
Kullanılabilirliğinin AraĢtırılması  

Karadeniz 
TAE 

TÜBĠTAK- 
(Bilgi 
Amaçlı) 

5-Ülkesel Tıbbi Ve Aromatik Bitkileri Entegre Ürün Yönetimi AraĢtırma, Uygulama Ve Eğitim 
Projesi 

Dr. A. 
Osman 
SARI 

Proje Koordinatörü Sunumu Ege TAE SUNU 

5.1-Ege Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler AraĢtırmaları 

Dr. A. 
Osman 
SARI 

ġevketi Bostan (Scolymus hispanicus L.) Bitkisini Kültüre 
Alma ve Seleksyon Islahı  Ege TAE Sonuçlanan 

Dr. A. 
Osman 
SARI 

Defnenin (Laurus nobilis L.) Kültüre Alınma Olanaklarının 
AraĢtırılması               (2. Dilim) Ege TAE Sonuçlanan 

Abdullah 
ĠNAL 

Türkiye Orijinli Keten (Linum usitatissmum L.) Genetik 
Kaynaklarının Karakterizasyonu ve Ön Değerlendirmesi  Ege TAE Devam Eden 

Mehmet 
TUTAR  

Ekinezya  (Echinacea ssp.) Türlerinin Menemen 
KoĢullarına Adaptasyonu Ege TAE Devam Eden 

12
:3

0 

14
:0

0 

YEMEK ARASI 

14
:0

0 

15
:3

0 

XIV. OTURUM 

Mehmet 
TUTAR 

Ege Bölgesi Salep Orkidelerinde Üretim Olanaklarının 
AraĢtırılması Ege TAE Devam Eden 

Mehmet 
TUTAR KuĢburnu (Rosa spp.) Seleksiyon Islahı Ege TAE Ara Sonuç 

Mehmet 
TUTAR KuĢburnu (Rosa spp.) Seleksiyon Islahı (2. Dilim) Ege TAE Yeni Teklif 

Mehmet 
TUTAR 

Sakız (Pistacia lentiscus var. Chia Duham.) Ġçin Uygun 
Pistacia Anaçlarının Belirlenmesi Ege TAE Devam Eden 

Aynur 
BĠLGĠÇ Adaçayında (Salvia spp.) seleksiyon Islahı Ege TAE Ara Sonuç 

15
:3

0 

16
:0

0 

ARA 

16
:0

0 

18
:0

0 

XV. OTURUM 
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Mehmet 
TUTAR Adaçayında (Salvia spp.) seleksiyon ıslahı (2. Dilim) Ege TAE Yeni Teklif 

5.3-Karadeniz Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler AraĢtırmaları 

BaĢak 
ÖZYILMAZ 

Türkiye‟nin Farklı Bölgelerinden Temin Edilen Tatlı 
Rezene (Foeniculum vulgare var. dulce) ve Çörekotu 
(Nigella sativa) Hat ve Popülasyonlarının Ġncelenerek 
Ümitvar Hatların Belirlenmesi 

Tokat TSK Yeni Teklif 

Arslan 
UZUN 

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Entegre Ürün Yönetimi  AraĢtırmaları 

Karadeniz 
TAE Devam Eden 

5.2-Ġç Anadolu Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler AraĢtırmaları 

Ahmet 
GÜNEġ 

Karabuğday (Fagopyron esculentum Moench) Islah  
Projesi  

Bahri 
DağdaĢ 
UTAE 

Devam Eden 

Ġsmail KARA Ülkesel Kimyon Islah ÇalıĢmaları Anadolu TAE Devam Eden 

Ġsmail KARA Kuzey - Batı Geçit Bölgesi Önemli Bazı Baharat Bitkileri  
Entegre Ürün Yönetimi AraĢtırmaları Anadolu TAE Devam Eden  

Ferda 
Çelikoğlu 
KOġAR 

Ülkesel HaĢhaĢ Islah Projesi Anadolu TAE Devam Eden 

Ferda 
Çelikoğlu 
KOġAR 

Ġleri ÇıkmıĢ HaĢhaĢ Hatlarının Verim ve Kalite Kriterleri 
Bakımından Değerlendirilmesi Üzerine Bir AraĢtırma 
(TÜBĠTAK- Bilgi Amaçlı) 

Anadolu TAE Sonuçlanan 
Proje 

Yenilenebilir Tarımsal Kaynaklardan Biyoyakıt Elde Edilmesine Yönelik Toplantı                               
(AkĢam saat 20.00)  

4. GÜNÜN SONU 

18 Mart 2011 Cuma 

09
:0

0 

10
:3

0 

XVI. OTURUM 

5.2-Ġç Anadolu Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler AraĢtırmaları (devam) 

Reyhan 
BAHTĠYARC
A            
BAĞDAT 

Türkiye‟de Kekik olarak Kullanılan Bazı Cins ve Türlerin 
Verim ve Kalite Özellikleri Yönünden KarĢılaĢtırılması 
(Doktora) 

Tarla 
Bitkileri 
MAE 

Devam Eden 
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5.3-Marmara Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler AraĢtırmaları 

Doğan 
ARSLAN 

Yalova Ekolojik KoĢullarında Mayıs Papatyası (Matricaria 
Recutita L.) ÇeĢitlerinde Farklı Ekim Zamanları Ve Ekim 
Mesafelerinin Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi 

Atatürk 
BKMAE Devam Eden 

Ahmet 
Bircan 
TINMAZ 

Lavanta Türlerinde Adaptasyon ÇalıĢmaları Atatürk 
BKMAE Devam Eden 

Ünal KARIK 

Marmara Bölgesinde YayılıĢ Gösteren Anadolu Adaçayı 
(Salvia triloba L. syn. Salvia fruticosa Mill. ) 
Populasyonlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve 
Kültüre Alınma Olanaklarının AraĢtırılması. 

Atatürk 
BKMAE Devam Eden  

Ahmet 
Bircan 
TINMAZ 

Salep Orkideleri yerine kullanılabilecek Konyak bitkisinde 
(Amorphophallus konjac) adaptasyon çalıĢmaları 

Atatürk 
BKMAE Yeni Teklif 

10
:3

0 

11
:0

0 
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11
:0

0 

12
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0 

XVII. OTURUM 

5.5-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler AraĢtırmaları 

Ġslim 
KOġAR 

ġanlıurfa Kuru ve Sulu KoĢullarında YetiĢebilecek Kimyon 
ÇeĢit ve Çörekotu Populasyonlarının Belirlenmesi 

GAP TSK 
TAE 

Devam 
Eden 

Fethullah 
TEKĠN GAP Yöresi Kapari (Capparis sp.) GeliĢtirme Projesi Güneydoğu 

Anadolu TAE 
Devam 
Eden 

Fethullah 
TEKĠN 

Bazı Boya Bitkilerinin Agronomik ve Teknolojik 
Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma  

Güneydoğu 
Anadolu TAE 

Devam 
Eden 

5.6-Akdeniz Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler AraĢtırmaları 

Muzaffer 
ÖZDEMĠR 

Doğu Akdeniz de Bulunan Origanum Türü Kekiklerin 
KahramanmaraĢ KoĢullarına Adaptasyonunun 
Belirlenmesi. 

Kahraman
maraĢ TAE Devam Eden 

ġule 
KISAKÜREK 

KahramanmaraĢ Florasında Bulunan Bazı Salep 
Orkidelerinin Kültüre Alınabilme Olanakları  

Kahraman
maraĢ TAE Devam Eden 

12
:3

0 

14
:0

0 

YEMEK ARASI 

14
:0

0 

15
:3

0 

XVIII. OTURUM 
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Fatma 
UYSAL 

Antalya Florasında YetiĢen Bazı Adaçayı (Salvia spp.) 
Türlerinde Seleksiyon Islahı 

Batı 
Akdeniz 
TAE 

Devam Eden 

Saadet 
Tuğrul AY 

Antalya Florasında Yaygın Olarak Bulunan Dağ çayı 
(Sideritis spp.) Türlerinin Agronomik ve Kalite Değerlerinin 
Belirlenmesi. 

Batı 
Akdeniz 
TAE 

Devam Eden 

Arzu BAYIR Antalya Doğal Florasında YayılıĢ Gösteren Mersin (Myrtus 
communis L.)‟in Toplanması ve Karakterizasyonu 

Batı 
Akdeniz 
TAE 

Yeni Ön 
Teklif 

Nurtaç Çınar 
Batı Akdeniz Bölgesi‟nde YayılıĢ Gösteren Alıç Türlerinin 
Bazı  Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve 
Koruma Altına Alınması 

Batı 
Akdeniz 
TAE 

Yeni Ön 
Teklif 

Ahu ÇINAR Stevia rebaudiana Bitkisinin Antalya Ova KoĢullarına 
Adaptasyonunun AraĢtırılması 

Batı 
Akdeniz 
TAE 

Yeni Ön 
Teklif 

15
:3

0 

16
:0

0 

ARA 

16
:0

0 

18
:0
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XIX. OTURUM 

Ahu ÇINAR Kültüre Alınan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Uçucu Yağ ve 
Fenolik BileĢiklerindeki DeğiĢikliklerin Saptanması  

Batı 
Akdeniz 
TAE 

Tübitak  
(Bilgi 

Amaçlı) 

Celal 
DAĞISTANL
IOĞLU 

Endemik Olarak YetiĢen Çöven (Gypsophila arostii Guss, var 
nubulosa Boiss. Et Heldr)  Bitkisi Ġçin Bazı YetiĢtirme Tekniği 
Uygulamaları ve Gen Kaynağı OluĢturulması 

Eğirdir 
BKAE Devam Eden 

Celal 
DAĞISTANL
IOĞLU 

Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)‟ nde Farklı Budama 
Uygulamalarının Yağ Verim ve Kalitesine Etkileri 

Eğirdir 
BKAE Devam Eden 

Rafet 
SARIBAġ 

Farklı Gül Anaçlarının Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)‟nde 
Kullanılabilirliğinin AraĢtırılması  

Eğirdir 
BKAE Devam Eden 

 
Üniversitelerin 2010 Yılı ÇalıĢmalarının Sunulması 

  
  
Endüstri Bitkileri AraĢtırma Programlarında Genel Değerlendirme ve Program Hedeflerine Uygun 
Yeni AraĢtırma Konularının ve ĠĢbirliği Ġmkânlarının GörüĢülmesi 

  
  

Sertifika Töreni 
  
 

Dilek ve Temenniler 
 
 

KapanıĢ 
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DEVAM EDEN PROJE 
 

Proje Adı: Mutasyon Islahı Yöntemiyle Patates ÇeĢit Islahı  
Projenin Ġngilizce Adı: Potato variety breeding via mutation breeding method 
Proje No: TAGEM/TA/05/02/05/001 

 Yürütücü KuruluĢ :Niğde Patates AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje  Lideri :  Hüseyin ONARAN1 
Proje Yürütücüleri: Hüseyin ONARAN1, L. Abdullah ÜNLENEN1, M. Gökhan BĠLGĠN1, 
Abdurrahman CAĞLI1, Dr. Zafer SAĞEL2, Dr. Hayrettin PEġKĠRCĠOĞLU2, Dr. Nevzat USLU2, 
Süreyya ġEKERCĠ2, Prof. Dr. Halis ARIOĞLU3 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar:  

2- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık AraĢtırma 
Merkezi, Nükleer Tarım Bölümü (ANTHAM) 

3- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
BaĢlama Tarihi ve BitiĢ Tarihi: Sürekli Proje (Ocak 2010-Aralık.2014) 
Dönem Bulguları ve TartıĢma:  

AraĢtırma çalıĢmaları Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) – Sarayköy Nükleer 
AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) ve Niğde Patates AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
uygulama ve araĢtırma tarlaları ve laboratuarlarında yürütülmektedir.  

AraĢtırma dönemi içerisinde, 10.05.2010 tarihinde Enstitü arazisine, 24.05.2010 
tarihinde NevĢehir/GülĢehir lokasyonlarına bir önceki yıl seçilmiĢ 15 Mutasyon klonu ve 5 
standartlı; sıra arası 70 cm, sıra üzeri 30 cm olacak Ģekilde dört tekerrürlü tesadüf blokları 
deneme desenine uygun olarak her parsel 2 sıra ve her sırada 27‟ Ģer yumru olacak Ģekilde 
denemeler kurulmuĢtur. Her iki lokasyonda dikim sırasında tohumluklar crusier ve celest tohum 
ilacı ile ilaçlanmıĢ, bitkilerin geliĢimleri boyunca hastalık ve zararlılara karĢı 10-15 gün arayla 
%20 Mosplan, Propineb 70 WP, Tropper 72 WP, Dursban 4 kimyasal ilaçları kullanılmıĢtır. 
Toprak analizi sonucuna göre tabana 100 kg/da oranında (15-15-15) kompoze gübresi 
kullanılmıĢ, üst gübre olarak daha sonra 50 kg/da oranında Amonyum.Sülfat (%21N). gübresi 
uygulanmıĢtır (10,5 kg/da N). Bitki geliĢimi boyunca ihtiyaç duyulan zamanlarda yağmurlama 
sulama yöntemiyle sulama yapılmıĢtır. ÇıkıĢ sayısı ve bitki gözlemleri alınmıĢ, bu veriler düzenli 
olarak kaydedilmiĢtir. Enstitü lokasyonu 22.09.2010 ve NevĢehir/GülĢehir lokasyonu  13-
14.10.2010 tarihlerinde hasatlar yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada elde edilen veriler MSTAT-C paket programı kullanılarak, tesadüf blokları 
deneme desenine göre, varyans analizine tabi tutulmuĢ uygulamalar arasındaki farklılıklar F 
testine göre belirlenmiĢ ve değiĢim katsayıları (%) hesaplanmıĢtır. Elde edilen ortalamalar 
arasındaki farklar, Duncan çoklu karĢılaĢtırma testi kullanılarak %5 önem seviyesinde 
karĢılaĢtırılmıĢtır. Niğde lokasyonunda 261 ve 113 no‟lu klonlar verim yönünden standart 
patates çeĢitlerinin üzerinde, 186 ve 392 no‟lu klonlar ise standartlar seviyesinde yer almıĢlardır. 
NevĢehir/ GülĢehir lokasyonunda ise 261 ve 49 no‟lu klonlar verim yönünden standart patates 
çeĢitlerinin üzerinde, 113 ve 392 no‟lu klonlarda standartlar ile aynı grupta yer almıĢlardır. Her 
iki lokasyonda da 261,113 ve 392 no‟lu klonlar verim yönünden ilk sıralarda yer almıĢlardır. 
Ümitvar görülen klonlar doku kültürü laboratuarında meristem kültürü ile çoğaltıma alınmıĢtır.  
 

Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
a-  Materyal ve Metot: Bir değiĢiklik önerisi yoktur. 
b-  Proje Faaliyet Takvimi: Proje planlandığı Ģekilde yürütülmektedir. 
c-  Personel: Proje personelinde değiĢiklik yoktur. 
d-  Bütçe:--- 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEVAM EDEN PROJE 
 

Proje Adı: Orta Anadolu Patates Islahı ve Doku Kültürü ÇalıĢmaları Projesi 
Projenin Ġngilizce Adı: Central Anatolia Region Potato Breeding and Tissue Culture Studies 
Project  
Yürütücü KuruluĢ: Niğde Patates AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri: Hüseyin ONARAN1 
Projenin Yürütücüleri: Hüseyin ONARAN, L.Abdullah ÜNLENEN, Murat NAM, M.Gökhan 
BĠLGĠN, Abdurrahman CAĞLI, Ömer GÜÇ, Uğur PIRLAK, N.Arzu GÜRBÜZ, 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2015  
 
Dönem Bulguları ve TartıĢma:  
 Tübitak destekli olarak 2005-2009 yıllarında yürütülen “Ülkesel Patates Tohumluk 
Üretim Sisteminin GeliĢtirilmesi” projesi kapsamında 200.000‟ in üzerinde farklı 
kombinasyonlarda melez gerçek patates tohumu (GPT) elde edilerek geniĢ bir genetik stok 
oluĢturulmuĢtur. Melezleme çalıĢmalarına devam edilmektedir. Ayrıca proje çalıĢmalarına;  1. 
generasyonda 5000 adet, 2. genersyonda 1150 adet, 3. genersyonda 333 adet, 4. genersyonda 
15 adet klon (ÇeĢit adayı) ile çeĢit geliĢtirme çalıĢmalarına aĢağıda belirtilen metot dahilinde 
devam edilmektedir. 
Metot: Seçilecek anaçlar arasında yapılacak melezlemeler ve sonraki generasyonlarda istenilen 
tipteki bitkilerin seleksiyonu Ģeklinde yürütülecektir. Yapılacak çalıĢma aĢamalarını Ģu Ģekilde 
sıralamak mümkündür;  
Melezleme: Ġlk yıl melezleme çalıĢmalarında halen ülkemizde yaygın olarak yetiĢtirilen veya 
deneme aĢamasında olan üstün özelliklere sahip, farklı olgunlaĢma grubuna giren yemeklik ve 
sanayilik çeĢitler/hatlar kullanılacaktır. Melezleme iĢlemi, Enstitünün seraları içerisinde 
yapılacaktır. Melezlenen bitkilerde meyvelerin olgunlaĢmasından sonra, meyveler toplanarak 
Gerçek Patates Tohumları (GPT) elde edilecektir. Elde edilen GPT‟ler sera koĢullarında fide 
haline getirilecek ve tül seralarda yumru üretimi yapılacaktır. 
Erken generasyon seleksiyonları : Üretilen birinci generasyon yumrular ilk yıl arazi üretimi ve 
seleksiyonları için tek bitki ailesi Ģeklinde yetiĢtirilerek Caligari (1992) tarafından belirtilen 
Ģekilde ilk üç yıl erken generasyon seleksiyon yöntemi uygulanacaktır.  
 
 
Verim Denemeleri :  
Ön Verim Denemeleri : Ġlk üç yıl negatif mass seleksiyonu ile seçilen klonların aynı zamanda 
yumru çoğaltımları da yapılmıĢ olacaktır. Üçüncü yılın sonunda, seçilen klonlara ait yumrular 
Enstitü arazisinde ön verim denemelerine alınacaktır. Tekerrürlü kurulacak bu denemelerde bitki 
görünüĢü, bitki örtüsü bitki yüksekliği, çiçeklenme yoğunluğu çiçek rengi, meyve durumu, yaprak 
yapısı, olgunlaĢma süreleri, tarlada hastalık okumaları; hasadın ardından ise yumru özellikleri 
(yumru sayısı, parsel verimi, yumru ağırlığı, pazarlanabilir verim, yumru Ģekli, göz derinliği, 
kabuk rengi vb.) bitki gözlemleri yanında bazı dayanıklıklık ve kalite parametreleride seleksiyon 
kriterleri arasına eklenerek seleksiyon iĢlemine devam edilecektir. Bu denemelerde ümitvar 
görülen hatlar bir ileri kademeye alınırken, istem dıĢı olanlar elenecektir. Ön verim denemeleri 
ve seleksiyonları üç yıl süreyle devam edecektir 
Klon Verim Denemeleri:  
Melezlemeden sonraki yedinci generasyondan itibaren üç yıl süreyle farklı lokasyonlarında 
tekerrürlü verim denemelerine alınacaklardır. Bu aĢamada çok detaylı tarla gözlemleri ve 
laboratuar analizleri yapılacaktır. Nihai amaca yönelik olarak bitkide ve yumruda, tarlada ve 
depoda gözlemler alınarak seleksiyon yapılacaktır. Her yıl eldeki mevcut hatlardan %50 
civarında eleme yapılacaktır. Klon verim denemelerinden sonra, her Enstitü tescile aday 
sunacağı en 1, 2, veya en fazla 3 adet hattı bölgesi içerisinde değiĢik mikro-lokasyonlarda 
deneyecek ve daha sonra diğer Enstitülerden elde edilen hatlarla bölge verim denemelerine 
gidilecektir. Özellikle tarla koĢullarında yapılacak klonal seleksiyonlarla, varsa hem hastalıklı 



 15 

bitkiler ve hem de tip dıĢı olanlar ayıklanacaktır. Bu aĢamadan itibaren detaylı gözlemler 
alınmaya baĢlanacaktır. Bu gözlemlerden bazıları Ģunlardır 
Gözlem ve Değerlendirmeler: 
a) Tarlada Yapılacak Gözlem ve Değerlendirmeler: ÇıkıĢ Gün Sayısı (Gün), ÇıkıĢ Oranı (%), 
Ana Sap Sayısı (Adet), Bitki Büyüme ġekli (3-7), Bitki Örtüsü (1-9), Bitki Boyu (1-9), Bitki Tipi (1-
3), Çiçeklenme Gün Sayısı (Gün), Çiçek Rengi, Çiçek Yoğunluğu (1-5), Meyve Sıklığı (1-9), 
OlgunlaĢma Gün Sayısı (Gün), Hastalık ve Zararlı Gözlemleri. 
b) Depoda Yapılacak Gözlem ve Değerledirmeler: Ocak Yumru Ortalama Sayısı (adet), Ocak 
BaĢına Ortalama Yumru Ağırlığı (g), Parsel Verimi (kg/parsel), Dekara Verim (kg/da), Yumru 
ġekli, Yumrudaki Göz Sayısı, Yumrudaki Göz Derinliği, Tek Yumru Ağırlığı, Hasat Sırasındaki 
Kabuk Durumu ve Kalınlığı, Yumru Dağılımı (Büyük, Orta ve Küçük Boy Yumruların Ağırlığı ve 
Oranları) 
c) Laboratuarda Yapılacak Gözlem ve Değerlendirmeler: Yumrunun Kimyasal Özellikleri 
(Kuru Madde, NiĢasta), Yumrunun Teknolojik Özellikleri (Kızartma, Cips vs özellikleri) ve Yumru 
PiĢme Özellikleri belirlenecektir. 
Bölge Verim Denemeleri : Mevcut hatların (klonların) standartlar ile bir arada bulunduğu 
denemelerdir. Standartlarla birlikte denenir ve üstün görülen hatlar (kolonlar) tescile 
sunulacaktır.  

Projede klonal seleksiyon metodu uygulanacaktır (Birkan Yıldırım, 1973). Ġlk yıllarda 
yapılacak seleksiyonlarda kalıtım derecesi yüksek, kolaylıkla belirlenebilecek özellikler 
incelenecektir. Yumru et rengi, yumru deformasyonları ve bazı hastalık etmenlerine (patates 
siğil hastalığı) duyarlılık ilk generasyonlarda değerlendirilecektir. Klon sayısı azaldıkça ve yumru 
sayısı arttıkça seleksiyon tekerrürle değerlendirilecek verim gibi çevre koĢullarından çok 
etkilenen değiĢken karakterlerde yoğunlaĢtırılacaktır. 

Projede Önerilen DeğiĢiklikler: ---- 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sonuçlanan Proje  
 
 
Proje No  : TAGEM/TA/PAT/01/07 
Proje Adı  : Ege Bölgesi  Patates Islahı Projesi 
Projenin Ġngilizce Adı  : Potato Breeding Project For  Aegean Region 
Yürütücü KuruluĢ  : Ege Tarımsal ArĢ. Ens. 
Proje lideri  : Dr. Gün KIRCALIOĞLU 
Projeyi Sunan  : Dr. Gün KIRCALIOĞLU 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ  : - 
BaĢlama BitiĢ Tarihi  : 01.01.2007 - 31.12.2011 

 
Projenin Amacı 
Projenin birinci amacı bölge koĢullarına  uygun, yüksek verimli, önemli hastalık ve 

zararlılara dayanıklı patates çeĢitleri geliĢtirmektir. ÇeĢit geliĢtirme aĢamasında,  çeĢit 
adaylarının  doku kültürü ve hızlı çoğaltım teknikleri ile sağlıklı bir Ģekilde çoğaltılmasını 
sağlamak projenin ikinci önemli amacını oluĢturmaktadır. 

 
 Bu Yıl ÇalıĢmaları  
 Klon Önverim Denemesi 

2009 yılında bitki ve yumru gözlemleri tamamlanan 41 klondan 10 tanesi Burdur 
Gölhisar lokasyonunda ön verim denemesine alınmıĢtır. 11/05/2010 tarihinde 12 klon (10 adet 
enstitü ve 2 adet Tubitak projesi) ve 3 standart çeĢit ile (Jelly, Milva ve Bamba) iki tekerrürlü 
olarak kurulan ön verim denemesi 15/10/2010 tarihinde hasat edilerek değerlendirilmiĢtir. 
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Vejetasyon süresince bitki gözlemleri ile hasat sonrası yumru gözlemleri yapılmıĢ olup parsel 
verim ve pazarlanabilir verim bakımından üstün bulunan 6 klon belirlenmiĢtir.  

 
105G-114 no‟lu TUBĠTAK projesinden aktarılan materyal;  2009 yılında 3. Yıl melezlerinden  

140 klon seçilmiĢtir. Bu 140 klondan 60 ve üzerinde yumru veren klon sayısı 67 olmuĢtur. 65 
klon augmented deneme desenine göre kurulmuĢ gözlem bahçesinde 2 klon ise önverim 
denemesinde değerlendirilmiĢtir. Yeterli yumru sayısna ulaĢılamayan 73 klon 20‟er yumrudan 
oluĢturulan tek sıralara dikilmiĢ ve hasat edilmiĢtir. Bu 73 klon 2011 yılında değerlendirilecektir. 
Augmented verim denemesinde 12 klonun parsel verimi ve pazarlanabilir verim bakımından en 
yakın standart çeĢit olan Bamba çeĢitinin üzerinde olduğu görülmüĢtür. Bu deneme sonuçlarına 
göre 34 klonun önümüzdeki sene klon verim denemesine alınmasına karar verilmiĢtir.Yeterli 
yumru sayısna ulaĢılamayan 73 klon 20‟er yumrudan oluĢturulan tek sıralara dikilmiĢ ve hasat 
edilmiĢtir. Bu 73 klon 2011 yılında değerlendirilecektir.2.yıl melezlerine ait toplam 409  klon 5‟er 
yumru dan oluĢturulan tek sıralara aktarılmıĢ, vegetasyon döneminde yapılan gözlem sonucu   
95 klon seçilmiĢtir.  

CĠP materyali; 2010 yılında CIP materyali hızla çoğaltılmıĢ bu arada bazı klonların ülkemiz 
koĢullarına uymadığı belirlenmiĢtir. CIP tarafından tropiklerin farklı bölgeleri için geliĢtirilen 
B3C1 serisi serada uzun gün  koĢullarında yumru bağlamamıĢ, kültür odasında 8 saat aydınlık 
16 saat karanlık uygulamasıyla bu seriden yumru alınabilmiĢtir. Özellikle mildyöye ve bazı virüs 
hastalıklarına dayanıklılık gibi bazı olumlu genleri taĢıyan bu seriye ait 11 klon çoğaltım 
programından çıkartılmıĢtır. 31, 25, 23, 48, 29 ve 26 no‟lu klonlarda klon verim denemesine 
alınacak yeterli sayıya ulaĢılmıĢtır. Bu klonlar arasında sarı et rengi 31 no‟lu klona öncelik 
verilecek, doku kültürü ile hızlı bir Ģekilde çoğaltımı sağlanacaktır.  

Halen 7 klon ( 43, 23, 10, 7, 28, 13 ve 39)  cam seranın bölmelerinde,   15 klon yastıklarda 
çoğaltımdadır. Tarla hasadı gerçekleĢtirilen 22 klon ise soğuk hava deposundadır. Kuru madde 
analizlerinin tamamlanmasından sonra  sonra  CIP materyalinde seleksiyon tamamlanacaktır.  

 Doku Kültürü Faaliyetleri: Kültür odasında CIP klonları (42 adet) dıĢında Marabel, Gülbaba, 
Agria, Lotte, Shepody, Hermes, Fox, Pareka, A. Varajane, Tanja, Astilla, F. Kartoffel, Palladia, 
Rossiau ve Çan lokal varyetesi olmak üzere toplam 57 çeĢit bulunmaktadır. Marabel, Fox ve 
Marfona çeĢitlerine ait mini yumrular yastıklarda çoğaltıma alınmıĢtır. 

Gelecek Yıl ÇalıĢmaları 
2.yıl melezlerinden 95 klon ile 3.yıl melezlerinden 73 klon   yumru özellikleri ile 

değerlendirilecek, et rengi beyaz yada krem rengi olan klonlarda kuru madde oranı belirleyici 
olacaktır.  

Augmented deneme desenine göre değerlendirilen klonlardan 34 , önverim denemesi ile 
değerlendirilen klonlardan 6 klon seçilmiĢtir. Bu klonlar ile CIP 23 ve ve CIP 31 no‟lu klonlar 
önümüzdeki yıl 4 tekerrürlü olarak kurulacak klon verim denemesine alınacaktır. 

 
Tüm klonlar  genel olarak değerlendirilmiĢ, tescile önerilmesi öngörülen klonlar 

belirlenmiĢtir. Bu klonlar doku kültürü ile çoğaltıma alınacaktır.  
 

 Projede Önerilen DeğiĢiklikler ---- 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yeni Ön Teklif Proje 
 
Proje Adı : Ege Bölgesi Patates Islahı Projesi  
Proje No : - 
Yürütücü KuruluĢ  : Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  
Proje Lideri : Dr. Gün KIRCALIOĞLU 
Proje Yürütücüleri : Celal ġAFAK, Uzm. NeĢe ADANACIOĞLU, Dr. Ceylan 

BÜYÜKKĠLECĠ, Uzm. Özge YILDIZ  
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ   :  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Sürekli proje (5 yıllık dilim, 2012-2016 dönemi) 
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AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Patates tarımının en pahalı girdisini tohumluk 
oluĢturmaktadır. DeğiĢik kurumlar tarafından geliĢtirilen patates çeĢitlerin ticari bir önem 
taĢımaması nedeniyle ülkemizde patates tarımı ithal çeĢitler ve dolayısıyla ithal tohumluk ile  
yürütülmektedir. Ġthal tohumluğa bağımlılık yüksek oranda maddi kayba yol açtığı gibi, 
ülkemizde görülmeyen hastalık etmenlerine de giriĢ kapısı olmaktadır. Bu proje ile ülkemizin 
ihtiyaçlarına cevap verecek patates çeĢitlerinin ve ıslah  programında değerlendirilecek ileri 
klonların geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. GeliĢtirilecek ileri klonların biotik ve abiotik streslere 
dayanıklılığı ile teknolojik özellikleri tanımlanacaktır.        
Materyal:  
Projenin materyalini; Mevcut proje materyali ve yeni melezlemeler sonucu geliĢtirilen yumru 
aileleri oluĢturacaktır.  

Metot: 
Projede mevcut materyal ile yürütülecek faaliyetler;  
Klon verim ve bölge klon verim denemeleri: Ġleri klonlar ile ana ürün ve erkenci ürün 
bölgelerinde klon ve bölge klon verim denemeleri yürütülecektir.  
Teknolojik analizler ve depolamaya yatkınlık: Her bir klondan alınacak 50 adet yumru ile 
teknolojik özellikler ( kuru madde, özgül ağırlık, parmak patates, çips kalitesi, koku ve tad 
bileĢenleri) ile depolamaya yatkınlık ( sürgün verme, ağırlık kaybı, hastalık geliĢimi)  
belirlenecektir.  
Tescile önerilmesi öngörülen klonlar belirlendikten sonra olumlu özellikler taĢıdığı belirlenen 
klonlar melezleme programına aktarılacaktır. 
Doku kültürü ve hızlı çoğaltım  yöntemleri ile verim denemelerinde kullanılmak üzere sağlıklı 
tohumluk üretilecektir. 
Melezleme:  
Projenin ilk yılında melezleme için uygun lokasyon ve dönemler belirlenecektir.  Melezlemelerde 
enstitü tarafından introdüksiyonu yapılan çeĢitler ile proje ile geliĢtirilmiĢ ileri klonlar 
kullanılacaktır.  

Projede seleksiyon ıslahı (klonal seleksiyon metodu)  uygulanacaktır (Birkan, 1973). Ġlk yıllarda 
yapılacak seleksiyonlarda kalıtım derecesi yüksek, kolaylıkla belirlenebilecek özellikler 
incelenecektir. AĢamalar; 
2..yıl: Melezleme, GBT tohumların elde edilmesi ve yumru ailelerinin oluĢturulması 
 
3.Yıl.: 1.generasyon materyalinde gözlemler (genel bitki ve yumru özellikleri) 
4.Yıl: 2.generasyon materyalinde gözlemler (genel bitki ve yumru özellikleri)  
5.Yıl. 3.generasyon materyalinde ön verim denemeleri , hasat sonu teknolojik özelliklerin ve 
depolamaya yatkınlığın belirlenmesi 
 
Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı:  
Bu proje ile ülkemizin acil ihtiyacı olan patates çeĢitlerinin tescil edilerek üreticilere ulaĢtırılması 
sağlanacaktır. GeliĢtirilecek özellikleri tanımlanmıĢ ileri klonlar ile baĢarılı bir ıslah programının 
alt yapısı oluĢturulacaktır.  
 

Talep Edilen Bütçe: Yatırım Tutarının Dağılımı (TL)   222,350 

ÇalıĢma Takvimi: 

BaĢlıca AĢamalar Sorumlu KiĢiler 
GerçekleĢme 

Tarihi 

Doku kültürü faaliyetleri 
Dr. Gün KIRCALIOĞLU, 
Celal ġAFAK, Uzm. NeĢe 

ADANACIOĞLU 
Ocak- Aralık 



 18 

Melezleme faaliyetleri  
Dr. Gün KIRCALIOĞLU, 
Celal ġAFAK, Uzm. NeĢe 

ADANACIOĞLU 

 

Mart-Ağustos 

Denemeler (Klon verim, melez 
generasyonlar) denemeleri 

Dr. Gün KIRCALIOĞLU, 
Celal ġAFAK, Uzm. NeĢe 

ADANACIOĞLU 
Mayıs-Ekim 

Hasat sonrası teknolojik 
gözlemler 

Dr. Ceylan BÜYÜKĠLECĠ, 

Uzm. Özge YILDIZ 
Kasım- Ocak 

Ġstatistiki analizleri, raporlar  Tüm proje araĢtırıcıları Kasım-Ocak 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sonuçlanan Proje 

 
 

Projenin Adı   : Doğu Anadolu Bölgesi Patates Islah Projesi 
                             Eastern Anatolia Region Potato Breeding Project 
Proje Numarası  : TAGEM/ TA /07 /05 /03 /002 
Yürütücü KuruluĢ  : Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Canan KAYA 
Proje Yürütücüleri  : Zir.Yük.Müh.Aydın KARAKUġ, 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Atatürk Üni., Ege Üni., NPAE,  ETAE, TSKAE.  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 01.01.2007-31.12.2010 
 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Patates ıslah projesinin en önemli amacı, bölgede patates 
yetiĢtiriciliği yapan çiftçilerin genel durumunun düzeltilmesi, bu sektörde uğraĢanların sosyal ve 
ekonomik düzeylerinin geliĢtirilmesi ve bunların gelirlerinin diğer ekonomik sektörlerde 
uğraĢanların gelir seviyelerine yakınlaĢtırılmasıdır. Bu amaçla oluĢturulacak üretim deseni ile 
gerek tüketim amaçlı patates üretiminin artırılması ve gerekse yörede ihtiyaç duyulan tohumluk 
üretiminin kontrollü bir Ģekilde geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. 
Materyal ve Metot: Materyal olarak yerel populasyonlar, yurtiçi ve yurtdıĢı kaynaklardan temin 
edilen çeĢitlerle yapılan melez klonlar kullanılmaktadır. ÇalıĢmalarda “Seleksiyon Islahı Yöntemi 
(Klon seleksiyonu)” kullanılarak,  “Tesadüf Blokları Deneme Desenine” göre dört tekerrürlü 
olarak kontrol çeĢitlerle mukayese edilmektedir (Yıldız ve Bircan, 2003). Bitkisel ve teknolojik 
gözlemler “Teknik Talimatlar” çerçevesinde alınarak istatistiki analizleri paket programlarla 
değerlendirilmektedir. 
Bulgular ve TartıĢma:  
Melezleme ve Erken Generasyon Seleksiyon Islahı ÇalıĢmaları 
Melezleme çalıĢmaları 2007 yılından itibaren TÜBĠTAK 1007 destekli “Ülkesel patates tohumluk 
üretim sisteminin geliĢtirilmesi” projesi kapsamında yapılmıĢtır. 2007 yılında 13 adet ebeveynle 
yaklaĢık 10 000 adet,  2008 yılında 15 000 adet ve 2010 yılında ise ETAE‟den temin edilen CĠP 
materyali de kullanılarak yaklaĢık 3150 adet GPT üretilmiĢtir.  
Çizelge 1.  2010 yılı ıslah programı  melez  kombinasyonları  

Sıra 
no 

Ebeveynler 
Gerçek Tohum 
sayısı Anne * Baba 

♀      *     ♂ 
1 Banba*Soleia 848 
2 Kartofell*Soleia 700 
3 Soleia*Banba 716 
4 Agria*Cip 10 98 
5 Fox *Agria 230 
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6 Marfona*Agria 68 
7 Kartofell* Agria 495 
TOPLAM 3154 
 
2008 yılında dikimi yapılan yaklaĢık 8000 adet mini yumrularda 1. generasyon seleksiyonu 
yapılarak seçilen 1100 adet klon 2009 yılında 2. generasyon materyali olarak dikimi yapılmıĢ ve 
erken generasyon seleksiyonları neticesinde 460 adet klon 2010 yılında 3. generasyon olarak 
dikilmiĢtir.  
 
2009 yılında ise 2008 yılında yapılan melez kombinasyonlarından elde edilen 9000 adet mini 
yumru 1. generasyon olarak dikilmiĢ ve yapılan seleksiyon neticesinde yaklaĢık 1160 adet klon 
2010 yılında 1*0,7 m parsel alanında 2. generasyon materyali olarak dikilmiĢtir. 2010 yılında 
yapılan rogin ve seleksiyon çalıĢmaları neticesinde yaklaĢık 200 adet klon seçilmiĢtir. 
 

Çizelge 2. Erken generasyon seleksiyonda kullanılan klon sayıları 

Kademe Klon Sayıları, adet 
2008 2009 2010 

1. Generasyon 8000 9000 - 
2. Generasyon - 1100 1160 
3. Generasyon - - 460 
Toplam 8000 10100 1620 
 

Çizelge 3. 2007 ve 2008 yıllarında yapılan melez kombinasyonlarına ait ebeveynler   

Sıra no 

YILLAR 
2007 2008 
Anne X Baba 
♀      X      ♂ 

Anne X Baba 
♀      X      ♂ 

1 Vangogh x Hermes Agria  x Granola 
2 Granola x Hermes Atlantic x Granola 
3 VanGogh  x  Soleia Lady Rosetta x Granola 
4 Proventa x Soleia Milva x Granola 
5 Granola x Soleia Proventa x Granola 
6 Proventa x Anais Atlantic x Anais 
7 Proventa x Hermes Atlantic x Konsül 
8 Agria x Anais Atlantic x Laura 
9 Agria x Hermes Atlantic x R. Russet 
10 VanGogh x Anais Lady Rosetta x VanGogh 
11 Agria x Soleia Agria x Vangogh 
12 Panda x  Soleia Atlantic x Hermes 
13 Panda x  Anais Proventa x Marfona 
14 Panda x Hermes Lady Rosetta x Soleia 
15 Granola x Anais Desiree x Soleia 
 

2010 yılında 2. generasyon olarak dikimi yapılan 2008 yılı melez materyali ile 3. generasyon 
olarak dikimi yapılan 2007 yılı melez materyalinde tarlada görsel olarak negatif seleksiyon 
yapılmıĢ ve hasattan sonra da yumru görünüĢü,  yumruda göz derinliği, stolon uzunluğu, 
parselde yumru sayısı (adet), parsel verimi (kg), bitki baĢına yumru sayısı (adet), bitki baĢına 
yumru verimi (g), ortalama yumru ağırlığı (g), özgül ağırlık ve kurumadde miktarı  
değerlendirilmiĢtir. 
 
Çizelge 4. 2010 Yılında seçilen 3.generasyon materyali (M-07) 
Sıra 
no 

Klon 
Kodu Klon No Pars.Yum. 

Say. adet 
Parsel 

verimi, kg 
BBYS 
Adet, 

BBYV 
Kg, 

OYA 
gr, Özg.Ağ. KM 

1  AgA 5 143 15,5 4,8 0,5 108,4 1,090 21,8 
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2  AgA 11 135 15,5 4,5 0,5 114,8 1,092 22,1 
3  AgA 16 150 14,3 5,0 0,5 95,3 1,088 21,2 
4  AgH 1 160 13,2 5,3 0,4 82,5 1,107 25,2 
5  AgH 4 173 7,9 5,8 0,3 45,7 1,093 22,4 
6  AgH 7 159 10,5 5,3 0,4 66,0 1,091 21,9 
7  AgH 11 198 15,5 6,6 0,5 78,3 1,080 19,7 
8  AgH 40 204 11,0 6,8 0,4 53,9 1,085 20,6 
9  AgH 41 223 10,4 7,4 0,3 46,6 1,093 22,4 

10  AgH 42 205 13,4 6,8 0,4 65,4 1,101 24,0 
11  AgH 45 156 12,1 5,2 0,4 77,6 1,092 22,2 
12  AgS 17 159 11,1 5,3 0,4 69,8 1,087 21,1 
13  AgS 31 166 8,0 5,5 0,3 48,2 1,097 23,1 
14  AgS 39 186 11,6 6,2 0,4 62,4 1,093 22,4 
15  GrH 2 166 12,0 5,5 0,4 72,3 1,088 21,3 
16  GrH 3 260 13,0 8,7 0,4 50,0 1,097 23,1 
17  GrH 4 190 10,5 6,3 0,4 55,3 1,086 20,9 
18  GrH 9 168 9,0 5,6 0,3 53,6 1,095 22,6 
19  GrH 10 181 9,1 6,0 0,3 50,3 1,083 20,2 
20  GrH 14 235 11,0 7,8 0,4 46,8 1,093 22,4 
21  GrH 19 184 10,5 6,1 0,4 57,1 1,082 20,0 
22  GrH 26 193 11,2 6,4 0,4 58,0 1,096 22,9 
23  GrH 35 164 10,2 5,5 0,3 62,2 1,087 21,1 
24  GrH 37 188 10,4 6,3 0,3 55,3 1,100 23,7 
25  GrH 43 220 10,3 7,3 0,3 46,8 1,094 22,5 
26  GrH 44 189 8,3 6,3 0,3 43,9 1,087 21,1 
27  GrH 49 230 7,9 7,7 0,3 34,3 1,090 21,7 
28  GrH 50 180 10,8 6,0 0,4 60,0 1,080 19,7 
29  GrH 53 156 8,6 5,2 0,3 55,1 1,095 22,6 
30  GrS 6 260 16,0 8,7 0,5 61,5 1,092 22,2 
31  GrS 8 170 10,1 5,7 0,3 59,4 1,086 20,9 
32  GrS 10 305 10,4 10,2 0,3 34,1 1,087 21,1 
33  GrS 11 165 9,5 5,5 0,3 57,6 1,084 20,4 
34  GrS 12 160 10,2 5,3 0,3 63,8 1,079 19,3 
35  GrS 20 150 14,5 5,0 0,5 96,7 1,088 21,3 
36  GrS 25 155 12,0 5,2 0,4 77,4 1,090 21,7 
37  GrS 37 292 20,0 9,7 0,7 68,5 1,082 20,0 
38  GrS 39 333 9,7 11,1 0,3 29,1 1,079 19,3 
39  GrS 52 192 12,0 6,4 0,4 62,5 1,081 19,8 
40  PaA 6 172 11,5 5,7 0,4 66,9 1,081 19,8 

   Çizelge 4. devam  

 Klon 
Kodu Klon No Pars.Yum. 

Say. adet 

Parsel 
verimi, 

kg 

BBYS 
Adet, 

BBYV 
Kg, 

OYA 
gr, Özg.Ağ. KM 

41  PaA 26 198 13,5 6,6 0,5 68,2 1,093 22,4 
42  PaA 29 156 7,5 5,2 0,3 48,1 1,100 23,7 
43  PaA 31 185 10,5 6,2 0,4 56,8 1,088 21,3 
44  PaS 22 212 13,2 7,1 0,4 62,3 1,093 22,4 
45  PaS 54 160 8,2 5,3 0,3 50,9 1,089 21,5 
46  PaS 62 202 9,0 6,7 0,3 44,6 1,107 25,2 
47  PaS 68 271 14,5 9,0 0,5 53,5 1,097 23,1 
48  PaS 74 177 9,3 5,9 0,3 52,5 1,085 20,6 
49  PaS 77 195 14,5 6,5 0,5 74,4 1,095 22,6 
50  PaS 84 201 9,7 6,7 0,3 48,0 1,080 19,7 
51  PaS 87 181 8,0 6,0 0,3 43,9 1,099 23,6 
52  PaS 107 154 12,0 5,1 0,4 77,9 1,090 21,7 
53  PrA 14 176 14,2 5,9 0,5 80,7 1,085 20,6 
54  PrH 19 166 12,4 5,5 0,4 74,4 1,093 22,4 
55  PrH 33 161 9,2 5,4 0,3 57,1 1,081 19,8 
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56  PrH 35 257 10,9 8,6 0,4 42,2 1,084 20,4 
57  PrH 37 157 9,4 5,2 0,3 59,9 1,086 20,9 
58  PrH 40 155 10,5 5,2 0,4 67,7 1,079 19,3 
59  PrS 4 286 11,2 9,5 0,4 39,2 1,096 22,9 
60  PrS 12 258 14,0 8,6 0,5 54,3 1,083 20,2 
61  PrS 38 169 12,9 5,6 0,4 76,3 1,088 21,3 
62  PrS 57 155 12,0 5,2 0,4 77,4 1,100 23,7 
63  PrS 73 201 10,9 6,7 0,4 54,2 1,087 21,1 
64  PrS 86 186 13,7 6,2 0,5 73,7 1,091 21,9 
65  VaA 5 210 14,0 7,0 0,5 66,7 1,088 21,3 
66  VaA 6 179 12,5 6,0 0,4 69,8 1,099 23,6 
67  VaH 9 200 13,1 6,7 0,4 65,5 1,085 20,6 
68  VaH 11 180 13,3 6,0 0,4 73,9 1,091 21,9 
69  VaS 14 225 12,0 7,5 0,4 53,3 1,090 21,7 
70  VaS 37 247 11,9 8,2 0,4 48,2 1,102 24,2 
71  VaS 50 204 13,3 6,8 0,4 65,2 1,080 19,7 
72  VaS 59 210 13,4 7,0 0,4 63,8 1,099 23,6 
73  VaS 82 297 14,5 9,9 0,5 48,8 1,088 21,3 

**Proventa*Hermes: PrH    Proventa* Soleia: PrS     Vangogh*Anais: VaA    Panda*Anais:   PaA 
Vangogh*Hermes: VaH    Vangogh*Soleia: VaS     Granola*Hermes: GrH     Agria*Soleia:   AgS           
Agria*Hermes:   AgH        Proventa*Anais:   PrA     Panda* Soleia:  PaS  
Granola*Soleia:   GrS       Agria*Anais:   AgA      
 

Verim Denemeleri 
2007 yılı  
78 adet klon    (54 klon ÖVD + 24 klon KVD1) dikilmiĢ  
                         39 klon seçilmiştir. 
 BVD                3 klon ve 3 kontrol çeĢit ile 2 lokasyonda kurulmuĢtur. 
                               (93448 nolu klon çeşit adayı)             
2008 yılı 
KVD1                     :20 klon ve 2 kontrol çeĢit  
KVD2                    ;19 klon ve 3 kontrol çeĢit 
                                10 klon seçilmiştir. 
2009 yılı  
KVD3                    :10 klon ve 3 kontrol çeĢitle kurulmuĢtur. 
                               5 klon seçilmiştir. 
2010 yılı 
BVD                       :5 klon ve 3 kontrol çeĢitle kurulmuĢtur. 
                                (99019-K nolu klon çeĢit adayı)  
 
Doku Kültürü çalıĢmaları 
Patates ıslah çalıĢmaları kapsamında belirlenen tescil adayı hatlarda doku kültürü 
metotlarından meristem kültürü tekniği kullanılarak klonların in-vitro üretimleri yapılmaktadır. 
Kullanılan metot sayesinde klonların sağlıklı materyali üretilebilmekte ve genetik materyalin 
uzun süreyle muhafazası sağlanmaktadır.  
 
2005-2009 yılları arasında yürütülen Tübitak 1007 destekli 105G115 nolu proje kapsamında 
yaptırılmıĢ olan kontollü serada her yıl 3‟er aylık 2 dönem halinde süper elit kademede mini 
yumru üretimi yapılmaktadır. 
 
Bölgemizde lokal çeĢit olarak yetiĢtirilmekte olan ġamkı (Erzurum/Oltu) ve Posof (Ardahan) 
populasyonlarından temin edilen yumrulardan meristematik doku alınarak in-vitro üretimleri 
sağlanmıĢ ve in-vitro fideler 2010 yılında tarlaya aktarılarak tohumluk yumru üretimleri 
yapılmıĢtır. Ġn-vitroda üretimi yapılan klonların genetik karekterizasyonları belirlenmekle birlikte 
2011 vejetasyon döneminde morfolojik karekterizasyonları yapılacaktır.  
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2008 yılından itibaren Agria ve Granola çeĢitlerine ait süper elit, elit ve elit1 kademede tohumluk 
üretimi yapılmaktadır.  
 
 
Çizelge 5. doku kültürü yöntemiyle üretilen tohumluk miktarı (2010)  
 
Tohumluk Kademesi Agria Granola 
Süper Elit 2900 adet 1350 adet 
Ön Elit 650 kg 600 kg 
Elit 1 3000 kg 3000 kg 
 
 
ÖZET 
Patates Dünyada ve Ülkemizde yetiĢtirilen en önemli çapa ve sanayi bitkilerindendir. Ülkemizde 
yaklaĢık 142 684 ha hektar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 12.717 hektar alanda patates üretimi 
yapılmaktadır. Tohumluk üretimimiz ise toplam alanın ancak % 8-10‟ luk kısmını 
karĢılayabilecek düzeydedir. Patates ıslah projesinin en önemli amacı, bölgeye uygun çeĢitler 
geliĢtirerek bu sektörde uğraĢanların sosyal ve ekonomik durumlarının diğer sektörlerde 
uğraĢanların gelir seviyelerine yakınlaĢtırılmasıdır. Bu amaçla oluĢturulacak üretim deseni ile 
gerek tohumluk ve gerekse tüketim amaçlı patates üretiminin kontrollü bir Ģekilde geliĢtirilmesi 
hedeflenmektedir. 
 
Bu nedenle bölge Ģartlarına adapte olabilen, yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara 
dayanıklı patates çeĢitlerinin geliĢtirilmesi gayesiyle, patates ıslah çalıĢmaları tarla ve sera 
Ģartlarında devam etmektedir. Islah programı çerçevesinde; serada melezleme ve gerçek 
tohumdan (GPT) mini yumru elde etme çalıĢmaları, arazide yumru çoğaltımı, ön verim, klon 
verim ve bölge verim denemeleri ve adaptasyon çalıĢmaları devam etmektedir.  
 
1988 yılında baĢlatılan melezleme çalıĢmaları her yıl düzenli olarak devam etmiĢ ve neticesinde 
elde edilen klonların değerlendirmeleri ıslah programının değiĢik kademelerinde devam 
etmektedir. Ayrıca tescile aday gösterilen klonların tescil denemeleri baĢlatılmıĢ ve in-vitro 
üretimleri  sürdürülmektedir.  
 
2007 ve 2008 yılında yapılan melezlerden elde edilen materyallerde erken generasyon 
seleksiyonları devam ederken seçilen bir kısım materyalde verim denemelerine baĢlanacaktır.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yeni Ön Teklif Proje 
 
Projenin Adı   :     Doğu Anadolu Bölgesi Patates Islah Projesi 

                                       Eastern Anatolia Region Potato Breeding Project 
Yürütücü KuruluĢ  : Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Zir.Yük.Müh.Aydın KARAKUġ 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Canan KAYA, Zir.Yük.Müh. Alper POLAT   
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Atatürk Üni. Ege Üni.NPAE, ETAE, Erzurum TSKAE 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 01.01.2012 - 31.12.2016 
 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi:  
Patates ıslahında temel amaç verim ve kaliteyi optimize etmek olmakla birlikte; son zamanlarda 
ıslah amaçları arasında fungal bakteriyel ve viral hastalıklara, nematodlar ve muhtelif zararlılara 
dayanıklılık, yüksek niĢasta ve protein içeriği, makinalı hasat ve taĢıma Ģartlarında yumruların 
zedelenmeye ve uzun süreli depolamaya dayanıklılık vb. yer almaktadır. Aynı zamanda ıslah 
çalıĢmasının yapıldığı coğrafik bölgenin iklim Ģartlarındaki değiĢiklikler, bölgedeki farklı 
yetiĢtirme tekniği uygulamaları, hastalıkların dağılımı ve patatesin kullanım önceliklerinin yanı 
sıra tüketici tercihleri de göz önüne alınmalıdır.  
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Ülkemizde geliĢtirilen yerli patates çeĢidinin yetersiz olması nedeniyle,  yurtdıĢından temin 
edilen anaç kademedeki tohumlukların ithalatına milyonlarca dolar ödenmekte ve bu durumda 
yüksek oranda maddi kayıplara neden olmaktadır. Bu projenin en önemli amacı; patates 
tohumluk üretimini sınırlandıran temel etken olan çeĢit sorununu çözmek amacıyla yüksek 
verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı ticari çeĢitlerin ve/veya gen kaynağından 
getirilecek yabani varyetelerin melezleme programlarına dahil edilmesi ve melezlemeler 
neticesinde adaptasyon kabiliyeti yüksek olan yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesidir. 
 
Bu amaçlar doğrultusunda hedeflerimizi de Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür; 
 

1. Yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı ticari çeĢitleri ve/veya gen 
kaynağından getirilecek yabani varyeteleri melezleme programlarına dahil etmek ve 
melezlemeler neticesinde adaptasyon kabiliyeti yüksek olan yeni çeĢitler geliĢtirmek. 
 

2. Tek amaca yönelik melezlemelerden ziyade, değiĢik kullanım amaçlarına (yemeklik, 
kızartmalık, cipslik vs) ve nakliyeye uygun, fabrikasyona ve mekanizasyona elveriĢli iç ve dıĢ 
pazarlarda aranan kalite standartlarına uygun çeĢitler geliĢtirmek ve bu sayede sanayinin de 
ihtiyaç duyduğu ürün çeĢitliliği sağlamak. 
 

3. Çevre Ģartlarına bağlı olarak verimde meydana gelebilecek dalgalanmaların önüne 
geçmek amacıyla, mümkün olduğunca çeĢit geliĢtirmenin erken safhalarında biyoteknolojik 
metotlarla eldeki melezlerin detaylı özelliklerini ortaya koymak ve değiĢik lokasyonlarda 
adaptasyon kabiliyetlerini test etmek.  
 
Materyal Ve Metot 
 
ÇalıĢmada deneme materyalini ıslah çalıĢmaları neticesinde elde edilmiĢ olan çeĢit adayları, 
verim denemeleri için 2007 yılı melezleri, erken generasyon seleksiyonlarında 2008 yılı 
melezleri ile 2010-2011 yıllarında yapılan melez kombinasyonları ve yeni çeĢitler arasında 
yapılacak olan melez kombinasyonlarından oluĢacaktır.  
 
ÇalıĢmalarda “Seleksiyon Islahı Yöntemi (Klon seleksiyonu)” kullanılarak,  hatlar “Tesadüf  
Blokları Deneme Desenine” göre dört tekerrürlü olarak standartlarla mukayese edilecektir 
(Yıldız ve Bircan, 2003). Bitkisel ve teknolojik gözlemler “Teknik Talimatlar” çerçevesinde 
alınarak istatistiki analizleri paket programlarla değerlendirilecektir.  
 
1.Melezleme çalıĢmaları 
ETAE‟den temin edilecek olan kombinasyon kabiliyeti yüksek, biyotik ve abiyotik stres 
faktörlerine dayanıklı klonlarla (CIP) bölgemizde adaptasyon kabiliyeti yüksek, verimli çeĢitler 
arasında melezleme yapılacaktır.  Serada yürütülecek olan çalıĢmada ebeveynler Mart ayında 
1*1 m parsel alanında briket üzerine dikilecektir. Elde edilen GPT‟ler  çimlendirildikten sonra 
küçük saksılara ĢaĢırtılarak mini yumru üretimleri yapılacaktır.   
 
2.   Erken Generasyon seleksiyonları 
1. yıl: Her bir melez kombinasyonuna ait mini yumrular 0,5*07 m‟lik parsel alanında tek bitki 
olarak dikilecektir. 
2. Yıl: Seleksiyonla seçilen 1. generasyon materyali 1*0,7 m‟lik dikim alanına parselde 5 yumru 
olacak Ģekilde dikilecektir.  
3.Yıl: Seleksiyonla seçilen 2. generasyon materyali 10-15 ocak olacak Ģekilde dikilecektir.  
 
Erken generasyon materyalleri hasat öncesinde görsel olarak değerlendirilerek negatif 
seleksiyon yapılacaktır.  Seleksiyonlarda bitki görünüĢü, stolon uzunluğu, yumru görünüĢü, 
yumru sayısı, ocak verimi, özgül ağırlık, kurumadde gibi kriterler değerlendirilecektir.     
 



 24 

3. Verim Denemeleri :  
 
Ön Verim Denemeleri: Islah çalıĢmalarının 4. yılından itibaren verim denemeleri kurulacaktır.  
Denemeler “tesadüf blokları deneme desenine” göre 5*1,4 m parsel alanında, 3 tekerrürlü ve 
parselde 40 yumru olacak Ģekilde kurulacaktır. ÇalıĢmada kontrol olarak bölgede adaptasyon 
kabiliyeti yüksek, verimli en az 3 çeĢit kullanılarak gerekli gözlemler alınacak ve seleksiyon 
iĢlemleri yapılacaktır. 
 
Klon Verim Denemeleri: Ön verim denemelerinden seleksiyonla elde edilen klonlarda 2 yıl 
süreyle klon verim denemeleri yürütülecektir. ÇalıĢmada 3 kontrol çeĢit kullanılacak, tesadüf 
blokları deneme desenine” göre 8,1*1,4 m parsel alanında, 4 tekerrürlü olarak kurulacaktır. 
Nihai amaca yönelik olarak bitkide ve yumruda, tarla ve depo gözlemleri alınarak seleksiyon 
yapılacaktır. Özellikle tarla koĢullarında yapılacak klonal seleksiyonlarla,  hastalıklı bitkiler ve 
hem de tip dıĢı olanlar ayıklanacaktır.  
 
Bölge Verim Denemeleri: Klon verim denemelerinden seçilen materyalde (3-5 klon) farklı 
çevrelerde (2 lokasyon/1 yıl) kontrol çeĢitlerle birlikte denenecektir.  Denemeler 4 tekerrürlü ve 
8,1*1,4 m parsel alanında kurulacaktır.  Bu aĢamada çeĢitlerin protein ve DNA bantları ortaya 
konularak detaylı özellikler belirlenecektir. Üstün görülen klonlardan aynı melez grubundan 
gelmeyenler tescile aday olarak belirlenecektir. Aday klonlar 2 yıl süreyle doku kültürü 
yöntemiyle çoğaltılarak tescil edilmek üzere TTSM‟ye müracaat edilecektir.  
 
4. Doku Kültürü ÇalıĢmaları: Tescil edilen/aday çeĢitlerin sağlıklı baĢlangıç materyallerini elde 
etmek ve hızlı çoğaltımlarını sağlamak amacıyla patates bitkisinin meristem dokuları uygun 
Modifiye edilmiĢ MS (Murashige & Skoog,1962)  ortamlarda kültüre alınacaktır.  Meristemler 
binoküler mikroskop altında alınarak, kültür ortamlarına yerleĢtirilecek ve kültürler 24±2oC „de 
(2000-3000 lüx ıĢıkta 16 saat aydınlık/8 saat karanlık) büyütme odasında 6-10 hafta tutulacaktır.  
GeliĢen in-vitro fidelerin hastalıklardan ari olduğu ve çeĢit özelliklerini taĢıdığı belirlendikten 
sonra bu fideler mikro çelikleme tekniği (nod kültür) yoluyla çoğaltıma alınacaktır  

 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Proje kapsamında klasik ıslah ve doku kültürü metotlarının birlikte kullanımıyla sürekli değiĢen 
ekolojiye ve tüketici tercihine uygun yeni çeĢitler geliĢtirilerek uluslararası standartlarda, sağlıklı 
tohumluk patates üretim sistemi kurulacaktır. GeliĢtirilen yeni çeĢitlerle her yıl tohumluk patates 
ithalatına ödenen lisans bedelinin ülkemizde kalması mümkün olabilecektir.   
 
Elemanların eğitimi ve yeni araĢtırma projelerinin oluĢturulması için veri sağlanacak, kamu 
araĢtırma kuruluĢları, özel sektör ve üniversitelerin de katılımı ile güçlü bir iĢbirliği ve 
koordinasyon oluĢturulacaktır. 
 

TALEP EDĠLEN BÜTÇE 

 YILLARA GÖRE DAĞILIM 
1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 

 50500 54100 60150 54300 101800 
 320850 

 
ÇALIġMA TAKVĠMĠ 

BaĢlıca AĢamalar Sorumlu KiĢiler 
GerçekleĢme 

Tarihi 

Deneme alanlardan toprak numunelerinin 
alınması, deneme planlarının oluĢturulması, 

Aydın KarakuĢ, 

Canan Kaya, 
ġubat-Mart 
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doku kültürü nodüler çoğaltım Alper Polat 

Melez bahçesinin kurulması, deneme 
materyallerinin ön sürgünlendirmeye alınması, 
toprak ilaçlaması, tohum yatağı hazırlıkları, 
Ġnvitro fidelerin seraya aktarılması. 

Tüm proje araĢtırıcıları 
 

Mart-Nisan 

Tohum ilaçlama, ıslah denemelerinin 
kurulması, melezleme çalıĢmaları. Tüm proje araĢtırıcıları Mayıs 

Bitki gözlemleri ve bakım iĢlemlerinin 
yapılması, nodüler çoğaltım, mini yumru 
hasadı, melezleme, GPT hasadı. 

Tüm proje araĢtırıcıları Haziran-Ağustos 

Pir öldürme, hasat, tasnif ve tartım iĢlemleri, 
yumru gözlemleri, Ġnvitro fidelerin seraya 
aktarılması. 

Tüm proje araĢtırıcıları Eylül-Kasım 

Tüm verilerin istatistiki analizleri, yıllık sonuç 
raporlarının hazırlanması, mini yumru hasadı. Tüm proje araĢtırıcıları Aralık -Ocak 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Proje Adı : Türkiye‟de YetiĢtirilmekte Olan Patates ÇeĢitlerinin Yüksek  

Sıcaklığa Toleranslarının in vitro KoĢullarda Belirlenmesi. 
Projenin Ġngilizce Adı : In vitro Screening of High Temperature Tolerance of Potato  

Varieties Grown in Turkey  
Proje No  : TAGEM/TA/09/05/03/001 
Yürütücü KuruluĢ  : Niğde Patates AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje  Lideri    : Abdurrahman CAĞLI 
Proje Yürütücüleri  : Prof. Dr. M.Emin ÇALIġKAN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: MKÜ Ziraat Fakültesi 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi  : 01.01.2009 -31.12.2011 
Dönem Bulguları ve TartıĢma:  

Bu tez çalıĢması, bazı patates çeĢitlerinin yüksek sıcaklığa toleranslarının belirlenmesi 
amacıyla Niğde Patates AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü doku kültürü laboratuarında 4 tekrarlı 
olarak yürütülmüĢtür. 

Tez çalıĢmasında, halen Türkiye‟de tescilli/üretim izinli olarak yetiĢtirilmekte olan veya 
deneme aĢamasında olan 20 adet patates çeĢidi kullanılmıĢtır. Tezde kullanılan çeĢitlere ait 
yumrular, Niğde‟de yürütülen denemeler öncesinde, üretim veya denemelerini yapan 
firmalardan sağlanmıĢtır.  

Mikro yumru oluĢturulması amacıyla ilk olarak meristem kültürü yoluyla bitkicikler elde 
edilmiĢ, daha sonra bu bitkicikler boğum (nod) kültürü yoluyla çoğaltılmıĢ ve araĢtırmanın ana 
materyali olarak kullanılmıĢtır. 6-7 cm boyunda, 5-6 boğum taĢıyan bu bitkiler steril kabin 
içerisinde tek boğumlar halinde mikro yumru oluĢturması için katı besin ortamı bulunan magenta 
içerisine aktarılarak 23 °C ve 32 °C‟ de mikro yumru üretimleri teĢvik edilmiĢtir. ÇalıĢmada 
sırasıyla meristem, nod kültürü ve mikro yumru üretim ortamları kullanılmıĢtır.   

Bu araĢtırmada temel ortam olarak Murashige-Skoog‟un (1962) inorganik tuzları, vitamin 
ve amino asitler içeren MS ortamı kullanılmıĢtır. Ancak kullanılan besi ortamı meristem kültürü, 
nod kültürü ve mikro yumru üretimi için farklı büyüme maddeleri ile zenginleĢtirilerek 
düzenlenmiĢtir. 

Bitki büyüme düzenleyicilerinden olan oksinler hücre geliĢimi ve köklenmeyi teĢvik 
ederken sitokininler de sürgün oluĢumunu teĢvik etmektedir. Ayrıca Gibberellinlerin de bitkilerde 
nod aralarını uzatarak sürgün boylarının ve gövdenin uzamasını teĢvik etmektedir (M. 
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Babaoğlu, 2001). Bu nedenle meristem kültürü amacıyla kullanılan ortama oksin olarak 0,1 mg/l 
IAA (Ġndol-3-Asetik Asit), sitokinin olarak  0,1 mg/l Kinetin ve  0,1 mg/l GA3 ilave edilmiĢtir. 

Nod kültürü ortamında çelikleri köklendirmek amacıyla 2 mg/l IBA kulanıldı. Mikro yumru 
ortamına sürgün oluĢumunu teĢvik amacıyla 5mg/l BAP ve BAP‟ın etkisini arttırması için 500 
mg/l CCC eklenmiĢtir (Hussey ve Stacey, 1984 ). 

Mikro yumru üretim denemeleri sürekli 23 °C ve 32 °C sıcaklığa ayarlanmıĢ iki ayrı iklim 
odasında yürütülmüĢtür. Her iki iklim odasında da denemeler dört tekerrürlü olarak kurulmuĢ ve 
her tekerrürde her çeĢit için iki adet magenta kullanılmıĢtır. Hazırlanan kültür ortamından her 
magentaya 70 ml konulmuĢ; her magentaya 5‟er adet nod aktarılmıĢtır. Böylece her bir sıcaklık 
uygulamasında her çeĢit için bir tekerrürde 10, toplamda ise 40 bitkicik (nod) kullanılmıĢtır.  Her 
iki iklim odasında da (sıcaklık uygulaması) bitkicikler 8 saat karanlık 16 saat ıĢık periyodunda, 
1200-1300 lüx ıĢık Ģiddeti aydınlatmada 8 hafta süreyle kültüre alınmıĢtır. Her iki sıcaklık 
ortamında da denemeye alınan patates çeĢitleri mikro yumru üretim amacıyla 8 hafta kültüre 
alınmıĢlar ve bu süre sonunda bitkicikler iklim odasından çıkartılarak denemde planlanan 
ölçümler yapılmıĢtır. ÇalıĢmada mikro yumru hasatları, çeĢitlerin iklim odasına konulma tarihine 
göre 05 Mart ile 07 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ġki farklı yetiĢtirme sıcaklığı altında yapılan mikro yumru üretim çalıĢmaları sonucunda 
çeĢitlerin yüksek sıcaklığa tepkilerinin belirlenmesi amacıyla aĢağıdaki ölçümler yapılmıĢtır: 

Nod BaĢına Yumru Sayısı (adet/nod): Bir magenta içerisinde hasat edilen toplam 
yumru sayısının magentadaki nod sayısına bölünmesi ile hesaplanmıĢtır. 

Nod BaĢına Yumru Verimi (mg/nod): Bir magenta içerisinde elde edilen toplam mikro 
yumru ağırlığının, toplam nod sayısına bölünmesi ile elde hesaplanmıĢtır.   

Ortalama mikro yumru ağırlığı (mg): Bir magenta içerisinde elde edilen toplam mikro 
yumru ağırlığının, toplam mikro yumru sayısına bölünmesi ile elde hesaplanmıĢtır.   

Yumru eni (mm): Her magenta içerisinde hasat edilen tüm yumruların enleri mikro 
metre ile ölçülmüĢ ve her uygulama için ortalama yumru eni hesaplanmıĢtır.  

Yumru boyu (mm): Her magenta içerisinde hasat edilen tüm yumruların uzunlukları 
mikro metre ile ölçülmüĢ ve her uygulama için ortalama yumru boyu hesaplanmıĢtır.  

Nod BaĢına Mikro Yumru Verimi (mg/nod) 
Yapılan çalıĢma sonucunda, hem sıcaklık ve çeĢitlerin ana etkilerinin hem de sıcaklık x 

çeĢit interaksiyonunun nod baĢına mikro yumru verimi üzerine çok önemli (p≤0.01) düzeyde 
etkide bulunduğu tespit edilmiĢtir. 23 0C‟de tüm çeĢitlerin ortalama mikro yumru verimi 112,7 
mg/nod olarak tespit edilirken, 32 0C‟de çeĢitlerin ortalama mikro yumru verimi değeri %51.8 
oranında azalarak 54.3 mg/nod olmuĢtur.  

Denemede kullanılan patates çeĢitlerinin farklı sıcaklıklara sahip yetiĢtirme koĢullarına 
verdikleri tepkiler oldukça farklı olmuĢ, her iki ortamda da çeĢitlerin verim sıralaması önemli 
düzeyde farklılık göstermiĢtir. 23 0C‟de erkenci bir çeĢit olan Carla 219,8 mg/nod ile nod baĢına 
en yüksek mikro yumru verimini veren çeĢit olurken, en düĢük verim ise %40.9 mg ile orta 
erkenci Konsul çeĢidinden elde edilmiĢtir. 32 0C‟de ise en yüksek mikro yumru verimini 105,1 
mg/nod ile yine Carla çeĢidinin verdiği saptanmıĢtır. En düĢük mikro yumru verimi ise 19 
mg/nod orta geççi Agria ve 19.4 mg ile orta erkenci Tunika çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. 32 
°C‟deki nod baĢına ortalama mikro yumru veriminin 23  °C‟deki nod baĢına ortalama mikro 
yumru verimine göre en büyük azalmanın %87.6 orta geççi Agria, %75.8 orta erkenci Tunika ve 
%74.2 ile orta erkenci Tanja çeĢitlerinde, en düĢük azalmanın %23.6 ile erkenci bir çeĢit olan 
Marabel‟de, %24.9 ile orta erkenci Konsul ve %27.8 ile orta geççi çeĢit olan Aurea‟da olduğu 
görülmektedir. Agria çeĢidinde yukarıda açıklandığı gibi yüksek sıcaklık altında nod baĢına 
mikro yumru sayısının çok azalması, düĢük mikro yumru veriminin en önemli nedeni olmuĢtur. 

 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: ---- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Proje Adı   : Bitkisel Üretimin Nükleer ve Ġlgili Tekniklerle GeliĢtirilmesi  
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Projenin Ġngilizce Adı : Improving Crop Productivity through Nuclear and Related 
Techniques 

Proje No   : TUR/5/024 
Yürütücü KuruluĢ : Sarayköy Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM)- 

Uygulama Bölümü-Tarım Birimi 
Proje Lideri   : Doç. Dr. Mahmut Basri HALĠTLĠGĠL 
Projenin Yürütücüleri :  
1. TAEK-SANAEM: Doç. Dr. Mahmut Basri HALĠTLĠGĠL, Hakan KIġLAL, Yüksel DURNA, Nejdet 
BABAHANOĞLU 
2. Patates AraĢtırma Enstitüsü: Hüseyin ONARAN, Murat NAM, Mustafa Gökhan BĠLGĠN  
3. Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez AraĢtırma Enstitüsü Dr. Bülent SÖNMEZ, Muhittin 
TOYGUNMERTCAN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar : 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) –Sarayköy Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezi 
(SANAEM)- Uygulama Bölümü-Tarım Birimi 
Niğde Patates AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez AraĢtırma Enstitüsü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Nisan 2010 (3 Yıl) 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
Bu proje ile; Azot Alımı, Su Kullanımı, Toprak Organik Madde Miktarı ve Toprak Strüktür 
Stabilitesinin Niğde KoĢullarında “Macar Fiğ-Patates-Buğday-Macar Fiğ-Patates” ve “Yonca -
Yonca-Patates” Münavebe Sistemlerinde Ġncelenmesi amaçlanmaktadır. 
Denemelerden elde edilen ilk sonuçlar Ģöyle özetlenebilir: Niğde Patates AraĢtırma 
Enstitüsü  arazisinde 30 Nisan 2010 günü N0 (azotlu gübre verilmeyen) ve N1 (etiketli amonyum 
sülfat gübresi verilen) 4 tekkerrürlü uygulama parsellerine yonca ekimleri ve patates dikimleri 
yapılmıĢtır. N0 uygulamalarında hem yonca hem de patates bitkilerine amonyum sülfat gübresi 
tatbik edilmemiĢtir. N1 uygulamasında ise yonca bitkisine 2 kg N/da ve patatese bitkisine 20 kg 
N/da olmak üzere % 2.0 atom excess oranında zenginleĢtirilmiĢ 15N etiketli amonyum sülfat 
gübresi tatbik edilmiĢtir.  

Vejatasyon dönemi boyunca sulama, ilaçlama ve yabancı ot mücadeleleri yapılmıĢ, ve 
dönem dönem 0-90 cm toprak suyu nötron prob ve Enviroscan yönemleri ile belirlenmiĢtir. 7 
Kasım 2010 günü patates hasatları yapılmıĢ, hasat sonrası alınan toprak ve patates yumru 
numunelerinde gerekli diğer analizler yanında 15N analizleri devam etmektedir. Kasım 2010 
tarihinde Niğde Patates AraĢtırma Enstitüsü arazisindeki pilot deneme alanında buğday ekimi 
yapılmıĢtır. Bu alanlara 15N etiketli amonyum sülfat gübresi tatbik edilecek olup, 2011 yılında 
mini parsellere, buğday hasadı sonrası Macar fiğ ve Yonca ekimleri yapılacaktır. Mini 
parsellerdeki Macar fiğ yeĢil gübre uygulaması amacıyla parçalanıp toprağa karıĢtırılarak bu 
çalıĢmalar devam ettirilecektir.  
Projede Önerilen DeğiĢiklikler : --- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Proje Adı : Niğde ve NevĢehir KoĢullarında Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinin 
Patateste Verim ve Kalite Özellikleri ile Ürünün Ekonomik Değeri 
Üzerine Etkileri 

Projenin Ġngilizce Adı : Effects of different cropping systems on yield and quality of 
potato under Niğde and NevĢehir conditions. 
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Yürütücü KuruluĢ  : Niğde Patates AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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Projenin Yürütücüleri : L.Abdullah ÜNLENEN, Murat Nam, M.Gökhan BĠLGĠN, M.Emin 

ÇALIġKAN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
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Proje çalıĢmaları, 2002 yılında Enstitü deneme alanlarında oluĢturulan sabit parseller 
üzerinde yürütülmeye baĢlanmıĢtır. Tarla denemeleri, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 
tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. Denemelerde parsel büyüklüğü 5.6m x10m = 56 m2 olarak 
düzenlenmiĢ ve parsel yerleri sabitlenmiĢtir. Projede Niğde ve NevĢehir yörelerinde 
uygulanabilecek 18 farklı ekim nöbeti sistemi incelenerek ve dikim frekansı 1,2,3,4 ve 6‟ lı 
olmuĢtur. Patates çeĢidi olarak sertifikalı Agria çeĢidi kullanılmaktadır. Patates dikimleri 70 x 30 
cm sıklıkta yapılmıĢ ve standart bakım iĢlemleri uygulanmıĢtır. Diğer bitkiler için de yörede 
yaygın olarak tarımı yapılan veya halen tarımı yapılmayan bitkilerde benzer ekolojik koĢullarda 
yürütülen çalıĢmalar sonunda yöre için önerilebilecek çeĢitler kullanılmaktadır. 

Proje kapsamında yer alan bitki türlerinde her hasat döneminde sadece verim değerleri 
(kg/da) belirlenmiĢ ve ürün fiyatları (TL/kg) kaydedilmiĢtir. Patates dikimi yapılan parsellerin 
hasat edilmesinden sonra; ocak baĢına yumru sayısı (adet/ocak), ocak baĢına yumru verimi 
(g/ocak), ortalama yumru ağırlığı (g/yumru), pazarlanabilir, pazarlanamaz yumru oranı (%) ve 
toplam yumru verimi (kg/da) ile yumru kuru madde ve niĢasta oranları(%) belirlenmektedir. 
Ayrıca her bir sistem için bir döngünün tamamlanıĢından sonra deneme parsellerinden toprak 
örneği alınarak toprak yapısı (makro ve mikro besin elementler, organik madde, geçirgenlik vb.) 
ile hastalık ve zararlı (belirli fungal, bakteriyel hastalıklar ve nematodlar) populasyonlarındaki 
değiĢimler incelenmektedir. En uzun dikim döngüsünün tamamlanmasından sonra her ekim 
nöbeti sisteminde patatesten elde edilen ortalama değerler, tesadüf blokları deneme desenine 
göre varyans analizine tabi tutularak, önemli bulunan farklılıklar belirlenmektedir. Yine her 
sistem için ekonomik analiz yapılarak, sistemin ekonomik verimliliği belirlenmektedir. 

Enstitü arazisinde oluĢturulan sabit parseller üzerinde deneme yürütülmeye 2002 yılında 
baĢlanmıĢtır. Tarla denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
kurulmuĢtur. Denemelerde parsel büyüklüğü dikimde 5.6m x10m = 56 m2 ve hasatta Ürün 
gruplarına göre değiĢmekle birlikte, kenar sıralar hasat edildikten sonraki alan hasat alanı olarak 
alınmakta olup, patates parsellerinde hasat alanı 4.2m x 10 m = 42 m2 olarak alınmıĢtır. 
ÇalıĢmanın birinci yılında; kalibrasyonun sağlanması ve farklı münavebe sistemlerine 
baĢlamadan önceki patates geliĢimi ve veriminin belirlenmesi açısından ilk yıl bütün parsellere 
patates dikimi yapılmıĢtır. Böylece her döngünün tamamlanmasından sonra patates geliĢiminin 
nasıl etkilendiği belirlenebilecektir. Deneme alanında hasada kadar rutin gözlemler alınmıĢtır. 
Deneme alanındaki patates dikili olan parsellerin hasadı yapılmıĢtır. Hasat sonrası uygulama 
parselleri arasında incelenen özellikler bakımından istatistiki olarak önemli farklılıklar 
görülmemiĢtir. Sabit parseller üzerinde 2002-2010 yıllarında münavebe çalıĢmaları 
yürütülmüĢtür.  

2009 ve 2010 yıllarında dönemi içinde yapılan çalıĢmalarda; 
1. patates, patates, patates, patates, patates, patates, patates, patates, patates (3697 

kg/da) 2218,10TL, 
2. patates, buğday, patates, buğday, patates, buğday, patates, buğday, patates (4192 

kg/da) 2515,48TL, 
3. patates, fasulye, patates, fasulye, patates, fasulye, patates, fasulye, patates (4767 

kg/da) 2860,24TL, 
4. patates, ayçiçeği, patates, ayçiçeği, patates, ayçiçeği, patates, ayçiçeği, patates (4173 

kg/da) 250,81TL, 
5. patates, mısır, patates, mısır, patates, mısır, patates, mısır, patates (5022kg/da) 

3013,33TL, 
6. patates, buğday, fasulye, patates, buğday, fasulye, patates, buğday, fasulye (357 kg/da) 

856,86TL, 
7. patates, ayçiçeği, buğday, patates, ayçiçeği, buğday, patates, ayçiçeği, buğday (486 

kg/da) 315,64TL, 
8. patates, kolza, ayçiçeği, patates, kolza, ayçiçeği, patates kolza, ayçiçeği (298 kg/da) 

354,64TL, 
9. patates, ayçiçeği, nohut, patates, ayçiçeği, nohut, patates, ayçiçeği, nohut (181 kg/da) 

332,66 TL, 
10. patates, M.fiği, mısır, patates, M.fiği, mısır, patates, M.fiği, mısır (907 kg/da) 1087,81 TL,  
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11. patates, buğday, fasulye, mısır, patates, buğday, fasulye, mısır,patates (4376 kg/da) 
2625,48 TL, 

12. patates, fasulye, Ģ.pancarı, buğday, patates, fasulye, Ģ.pancarı, buğday, patates (3955 
kg/da) 2373,10TL, 

13. patates, kolza, ayçiçeği, M.fiği, patates, kolza, ayçiçeği, M.Fiği, patates (3845 kg/da) 
2307,19 TL, 

14. patates, nohut, buğday, fasulye, patates, nohut, buğday, fasulye, patates (3874 kg/da) 
2324,52 TL, 

15. Patates, buğday, fasulye, mısır, buğday, nohut, patates, buğday, fasulye (417 kg/da) 
1000,57 TL, 

16. patates, fasulye, Ģeker pancarı, buğday, fasulye, ayçiçeği, patates, fasulye, ġeker 
pancarı (5603 kg/da) 644,33 TL, 

17. patates, M.fiği, ayçiçeği, kolza, M.fiği, mısır, patates M.fiği, ayçiçeği (288 kg/da) 343,12 
TL, 

18. patates, nohut, buğday, M.fiği, mısır, fasulye, patates, nohut, buğday (407 kg/da) 264,26 
TL, brüt gelir elde edilmiĢtir. 
2010 yılı sonbaharında araĢtırma alanındaki ürün hasatlarının tamamlanmasından 

sonra, kendi içerisinde döngüsü tamamlanan parsellerde toprak analizi için toprak numuneleri 
alınmıĢtır. Analizler sonunda özellikle üst üste patates dikimi yapılan parsellerde demir eksikliği 
gözlemlenmiĢtir. Hastalık ve zararlılar yönünden yapılan incelemelerde olumsuz bir bulguya 
rastlanılmamıĢtır. 2010 yılı sonbaharında, 2011 yılı içerisinde hasat edilmek üzere çakılı sabit 
parsellere buğday, kolza ve Macar fiği ekimleri yapılmıĢtır. 

2011 yılı Nisan ve Mayıs aylarında diğer sabit parsellere patates, fasulye, ayçiçeği, mısır 
ve nohut ekim ve dikimleri yapılarak, münavebe sisteminin döngüsünün devam etmesi 
sağlanacaktır. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

YENĠ TEKLĠF PROJE  
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Patateste Verim ve Kalite Özellikleri ile Ürünün Ekonomik Değeri 
Üzerine Etkileri 
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potato under Niğde and NevĢehir conditions. 

Yürütücü KuruluĢ  : Niğde Patates AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Hüseyin ONARAN 
Projenin Yürütücüleri : L.Abdullah ÜNLENEN, Murat Nam, M.Gökhan BĠLGĠN, M.Emin 

ÇALIġKAN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2016 
 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Ülkemizde patates tarımı baĢta Niğde ve NevĢehir olmak 
üzere Orta Anadolu bölgesinde yoğunlaĢmıĢtır. Bu illerimizde patates yetiĢtiriciliği açısından çok 
ideal olan toprak ve iklim özellikleri, oldukça yüksek verim ve gelir elde edilmesine imkan 
sağlamaktadır. Buna bağlı olarak patatesin dikim frekansı sürekli artıĢ göstermiĢ ve aynı tarlaya 
her yıl veya iki yılda bir patates dikimi yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu araĢtırma en verimli ve 
ekonomik ekim nöbeti sistemi ile halen dikim frekansı oldukça yüksek olan patates bitkisi için en 
uygun dikim frekansının belirlenerek, bölge topraklarının daha dengeli kullanımı yanında, 
hastalık ve zararlı geliĢiminin daha etkin kontrolünün sağlanması ile bölgede sürdürülebilir tarım 
sisteminin uygulanmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 
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Materyal ve Metot: Proje çalıĢmaları, 2002 yılından itibaren Niğde Patates AraĢtırma Enstitüsü 
deneme alanlarında oluĢturulan sabit parseller üzerinde yürütülmeye baĢlanmıĢtır. Tarla 
denemeleri, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmaktadır. 
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yerleri sabit kazıklarla belirlenmiĢtir. Projede Niğde ve NevĢehir yörelerinde uygulanabilecek 
aĢağıdaki çizelge 1‟ de verilen 18 farklı ekim nöbeti sistemi incelenecektir. 
 
Çizelge 1- Dikim frekansları ve farklı ekim nöbeti sistemleri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projede patates çeĢidi olarak yörede yaygın olarak dikimi yapılan Agria çeĢidi 

kullanılmaktadır. Denemelerin baĢlangıcında kalibrasyonun sağlanması ve farklı münavebe 
sistemlerine baĢlamadan önceki patates geliĢimi ve veriminin belirlenmesi açısından ilk yıl 
bütün parsellere patates dikimi yapılmıĢtır. Deneme alanında hasada kadar rutin gözlemler 
alınmıĢtır. Deneme alanındaki patates dikili olan parsellerin hasadı yapılmıĢtır. Hasat sonrası 

Dikim Frekansı Sıra 
No 

Ekim Nöbeti Sistemi 

1:1 1 Patates + Patates 
   
1:3 2 Buğday + Çekirdek Kabağı + Patates  
 3 Fasulye +  Sarımsak  + Patates 
 4 Ayçiçeği + Bezelye + Patates 
 5 Mısır + Soya Fasulyesi + Patates 
 6 Buğday + Fasulye + Patates 
 7 Ayçiçeği + Buğday + Patates 
 8 Kolza + Ayçiçeği + Patates 
 9 Ayçiçeği + Nohut + Patates 
 10 Macar Fiği + Mısır + Patates 
   
1:4 11 Buğday + Fasulye+ Mısır + Patates 
 12 Fasulye + ġeker Pancarı + Buğday + Patates 
 13 Kolza + Ayçiçeği + Macar fiği + Patates 
 14 Nohut + Buğday + Fasulye + Patates 
   
1:6 15 Buğday + Fasulye + Mısır + Buğday + Nohut + Patates 
 16 Fasulye + ġeker Pancarı + Buğday + Fasulye + Ayçiçeği + Patates 
 17 Macar Fiği + Ayçiçeği + Kolza + Macar Fiği + Mısır + Patates 
 18 Nohut + Buğday + Macar Fiği + Mısır + Fasulye + Patates  
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uygulama parselleri arasında incelenen özellikler bakımından istatistiki olarak önemli farklılıklar 
görülmemiĢtir. Böylece her bir döngünün tamamlanmasından sonra patates geliĢiminin nasıl 
etkilendiği belirlenebilecektir.  

Sabit parseller üzerinde 2002-2010 yıllarında münavebe çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Bu 
çalıĢmalar sonucunda her münavebe döngüsünün ortalama net gelir (TL) miktarları aĢağıda 
verilmiĢtir. 

 
1. patates, patates, patates, patates, patates, patates, patates, patates, patates 

(587,16TL), 
2. patates, buğday, patates, buğday, patates, buğday, patates, buğday, patates 

(408,26TL), 
3. patates, fasulye, patates, fasulye, patates, fasulye, patates, fasulye, patates (527,66TL), 
4. patates, ayçiçeği, patates, ayçiçeği, patates, ayçiçeği, patates, ayçiçeği, patates 

(390,67TL), 
5. patates, mısır, patates, mısır, patates, mısır, patates, mısır, patates (684,24TL), 
6. patates, buğday, fasulye, patates, buğday, fasulye, patates, buğday, fasulye (311,36TL), 
7. patates, ayçiçeği, buğday, patates, ayçiçeği, buğday, patates, ayçiçeği, buğday 

(225,78TL), 
8. patates, kolza, ayçiçeği, patates, kolza, ayçiçeği, patates kolza, ayçiçeği (348,62TL), 
9. patates, ayçiçeği, nohut, patates, ayçiçeği, nohut, patates, ayçiçeği, nohut (242,37TL), 
10. patates, M.fiği, mısır, patates, M.fiği, mısır, patates, M.fiği, mısır (421,59 TL),  
11. patates, buğday, fasulye, mısır, patates, buğday, fasulye, mısır,patates (468,78 TL), 
12. patates, fasulye, Ģ.pancarı, buğday, patates, fasulye, Ģ.pancarı, buğday, patates (345,92 

TL), 
13. patates, kolza, ayçiçeği, M.fiği, patates, kolza, ayçiçeği, M.Fiği, patates (278,77 TL), 
14. patates, nohut, buğday, fasulye, patates, nohut, buğday, fasulye, patates (353,17 TL), 
15. Patates, buğday, fasulye, mısır, buğday, nohut, patates, buğday, fasulye (273,49 TL), 
16. patates, fasulye, Ģeker pancarı, buğday, fasulye, ayçiçeği, patates, fasulye, ġeker 

pancarı (193,71 TL), 
17. patates, M.fiği, ayçiçeği, kolza, M.fiği, mısır, patates M.fiği, ayçiçeği (237,84 TL), 
18. patates, nohut, buğday, M.fiği, mısır, fasulye, patates, nohut, buğday (210,92 TL),  
Patates dıĢındaki münavebeye giren bitkiler için de yörede yaygın olarak tarımı yapılan veya 

halen tarımı yapılmayan bitkilerde benzer ekolojik koĢullarda yürütülen çalıĢmalar sonunda yöre 
için önerilebilecek çeĢitler kullanılmaktadır. Proje kapsamında yer alan bitki türlerinde her hasat 
döneminde sadece verim değerleri (kg/da) belirlenmiĢ ve ürün fiyatları (TL/kg) kaydedilmiĢtir. 
Patates dikimi yapılan parsellerin hasat edilmesinden sonra; ocak baĢına yumru sayısı 
(adet/ocak), ocak baĢına yumru verimi (g/ocak), ortalama yumru ağırlığı (g/yumru), 
pazarlanabilir, pazarlanamaz yumru oranı (%) ve toplam yumru verimi (kg/da) ile yumru kuru 
madde ve niĢasta oranları(%) belirlenmektedir. Ayrıca her bir sistem için bir döngünün 
tamamlanıĢından sonra deneme parsellerinden toprak örneği alınarak toprak yapısı (makro ve 
mikro besin elementler, organik madde, geçirgenlik vb.) ile hastalık ve zararlı (belirli fungal, 
bakteriyel hastalıklar ve nematodlar) populasyonlarındaki değiĢimler incelenmektedir. En uzun 
dikim döngüsünün tamamlanmasından sonra her ekim nöbeti sisteminde patatesten elde edilen 
ortalama değerler, tesadüf blokları deneme desenine göre varyans analizine tabi tutulacak ve 
önemli bulunan farklılıklar belirlenecektir. Yine her sistem için ekonomik analiz yapılarak, 
sistemin ekonomik verimliliği belirlenecektir. 
 Sonuçta ürün verimliliği, ekonomik verimlilik, toprak yapısındaki değiĢmeler ile hastalık 
ve zararlı populasyonlarındaki değiĢimler birlikte değerlendirilerek ekim nöbeti sistemlerinin 
üstünlük ve olumsuzlukları tartıĢılacaktır. 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: Ekim nöbeti denemeleri kısa 
süreler içerisinde kesin ve sağlıklı sonuçlar veren araĢtırmalar değildir. Her sistemin en az üç 
veya dört döngüsünü tamamlamasından sonra bazı ipuçları vermeye baĢlarlar ve bir süreklilik 
içerisinde çok uzun yıllar devam ettirilmeleri gerekir. Bu açıdan bakıldığında ülkemiz patates 
üretim alanlarının %35.2‟ sinin, üretiminde %45‟ inin gerçekleĢtirilme potansiyelinin bulunduğu 
Niğde ve NevĢehir koĢullarında, baĢlanılmasına geç kalınmıĢ olmakla birlikte, patates için 
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uygulanabilecek en uygun ekim nöbeti sistemi ve dikim frekansı ortaya konarak, yörede patates 
tarımının çok daha uzun yıllar verimli bir Ģekilde devam ettirilmesi sağlanabilecektir. AraĢtırma 
sonuçları yapılacak seminer, sohbet toplantıları ve tarla gösterimleri ile üreticilere aktarılarak 
yararlanmaları sağlanacak ve uygulamaları teĢvik edilecektir. 2002 yılında baĢalanan ve 
devamlı proje kapsamında olması münasebetiyle, 2012 yılında üçüncü dilimine baĢlanması 
planlanan bu çalıĢma, Enstitümüz bünyesinde sürekli bir döngü içerisinde devam ettirilecek, 
belirli dönemler içerisinde elde edilen sonuçlar gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde 
yapılan kongrelerde ve yayınlanan bilimsel dergilerde yayınlanacaktır. 
 
Talep Edilen Bütçe (Birim TL.) 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 
1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4 Yıl 5 Yıl 

15.000 16.500 18.000 20.000 22.000 
Toplam                                        91.500 

 
ÇALIġMA TAKVĠMĠ: 

ÖNEMLĠ SAFHALAR SORUMLU KĠġĠ GERÇEKLEġTĠRME 
TARĠHĠ 

l- Hasat Sonrası Toprak 
Örneklerinin Alınması 

NPAE Ekim-Kasım 2012-2015 

2- Toprak Analizlerinin 
Yapılması 

NPAE Eylül-Ekim-Kasım 2012-
2015 

3- Toprak Hazırlığı NPAE Yazlık EkiliĢler için Nisan-
Mayıs 2012-2015 
KıĢlık EkiliĢler için Eylül-
Ekim-Kasım 2012-2015 

4- Tohumluk Temini NNPAE Yazlık EkiliĢler için Nisan-
Mayıs 2012-2015 
KıĢlık EkiliĢler için Ağustos-
Eylül 2006 

5- Patates 
Tohumluklarının 
Dikime Hazırlanması 

NPAE Nisan-Mayıs –2006 

6- Taban Gübrelemesi NPAE Yazlık EkiliĢler için Nisan-
Mayıs 2012-2015 
KıĢlık EkiliĢler için Eylül-
Ekim 2012-2015 

7- Ekim ve Dikim NPAE-MKÜZ Yazlık EkiliĢler için Nisan-
Mayıs 2012-2015 
KıĢlık EkiliĢler için Eylül-
Ekim-Kasım 2012-2015 

8- Yabancı Ot 
Mücadelesi 

NPAE Münavebeye giren değiĢik 
bitkilerin yetiĢme periyodu 
süresince Nisan-Mayıs-
Haziran 2012-2015 

9- Mantari Hastalıklara 
KarĢı Mücadele 

NPAE Haziran-Temmuz-Ağustos 
2012-2015 

10- Üst Gübreleme NPAE Mart-Nisan-Haziran-
Temmuz 2012-2015 

11- Sulama NPAE Mayıs-Haziran-Temmuz-
Ağustos-Eylül 2012-2015 

12- Çapalama ve Boğaz 
doldurma 

NPAE Haziran-Temmuz 2012-
2015 

13- Denemede GeliĢme 
Süresince Gerekli 
Agronomik 
Gözlemlerin 
Yapılması 

NPAE Yazlık EkiliĢler için Nisan-
Ekim 2012-2015 
KıĢlık EkiliĢler için Eylül 
2012-2015/Temmuz 2012-
2015 

14-Hasat NPAE-MKÜZ Yazlık EkiliĢler için 
Temmuz-Ağustos-Eylül-
Ekim 2012-2015 
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KıĢlık EkiliĢler için 
Temmuz-Ağustos 2012-
2015 

15- Hasat Sonrası 
Toprak Örneklerinin 
Alınması 

NPAE Eylül-Ekim 2012-2015 

16- Verim Analizleri NPAE-MKÜZ Kasım-Aralık 2012-2015 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Projenin Adı   : Hibrit Ayçiçeği ÇeĢit GeliĢtirme ÇalıĢmaları 
Proje Numarası :  
Proje Yürütücüsü KuruluĢ  : Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Raporun Dönemi : 01/01/2010 ile 31/12/2010 arası. 
2.1.Dönem Bulguları: 
2.1.1. Alt Proje 1: Hibrit Ayçiçeği ÇeĢit GeliĢtirme ÇalıĢmaları Dönem Bulguları: 
 2010 yılında enstitüde kurulan ıslah bahçesinde ana hatların çeĢitli kademelerinde 220 
adet açılan materyal, restorer hatların çeĢitli kademelerinde 299 adet açılan materyal ekilmiĢtir. 
Bu açılan materyalin tarlada seleksiyonları yapılmıĢ ve ana hatların çeĢitli kademelerinden 1036 
adet tek bitki, restorer hatların çeĢitli kademelerinden 1325 adet tek bitki seçilmiĢtir.  

Enstitümüz bahçesinde 2010 yılında 13 adet yağlık çeĢit verim denemesi,  4 adet yağlık 
çeĢit bölge verim denemesi, 3 adet yağlık çeĢit Ģirket verim denemesi, 1 adet yağlık çeĢit tescil 
denemesi kurulmuĢtur. Bölge verim denemesi olarak Edirne ve Lüleburgaz‟ da denemeler 
kurulmuĢ, 2009 yılında ve öncesinde enstitü çeĢit verim denemelerinde üstün performans 
gösterenler yer almıĢtır. Yağlık Bölge verim denemelerinde toplam 110 adet çeĢit, yağlık verim 
denemelerinde toplam 486 adet çeĢit yer almıĢ olup,  kontrol olarak yağlık çeĢit verim 
denemelerinde Syngenta firmasına ait M-2525 ve Oleko, Pioneer  firmasına ait P-4223, May 
Tohumculuk firmasına ait Oliva ve Limagrain firmasına ait Tunca hibritleri kullanılmıĢtır. 
Denemelerden elde edilen tane verimlerinin istatistikî analizleri yapılmıĢ olup, bu değerler ve 
fenolojik gözlemler bilgisayara girilmiĢtir. Bu denemelerden alınan numunelerin teknolojik 
analizleri enstitü laboratuarında yapılmıĢtır.  

Yine proje çerçevesinde elde edilen ebeveyn hatların çoğaltılmasına ve melezleme 
çalıĢmalarına devam edilmiĢtir. Melezlemeler sonucunda 568 adet yağlık test hibriti 
oluĢturulmuĢtur. Ayrıca yurtdıĢındaki araĢtırma enstitüleri ve özel Ģirketlerle yapılan ortak 
çalıĢmalar sonucunda bize gelen CMS hatları ile 110 adet ortak test hibriti oluĢturulmuĢtur.  
Enstitümüzde her yıl 6 m x 50 m boyutlarında ve her biri 300 m2 büyüklüğünde kapalı alanı 
kapsayan naylon izolasyon telleriyle kaplı izolasyon seraları kurulmaktadır. Toplam 39 sera 
kurulmuĢtur. 2010 yılında enstitümüze ait ve özel firmalarca satılan hibritlerin ana ve baba 
hatlarının çoğaltımı yapılmıĢtır. Seralarda yaklaĢık 200 kg aday hibritlerin tohumluğu 
çoğaltılmıĢtır.  

Chlorsulfuron grubu herbisitlere dayanıklılık ıslahı çalıĢmaları çerçevesinde 45 adet 
açılan materyal ekilmiĢ, bunların tarlada seleksiyonları yapılarak 115 adet bitki seçilmiĢtir. 

2010 yılında yüksek oleik asit içeren hat ıslahı çalıĢmalarına devam edilmiĢtir. 2009 
yılında oleik tip ana hatların çeĢitli kademelerde 152 adet açılan materyal, oleik tip restorer 
hatların çeĢitli kademelerinde 117 adet açılan materyal ekilmiĢtir. Bu açılan materyallerin tarlada 
seleksiyonları yapılarak 957 tek bitki seçilmiĢ ve bu genotiplerin asit tayinleri yaptırılmıĢtır. 
Yüksek oleik içerenler seçilerek bunların melezleme iĢlemlerine iklim odasında devam 
edilmektedir. Yine Mildiyö hastalığına genetik dayanıklılık amacıyla melezlemeler yapılmıĢtır.  

2010 yılında içinde 1 tane orobanĢın yeni ırklarına yüksek derecede toleranslı yağlık 
hibrit ve 2 tene yüksek yağ oranına sahip yağlık hibrit tescile verilmiĢtir. Bu çeĢitler 2010 yılı 
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tescil denemelerinde yer almıĢtır. Ayrıca 2 tane restorer ebeveyn hattı, 3 tane ana ebeveyn hattı 
tescile verilmiĢtir. 2011 yılında 5 adet orobanĢa yüksek derecede toleranslı, 2 adet toleranslı 
veya dayanıksız, yüksek yağ ve tane verimine sahip, 1 adet yüksek oleik asit içeren hibritin 
tescile baĢvurusu yapılmıĢtır. 

 
2.1.2. Alt Proje 2: Trakya Bölgesinde Ayçiçeğinde Problem Olan OrobanĢ Parazitinin Yeni 
Irklarına Dayanıklı Ayçiçeği Saf Hatlarının GeliĢtirilmesi Dönem Bulguları: 

Proje çerçevesinde 2010 yılında, öncelikle Hibrit Ayçiçeği ÇeĢit GeliĢtirme Projesi 
çerçevesinde geliĢtirilmiĢ Ana (CMS) , Baba (Restorer) hat ve hibrit materyal (tamamı toplam 
2631 adet), iklim odasında yapay olarak orobanĢ karıĢtırılmıĢ toprak kullanılarak saksılarda test 
edilmiĢtir. Islah bahçesinde 293 adet orobanĢa dayanıklı genotip ekim sırasında bölgeden 
toplanan orabanĢ karıĢımı tohumu bulaĢtırılarak ekilmiĢ ve bu bitkilerde orobanĢa dayanıklılık 
gözlemleri yapılmıĢ ve buna göre seleksiyon yapılmıĢtır. 
 OrabanĢ test bahçesi, yeni ırkların doğal olarak bulaĢık olduğu tahmin edilen Tekirdağ 
Malkara lokasyonunda kurulmuĢtur. OrobanĢ test bahçesinde 2010 yılında 628 adet hat, hibrit 
ve ticari çeĢitler denenmiĢtir. Her bir çeĢitin tek sıra olarak ekimi yapılmıĢtır. Bitkinin çiçeklenme 
ve fizyolojik olgunluk devreleri arasında, sıradaki bitkilerdeki orobanĢ sayımları yapılmıĢ, yapılan 
gözlemler hesaplanarak, ayçiçeği çeĢit ve hatlarındaki orobanĢ yoğunluğu ve saldırı derecesi 
bulunmuĢtur. OrobanĢ test bahçesinde her 40 sırada bir orobanĢın yeni ırklarına hassas Sanbro 
ve orabanĢa dayanıklı P-4223 ayçiçeği çeĢitleri birer sıra kontrol olarak yer almıĢtır. Verim 
denemelerinde yer alan ayçiçeği hibritlerinde ayrıca doğal koĢullarda ekildikleri bölgelerde de 
orobanĢ gözlemleri yapılmıĢtır. 

Proje çerçevesinde ĠMĠ grubu herbisitlere dayanıklılık ıslahı çalıĢmalarında 2010 yılında 
ĠMĠ ıslah bahçesinde, ĠMĠ ana hatların çeĢitli kademelerinde 116 adet açılan materyal, ĠMĠ 
restorer hatların çeĢitli kademelerinde 190 adet açılan materyal ekilmiĢtir. Bu açılan materyalin 
tarlada seleksiyonları yapılmıĢ ve ĠMĠ ana hatların çeĢitli kademelerinden 445 adet tek bitki, ĠMĠ 
restorer hatların çeĢitli kademelerinden 1045 adet tek bitki seçilmiĢtir.  

Enstitümüzde 2010 yılında 8 adet ĠMĠ çeĢit verim denemesi, 3 adet ĠMĠ çeĢit bölge verim 
denemesi, 1 adet ĠMĠ çeĢit Ģirket verim denemesi ve 1 adet ĠMĠ çeĢit tescil verim denemesi 
kurulmuĢtur. Bölge verim denemesi olarak Edirne ve Lüleburgaz‟ da denemeler kurulmuĢ, 2009 
yılında ve öncesinde enstitü çeĢit verim denemelerinde üstün performans gösterenler yer 
almıĢtır. ĠMĠ bölge verim denemelerinde 82 adet çeĢit, ĠMĠ verim denemelerinde toplam 277 
adet çeĢit yer almıĢ olup, ĠMĠ verim denemelerinde kontrol olarak, Syngenta firmasına ait 
Sanay, May Tohumculuk firmasına ait Armada ve Genç Tohum firmasına ait Efe hibritleri 
kullanılmıĢtır. Denemelerden elde edilen tane verimlerinin istatistikî analizleri yapılmıĢ olup, bu 
değerler ve fenolojik gözlemler bilgisayara girilmiĢtir. Bu denemelerden alınan numunelerin 
teknolojik analizleri enstitü laboratuarında yapılmıĢtır.  

Yine proje çerçevesinde elde edilen ebeveyn hatların çoğaltılmasına ve melezleme 
çalıĢmalarına devam edilmiĢtir.193  adet ĠMĠ test hibriti oluĢturulmuĢtur. Ayrıca yurtdıĢındaki 
araĢtırma enstitüleri ve özel Ģirketlerle yapılan ortak çalıĢmalar sonucunda bize gelen CMS 
hatları ile 17 adeti ĠMĠ ortak test hibriti oluĢturulmuĢtur.  
 Çok yıllık ve tek yıllık yabani kaynaklar ile melezleme sonucu elde edilen yeni 
generasyonlardan 22 adet genotip ekilmiĢ ve bunlarda 116 tek bitki seçilmiĢtir.. Yabani 
kaynaklarla melezleme yapılarak yeni generasyonlar oluĢturulmuĢtur.  
 Proje çerçevesinde Mutasyon ıslahı amacıyla mutasyona uğratılan restorer bitkilerden 
daha önceki yıllarda dayanıklılık gösterenlerin kendilemelerine devam edilmiĢtir. Bu hatlarla test 
hibritleri oluĢturulmuĢ ve yine bu hatlar gen kaynağı olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢmalar sonunda, 
orobanĢa dayanıklı ve toleranslı hatlar elde edilmiĢtir. Bu hatlarla 2010 yılında 305 edet 
orobanĢa dayanıklı test hibriti oluĢturulmuĢtur.  
 YurtdıĢındaki araĢtırma enstitüleri ve özel Ģirketlerle yapılan ortak çalıĢmalar sonucunda 
bize gelen CMS hatları ile 74 adet orobanĢa dayanıklı ortak test hibriti oluĢturulmuĢtur. Elde 
edilen dayanıklı ana ve restorer hatlarla yapılan test hibritlerinin de, orobanĢa yüksek derecede 
tolerans gösterdiği gözlemlenmiĢtir. 
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 Ayrıca 2010 yılında 1 tane orobanĢa yüksek derecede toleranslı restorer ebeveyn hattı 
tescile verilmiĢtir. 2011 yılında tescil ettirilmek üzere orobanĢ yeni ırklarına yüksek derecede 
toleranslı 5 adet hibritin baĢvuru iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.1.3. Alt Proje 3: Çerezlik Ayçiçeği ÇeĢit GeliĢtirme ÇalıĢmaları Dönem Bulguları: 

Proje çerçevesinde, 2010 yılında enstitüde kurulan ıslah bahçesinde çerezlik ana 
materyalin çeĢitli kademelerinde 252 adet açılan materyal, çerezlik restorer ıslah materyalinin 
çeĢitli kademelerinde 255 adet açılan generasyon ekilmiĢtir. Bu generasyonların tarlada 
seleksiyonları yapılmıĢ ve çerezlik anaların çeĢitli kademelerinden 1100 adet tek bitki, çerezlik 
restorerlerin çeĢitli kademelerinden 1305 adet tek bitki seçilmiĢtir. 

2010 yılında 8 adet çerezlik verim denemesi, 3 adet çerezlik bölge verim denemesi,     1 
adet çerezlik çeĢit tescil denemesi ve 1 adet çerezlik çeĢit tescil bölge verim denemesi 
kurulmuĢtur. Verim denemelerinde toplam 330 adet çeĢit yer almıĢtır. Denemelerde çeĢitlerin 
fenolojik gözlemleri ve verimleri alınmıĢ, elde edilen tane verimlerinin istatistikî analizleri 
yapılmıĢtır. Bu denemelerden alınan numunelerin teknolojik analizleride enstitü laboratuarında 
yapılmıĢtır. 

Proje çerçevesinde geliĢtirilen ebeveyn hatların çoğaltılmasına ve melezleme 
çalıĢmalarına devam edilmiĢtir. Melezlemeler sonucunda 299 adet çerezlik test hibriti 
oluĢturulmuĢtur.  

 Açık döllenen çerezlik çeĢit ıslahı çalıĢmaları kapsamında seralarda pozitif seleksiyon 
yoluyla seçilen bitkilere sibleme yapılarak yeni populasyonlar oluĢturulmuĢtur.  

Enstitümüzde her yıl 6 m x 50 m boyutlarında ve her biri 300 m2 büyüklüğünde kapalı 
alanı kapsayan izolasyon telleriyle kaplı izolasyon seraları kurulmaktadır. Bu seralarda 3 adet 
çerezlik açık döllenen çeĢit (Çiğdem 1,Çerezlik Beyaz, Suriye Nevadası) tohumluk çoğaltılması, 
Palancı 1 hibritinin ebeveyn hatlarının çoğaltılması, restorer ve ana ebeveyn hattı çoğaltılması 
ve aday çerezlik hibritlerin çoğaltılması yapılmıĢtır.  

2010 yılında 2 adet çerezlik hibrit tescile verilmiĢtir. Ayrıca 1 adet çerezlik restorer 
ebeveyn hattı tescile verilmiĢtir. Tescile aday hibritlerimizden Palancı 1 çerezlik ayçiçeği çeĢidi 
2009 ve 2010 tescil denemelerinde yer almıĢtır. 2010 yılında tescile verilen çeĢitlerimiz 2010 yılı 
çeĢit tescil denemelerinde yer almıĢtır. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Proje No   : TAGEM/TA/00/02/01/03 
Proje Adı   : Ülkesel Ayçiçeği AraĢtırmaları Projesi 
    Ege Bölgesi  Ayçiçeği AraĢtırmaları Projesi 

Projenin Ġngilizce Adı : National Sunflower Research Project 
    Sunflower Research Project For Aegean Region 
Yürütücü KuruluĢ  : Ege Tarımsal ArĢ. Ens. 
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Projeyi Sunan  : Dr. A. ġemsettin TAN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : - 
BaĢlama Tarihi : 01.01.2009  
BitiĢ Tarihi : 31.12.2013 
ARGE’si : Endüstri Bitkileri  - Yağ bitkilerinde Verimliliğin Artırılması ve 
Kalitenin ĠyileĢtirilmesi 

 
Projenin Amacı 
Bitkisel yağ üretimindeki %50 pay ile yağ bitkileri üretiminde baĢta gelen ayçiçeği, 2008 

yılı verilerine göre ülke genelinde 577.958 ha alanda ekilmiĢ olup, 992.000 tona ulaĢan üretim 
(FAO, 2010) ise yetersiz kalmıĢ ve yağ açığımız 1000000 tonu aĢmıĢ bulunmaktadır. Bu açığı 
kapatmak amacıyla 2008 verilerine göre 533.977 ton bitkisel yağ ve 2179946 ton kanola, 
susam, soya ve ayçiçeği tohumu ithal edilerek, 1.318.256.000 ABD $‟ ödenmiĢtir (FAO, 2010). 
Bu durum dikkate alındığında, üretimin %100 artması gerektiği açık olarak görülmektedir. 



 36 

Ülkemizde bu potansiyel mevcut olup; üretim artıĢı, ekim alanlarının geniĢletilmesi yan sıra birim 
alandaki verimin artırılması ve ikinci ürün tarımına önem verilmesiyle mümkün olabilir.  
 
 Tane ve yağ verimi ile yağının kalitesi yüksek, vegetasyon periyodu üretim alan ve 
dönemlerine (ana ve ikinci ürün) uygun, önemli hastalıklara, zararlılara ve stres faktörlerine 
toleranslı ve/veya mukavim, yağlık ve çerezlik germplasm ve çeĢit (hibrit veya açık döllenen) 
geliĢtirmek projenin ana amacını oluĢturmaktadır. Ayrıca, ayçiçeğinin silajlık değerinin 
araĢtırılması;  yağ kalitesi bakımından önem taĢıyan yağ asitleri (oleik, linoleik, palmitik ve 
stearik) ile ilgili çalıĢmaların yapılması; araĢtırmaların ekonomik açıdan da değerlendirilerek, 
sorunların çözümü ve elde edilen bulguların plan-program yapılarak TAYEK (TYUAP) projesi 
kapsamında en kısa zamanda üreticilere ulaĢtırılması  hedeflenmiĢtir. 

 
Bu Yıl ÇalıĢmaları  

 
 Genetik - Islah ÇalıĢmaları 

BaĢlangıç materyalini Bitki Genetik Kaynakları Bölümünden sağlanan yurt içi ve yurt dıĢı 
ayçiçeği materyalinin oluĢturduğu ıslah programında yağlık ve çerezlik germplasm ve çeĢit 
geliĢtirmeye yönelik olarak çalıĢmalar sürdürülmüĢtür.  

Yapılan gözlemlerde, ana ve ikinci ürün yetiĢme periyodu için uygun bulunan yağlık ve 
çerezlik materyalde varyasyonu artırmak amacıyla seleksiyon ve kendileme uygulanarak 
istenilen özelliklerde (özellikle ikinci ürün için kısa vegetasyon periyoduna sahip, çok erkenci, 
erkenci, hastalıklara dayanıklı, yüksek tane ve yağ verimine sahip, vb.) hibrit çeĢit ıslahına 
yönelik olarak  A, B ve Rf hatlar geliĢtirme çalıĢmaları sürdürülmüĢtür. Çerezlik (açık döllenen 
ve hibrit) çeĢit ıslahında ticari firmaların ya da piyasanın istekleri göz önünde tutularak 
çalıĢmalar sürdürülmektedir. 

ETAE yağlık hibrit çeĢit ıslah çalıĢmaları kapsamında izolasyon kabinleri kullanılarak  5 
CMS ve 2 Rf hatla bu yıl, toplam olarak 10 adet tek melez -F1 test melezi elde edilmiĢtir.  

ETAE çerezlik hibrit çeĢit ıslah çalıĢmaları kapsamında, çerezlik CMS ve Rf hatlarla, D1 
ve D2 grupta 16 adet adet tek melez - F1 test melezi ve bunların A ve B hatları elde edilmiĢtir.  

Çerezlik A-B hatlarında (21 A hattı ve B Hattı) 63 adet geri melezleme uygulanarak, 21 A 
ve B Hattı elde edilmiĢtir. 

Yirmi adet D1 ve  D2 Grup A ve B hatlarında kendileme (100 adet ) ve geri melezleme 
uygulanmıĢtır. 

Yağlık  2 adet yağlık restorer (Rf) ve 12 adet çerezlik restorer (Rf) hatta kendileme ve 
üretim yapılmıĢtır. 

D1 tip ve D2 tip, Kınık, Gaziantep populasyonları ve diğer çerezlik materyal ile melez 
kombinasyonlarına ait (5 adet) materyalde 2009 yılı hasat sonrası seleksiyonu ile elde edilen ve 
bu yıl ıslah bahçesinde yer alan  toplam126 hatta (F6:F7) 630 adet seleksiyon uygulanmıĢtır. 

Ayrıca, varyasyonu artırmak ve açık döllenen çeĢit geliĢtirmeye yönelik olarak, çerezlik 
populasyonlardan S 0:1 generasyon testi metoduyla, farklı tane uzunluğu ve renginde (Siyah, 
alaca, çizgili; çok uzun, uzun veya orta boyda; tombul veya geniĢ) yeni çerezlik seleksiyon 
yapılmıĢtır. Bu amaçla; 1. ürün (D1-1-B1, D1-1-B2, D1-1-B3, D1-1-B6, Ç-P-11-1, Ç-P-1-2) ve 2. 
ürün koĢullarında (D2 ve 2 ayrı Beyaz populasyon) ümitvar ileri populasyonlarda toplu 
seleksiyon uygulanlmıĢtır. 

Ġzolasyon kabin ve torbaları kullanılarak EGE 2001 elit tohumu üretilmiĢtir. 
Ġzolasyon kabin ve torbaları kullanılarak Çerezlik Beyaz (ETAE-K1) ve Siyah (Ç-P-1-2)    

materyalinde toplu seleksiyon yapılmıĢtır. 
Ġzolasyon koĢulları altında çeĢit adayımız ETAE-D2 materyalinde toplu seleksiyon 

uygulanarak tohumu üretilmiĢtir. 
Bazı ümitvar materyalimiz çiftçi koĢullarında Kınık‟ta denenmiĢtir (D1-1-B1, D1-1-B2, D1-

1-B3, D1-1-B6, Ç-P-11-1, Ç-P-1-2, ETAE-D2) Bunlardan özellikle çizgili D1-1-B1 ve alaca 
ETAE-D2 üretici ve çerezci tarafından tane özellikleri, bitki boyları ve erkencilik bakımından 
beğeni görmüĢtür. 
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Üretim - yenilemeye alınan yağlık ve çerezlik 29 materyalin muhafazaya alınacak 
miktarda üretimi yapılarak ETAE Ulusal Gen Bankası‟na teslim edilmiĢtir.  
  

Ayçiçeği Pası (Puccinia helianthi Schw.) Irk Belirleme ÇalıĢması: Pas ırklarını doğal 
koĢullarda  saptamaya yönelik çalıĢma, Menemen 2. ürün koĢullarında 23  genotipin yer aldığı 
ayçiçeği pası ırk ayırıcı seti ile doğal koĢullarda yürütülmüĢtür.  Bu yıl birinci ürün koĢullarında 
ayçiçeği pası infeksiyonu düĢük düzeyde görülmüĢtür. ÇalıĢmada genotipler 0 - 4 skalası 
kullanılarak yapılan gözlem ve değerlendirmeler ve elde edilen bulgular önceki yıllarla paralellik 
göstermiĢtir. Doğal koĢullarda yapılan değerlendirme sonucu, Menemen-Ġzmir'de 1. ırkın 
yanında 3. ırkın da mevcut olabileceği anlaĢılmaktadır (Çizelge 1). 

 
Verim denemeleri: Birinci ürün koĢullarında yürütülen 1 adet yağlık hibrit çeĢit verim 

denemesi (Y-H-ÇVD 1: 14 çeĢit adayı + 6 standart çeĢit), 1 adet çerezlik hibrit çeĢit tescil 
denemesi (8 çeĢit/çeĢit adayı) ve 1 adet çerezlik hibrit çeĢit önverim denemesi (Ç-H-ÖVD: 12 
çeĢit adayı) toplam olarak  40 yağlık ve çerezlik  çeĢit ve çeĢit adayı yer almıĢtır. Ekimler, sıra 
arası mesafesi 70 cm, sıra üzeri  ise yağlık denemelerde 35 cm, çerezlik denemelerde ise 40 
cm. olacak Ģekilde ocak usulü yapılmıĢtır. Menemen birinci ürün ekimleri 15.04.2010‟da  
yapılmıĢtır. 

 
Menemen birinci ürün denemelerinde 07.06.2010 tarihinde bir kez kez sulama 

uygulanmıĢtır 22-23-25/06.2010 tarihinde yoğun yağıĢ nedeniyle ikinci su uygulanmamıĢtır. 
ÇeĢit verim denemelerinde verim ve 1000 tane ağırlığına ait veriler % 0 neme (kuru madde 
üzerinden) ayarlanarak değerlendirilmiĢtir. 
 
 Yağlık Hibrit ÇeĢit Verim Denemesi (Y-H - ÇVD):   
 
 Menemen Lokasyonu:  
 Bu denemede toplam olarak 14 yağlık hibrit çeĢit adayı  ve standart olarak 5 tescilli çeĢit 
(Sanay, Armada, Sirena, Tunca ve Alhaja) yer almıĢtır. Deneme tesadüf blokları deneme 
desenine göre 4 tekerrürlü olarak birinci ürün koĢullarında kurulmuĢtur.  
 
 Yapılan istatistik analizler çeĢitlerin tane verimi, bitki boyu, tabla çapı, çiçeklenme gün 
sayısı ve fizyolojik olum gün sayısı bakımından  farklı olduklarını ortaya koymuĢtur. Yapılan 
gözlem ve değerlendirmelerle birçok çeĢit adayı, verim değeri yanında, diğer bitki özellikleri ve 
üniformiteleri yönünden ümitvar olarak bulunmuĢlardır (Çizelge 2).  Denemede, çeĢit 
adaylarının verim değerleri 492 (P-4223 ),  488 (ETAE-Y-TM-2007-4 ),  485 (Paktol ) ile – 387 
(ETAE-Y-TM-2007-14)  kg/da arasında değiĢim göstermiĢ olup; en yüksek verim değerine 492,   
488,  485 kg/da ile sırasıyla P-4223, ETAE-Y-TM-2007-4 ve Paktol çeĢitlerde ulaĢılmıĢtır 
(Çizelge 2). Verim değeri yanında, yapılan gözlemlerde ETAE-Y-TM-2007-4 oldukça üniform 
bitki görünümü ve erkenciliği ile dikkat çekmiĢtir. Yapılan değerlendirmede, tabla çapı değerleri 
19,3 (Tunca) ve 21,3 (ETAE-Y-TM-2007-10 ) cm;   bitki boyu değerleri 180,6 (ETAE-Y-TM-
2007-1  ve ETAE-Y-TM-2007-13) – 207,6 (ETAE-Y-TM-2007-6) cm;  çeĢitlerin çiçeklenme gün 
sayıları 53 (ETAE-Y-TM-2007-1   ve ETAE-Y-TM-2007-13) – 62 (P-4223) gün; fizyolojik olum 
gün sayıları ise  98 (ETAE-Y-TM-2007-11   ve ETAE-Y-TM-2007-13) – 108 (P-4223) gün;  1000 
tane ağırlığı değerleri 49,31 (ETAE-Y-TM-2007-12) – 69,41 (Paktol) g, kabuk oran (%) değerleri 
ise 21,59 (ETAE-Y-TM-2007-5  ) – 28,08 (P-4223) arasında değiĢim göstermiĢtir (Çizelge 2). 
Yapılan gözlemlerde, çeĢitlerin oldukça erkenci ve çok üniform oldukları saptanmıĢtır.  Bu 
denemeye iliĢkin teknolojik analizler devam etmektedir. 

Edirne Lokasyonu 
Denemede, çeĢit adaylarının verim değerleri 178,3 (Oliva) ile  280,1 (ETAE-Y-TM-2007-

2) kg/da arasında değiĢim göstermiĢ olup (Çizelge 3). ETAE-Y-TM-2007-2‟den elde edilen en 
yüksek  verim değeri yanında erkenciliği ile de dikkat çekmiĢtir.  ETAE-Y-TM-2007-4 ve 12 de 
yüksek verim değerleri ile dikkat çekmiĢtir. Yapılan değerlendirmede, tabla çapı değerleri 17,0 
(10 TR 027) cm (10-TR-034) ile 23 (ETAE-Y-TM-2007-12) cm;   bitki boyu değerleri 130,0 (10 
TR 033)  cm (10-TR-034 ) ile 178 (Sanbro(k) cm;  çeĢitlerin çiçeklenme gün sayıları 54 gün (10-
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TR-032) ile 64 gün (P-4223) gün; fizyolojik olum gün sayıları ise  92 (ETAE-Y-TM-2007-2- 
gün(10-TR-028  ) ile  111 gün (P-4223) gün;  1000 tane ağırlığı değerleri ise 46,52 g (10-TR-
031   ) ile 81,48 g (10-TR-035) ve yağ oran (%) değerleri ise % 42,1 (10-TR-040) ile %53,5 
(Oliva) arasında değiĢim göstermiĢtir (Çizelge 3).  

 
Lüleburgaz Lokasyonu 
Denemede, çeĢit adaylarının verim değerleri 243,5 (10-TR-034) ile 361,5 kg (Sanbro) 

kg/da arasında değiĢim göstermiĢ olup (Çizelge 4). Verim değeri yanında, yapılan gözlemlerde 
ETAE-Y-TM-2007-4 ve  ETAE-Y-TM-2007-12 hem Edirne hem de Lüleburgaz lokasyonlarındaki 
yüksek verim değerleri ile dikkat çekmiĢtir. Yapılan değerlendirmede, tabla çapı değerleri 16 
(10-TR-027) ile  26 (Sanbro) cm;   bitki boyu değerleri 137 (10-TR-027) ile 236 (10-TR-041) cm;  
çeĢitlerin çiçeklenme gün sayıları 63 (10-TR-032 ve 10-TR-033) – 73 (P-4223) gün; fizyolojik 
olum gün sayıları ise  100 (ETAE-Y-TM-2007-2) – 119 (P-4223) gün;  1000 tane ağırlığı 
değerleri ise 42,32 g (10-TR-031) ile 68,84 g (10-TR-035 ) ve yağ oran (%) değerleri ise % 41,6 
(10-TR-041 ) ile% 48,0 (10-TR-026) arasında değiĢim göstermiĢtir (Çizelge 4).  

 
Çerezlik Hibrit ÇeĢit Tescil (Ç-H-ÇTD) 
Bu denemede ETAE tarafından geliĢtirilen farklı tane özelliklerinde 8 adet çerezlik 

çeĢit/çeĢit adayı yer almıĢtır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü 
olarak birinci ürün koĢullarında kurulmuĢtur. Yapılan istatistik analizler tane verimi, bitki boyu, 
tabla çapı, çiçeklenme gün sayısı, fizyolojik olum gün sayısı, 1000 tane ağırlığı ve tabla çapı 
değerlerinin istatistik olarak önemli  olduklarını ortaya koymuĢtur (Çizelge 5).  

Denemede, çeĢit adaylarının verim değerleri  497 (TÇA 10-3) – 265 (TÇA 10-1) kg/da 
arasında değiĢim göstermiĢtir (Çizelge 5).  Yapılan değerlendirmede, tabla çapı değerleri 17,8 
(TÇA 10-5) – 20,6 (TÇA 10-1  ve TÇA 10-8);  bitki boyu değerleri 167,6 (TÇA 10-5) – 247,1 
(TÇA 10-3) cm; çiçeklenme gün sayıları 53 (TÇA 10-6) – 62 (TÇA 10-3) gün; fizyolojik olum gün 
sayıları ise  97 (TÇA 10-4) – 110 (TÇA 10-1 ve TÇA 10-3) gün; 1000 tane ağırlığı değerleri ise 
102,5 (TÇA 10-7) – 137,9 (TÇA 10-2) g ve kabuk oran (%) değerleri ise 37,88 (TÇA 10-4) – 
46,24 (TÇA 10-3)  arasında değiĢim göstermiĢtir (Çizelge 5).  Bu denemeye iliĢkin teknolojik 
analizler devam etmektedir. 

 
Çerezlik Hibrit ÇeĢit Ön Verim Denemesi (Ç-H-ÖVD) 
 
Bu denemede ETAE tarafından geliĢtirilen farklı tane renk ve özelliklerinde 12 test 

melezi hibrit  çeĢit adayı almıĢtır. Deneme 2 tekerrürlü olarak birinci ürün koĢullarında 
kurulmuĢtur. Yapılan istatistik analizlerde çeĢit/çeĢit adaylarının tane verimi, bitki boyu, tabla 
çapı, çiçeklenme gün sayısı, fizyolojik olum gün sayısı, 1000 tane ağırlığı ve tabla çapı 
değerlendirilmiĢtir. Bu denemeye iliĢkin analiz ve değerlendirme çalıĢmaları devam etmektedir. 

 
Denemede, çeĢit adaylarının verim değerleri  606 (ETAE-Ç-TM-2009-8) – 301 (ETAE-Ç-

TM-2009-2) kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir (Çizelge 6). Yapılan değerlendirmede, tabla 
çapı değerleri 14,9 (ETAE-Ç-TM-2009-3) – 22,2 (ETAE-Ç-TM-2009-9);  bitki boyu değerleri 
192,0 (ETAE-Ç-TM-2009-11) – 231,3 (D1-1-B6) cm; çiçeklenme gün sayıları 55 (ETAE-Ç-TM-
2009-4) – 59 (Ç-TM-2009-12) gün; fizyolojik olum gün sayıları ise  96 (ETAE-Ç-TM-2009-2) – 
104 (D1-1-B6) gün;1000 tane ağırlığı değerleri ise 81,30 (ETAE-Ç-TM-2009-3) – 120,70 (ETAE-
Ç-TM-2009-5) g ve kabuk oran (%) değerleri ise 34,03 (ETAE-Ç-TM-2009-9) – 42,35 (ETAE-Ç-
TM-2009-12) arasında değiĢim göstermiĢtir (Çizelge 6).  Bu denemeye iliĢkin teknolojik analizler 
devam etmektedir. 
 

Gelecek Yıl ÇalıĢmaları 
Yağlık ve çerezlik germplasm, GKG ve ÖKG yüksek  ebeveyn hatları [A (CMS hat), B  

(CMS hattın idame ettirici-maintainer) ve Rf (restorer) hatlar] ve çeĢit (açık döllenen ve hibrit 
çeĢit) ıslahı çalıĢmalarına (kendileme ve melezleme) devam edilerek, birinci ve ikinci ürün 
koĢullarında ümitvar çeĢit adayları ile ÖVD, ÇVD, BVD ve ÇTD denemeleri kurulacaktır. Hibrit 
çeĢit ıslah çalıĢmaları yanında, S 0:1 generasyon testi  ile açık döllenen yağlık ve çerezlik çeĢit 
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ve ayrıca populasyon geliĢtirme çalıĢmalarına da devam edilecektir. Bu kapsamda; mevcut 
populasyonların geliĢtirilmesi amacıyla ıslah çemberindeki çalıĢmalar sürdürülecek ve ayrıca 
EGE 2001‟in tohumluk üretimi yapılacaktır. Özellikle, çerezlik çeĢit ıslahında tarla 
denemelerinden elde edilecek veriler ıĢığında uygun görülen çeĢit adayları belirlenecektir. 
Ayçiçeği pası (Puccinia helianthi Schw.) ırk belirleme çalıĢmalarına devam edilecektir. Ayrıca, 
genotiplerin (çerezlik ve yağlık) ve verim denemelerindeki çeĢitlerin ayçiçeği pası ırk/ırklarına 
karĢı reaksiyonları belirlenecektir. GeliĢtirilmekte bulunan ümitvar ileri hat ve test melezlerinin 
ayçiçeği pası yanında OrobanĢa (Orobanche cumana Wallr.) karĢı da reaksiyonlarının 
belirlenmesi ve materyal değiĢimi dahil araĢtırmanın her kademesinde TTAE ile iĢbirliğine 
devam edilecektir. TTAE ile birlikte proje materyallerinin karĢılıklı olarak değerlendirme, ortak 
hibrit geliĢtirme çalıĢmaları sürdürülecektir.  
 

Darboğazlar: Projenin bu aĢamasında iĢgücü yetersizliği nedeniyle çalıĢmalar zorunlu 
olarak daraltılmıĢtır.  Daha önce talebi yapılan, sadece yağlı tohumlara ait projelerde (ayçiçeği, 
susam, kanola, soya, aspir, keten, mısır vb.) değil, ilgili tüm ürün gruplarını kapsayan birçok 
projede ve BGK çalıĢmalarında da kullanılmak üzere, istenilen hızlı yağ tayin cihazı (NMR)‟nın 
tahsisi gerekli görülmektedir. 
 
 Projede Önerilen DeğiĢiklikler 

Personel:  Aday araĢtırıcı Saldıray Elmas nakil nedeniyle 17.05.2010 tarihinde ayrılmıĢtır. 
Ziraat Mühendisi Mehmet ALDEMĠR 09.11.2010 tarihinde Enstitümüzde göreve baĢlamıĢtır. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Proje No : TAGEM/TA/09/05/01/005-3 
Proje Adı : Çukurova Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon ÇalıĢmaları 
Projenin Ġngilizce Adı : Adaptation Studies of Sunflowers in Cukurova Region  
Yürütücü KuruluĢ  : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri : Abdullah ÇĠL 
Yardımcı AraĢtırıcılar : AyĢe Nuran ÇĠL 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : TTAE 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2008–2012 
Proje Amacı:  
Halen yazlık olarak kuru koĢullarda tarımı yapılan ayçiçeğinin, ülkemizde birçok bölgede olduğu 
gibi ekim nöbeti sistemlerinde 1. ürün ve 2. ürün olarak kolaylıkla yer alabileceği 
düĢünülmektedir. Yapacağımız çalıĢmalarda ayçiçeğinin Çukurova koĢullarında birinci ve ikinci 
ürün adaptasyon kabiliyetinin belirlenmesi ve ön plana çıkan hatların ıslah materyali olarak 
kullanılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ayçiçeğinin bölgemizde uygun yetiĢtirme tekniklerinin 
araĢtırılması ve sonuçlarının hedef kitleye ulaĢtırılması planlanmaktadır. 
 
Materyal ve Metot:  
Materyal: 
Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nden temin edilen 37 yağlık ayçiçeği hattı kullanılarak 
adaptasyon denemeleri kurulmuĢtur. Ayrıca bitki yetiĢtirme tekniği denemelerinde, adaptasyon 
çalıĢmaları sonucu öne çıkan Sanbro çeĢidi ve G4 X K7-SN:11 X 6973-R hattı materyal olarak 
kullanıldı. 
Metot: 

Adaptasyon denemeleri kuru koĢullarda Ceyhan TĠGEM ve Doğankent koĢullarında, 
Tesadüf bloklarında 4 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Parsel uzunluğu 6,60 m, sıra arası mesafe 
70 cm ve sıra üzeri mesafe 30 cm olmak üzere, ekilen parsel alanı kuru koĢullarda (0,7 m x 
7,70m x 4 sıra) 21,56 m2 olmuĢtur. 
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Ana ürün için ekim zamanı 08 ġubat, 18 ġubat, 28 ġubat, 10 Mart, 20 Mart, 30 Mart, 10 
Nisan, 20 Nisan, 30 Nisan ve 10 Mayıs olmak üzere 10 ekim zamanı, ikinci ürün için ise ekim 
zamanı 12 Haziran, 22 Haziran, 02 Temmuz, 12 Temmuz ve 22 Temmuz olmak üzere beĢ ekim 
zamanı Ģeklinde ekildi.  

AraĢtırmada, denemeler tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme deseninde 
kuruldu. Denemelerinde ana parsel “ekim zamanı”, alt parsel ise “çeĢitler” olarak düzenlendi  

Denemeler 3 tekerrürlü olacak Ģekilde kuruldu, parsel uzunluğu ana üründe 7,0 m ikinci 
üründe ise 6,0 m, sıra arası mesafe 70 cm. ve sıra üzeri mesafe ana üründe 35 cm ikinci üründe 
30 cm olmak üzere, ekilen parsel alanı ana üründe  (0,7 x 7,0m x 4 sıra) 19,60 m2 ikini üründe 
ise (0.7 x 6,0m x 4 sıra) 16,80 m2 olacak Ģekilde ekimi yapıldı. 

 
GeliĢme Durumu:  
Adaptasyon çalıĢmalarında kurulan 5 denemede elde edilen verilere göre öne çıkan 10 yağlık 
hat ümitvar olarak seçilmiĢtir. 
Ekim zamanı denemelerinde ana üründe tabla çapı 15,9 cm ile 21,1 cm arasında değiĢmiĢtir. 
En uzun tabla çapı Mart ayının 10‟nunda yapılan ekimde elde edilmiĢtir.ikinci üründe ise 12 
Haziranda ekilen parsellerden elde edilmiĢtir. Bitki boyu değerleri, 118,2 cm (Mayıs9) ile 155,3 
cm (Mart10) arasında değiĢmiĢtir. 1000 dane ağırlığı 47,6 gr (Mart10) ile 75,5 gr (Mart20) 
arasında değiĢmiĢtir. Ġkinci üründe ise 58,8 gr(Hazira12) ile 36,5 gr (Temmuz22) arasında 
değiĢti. %50 çiçeklenme gün sayısı 43,5 gün (Mayıs9) ile 84 gün (ġubat8) arasında değiĢti. 
Tane veriminde ana üründe 148,6 Kg/da (Mayıs9) ile 395,6 Kg/da (Mart10) arasında değiĢen 
değerler elde edilirken, ikinci üründe ise 84,1 (Temmuz22) Kg/da ile 298,7 Kg/da (Haziran12) 
arasında değiĢen değerler elde edilmiĢtir. 
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Yeni Ön Teklif Proje 

Proje Adı   : Karadeniz Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon Projesi 
Sunflower Adaptation Project Black Sea Region  

Yürütücü KuruluĢ  : Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Ens. – SAMSUN 
Proje Lideri   : Mustafa ACAR 
Proje Yürütücüleri   : ġahin GĠZLENCĠ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: Trakya TAE - EDĠRNE 
BaĢlama BitiĢ Tarihleri  : Ocak 2011 – Aralık 2015 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Türkiye bitkisel yağ üretimi ve ülke içi tüketim yetersiz 
olup, bu açık, ithalatla karĢılanmaktadır. Türkiye yağlı tohumlar, bitkisel yağ ve küspe ithalatı 
ise, 2008 yılında en üst seviyeye çıkarak 3 milyar $‟ ı geçmiĢtir. Bu nedenle, Türkiye bitkisel yağ 
üretimini arttırmak ve mevcut açığı azaltmaya yönelik çalıĢmalar, stratejik ve ekonomik açıdan 
son derece önemlidir. Enstitümüzün sorumluluk alanındaki illerden 6 ilde (Amasya, Çorum, 
Samsun. Tokat, Zonguldak ve Karabük) ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. 2006 yılı verilerine göre 
25.680 ha alanda 53.517 ton‟luk bir üretim gerçekleĢmiĢtir (Anonymous, 2006). Ancak bölgenin 
potansiyeli göz önüne alındığında bu miktarın rahatlıkla artabileceği görülmektedir. Bu 
bağlamda Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü (KTAE) ile Trakya Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü (TTAE) arasında yapılan bir protokol ile ayçiçeği ıslahı konusunda kurumlar arası 
iĢbirliği kararı alınmıĢ ve bir protokol yapılmıĢtır. Bu protokol çerçevesinde TTAE tarafından 
geliĢtirilen hatlar, KTAE tarafından verim denemelerine alınacak, ümitvar olan hatlar bölge verim 
denemelerine alınacak ve istenilen özelliklere sahip hatlar nihayetinde tescile aday olarak 
sunulacaktır. Projenin amacı; bölge Ģartlarına uyumlu, geniĢ adaptasyon kabiliyetine sahip, 
verimi ve yağ oranı yüksek ayçiçeği çeĢitleri geliĢtirerek ve ülkemiz yağ açığının azaltılmasına 
katkıda bulunmaktır. 
Materyal ve Metot: ÇalıĢmada TTAE trafından geliĢtirilerek ön verim denemeleri yapılmıĢ olan 
materyal enstitümüze gönderilecektir. 15-30 arasında gönderilecek olan bu çeĢit adayları, 
standart çeĢitler ile beraber verim denemelerine alınacak, ön plana çıkan hatlar, bölge verim 
denemelerine alınacaktır. Ümitvar olanlar ise bölge verim denemelerinin ardından tescile aday 
olarak sunulacaktır. TTAE tarafından her yıl verim denemeleri aĢamasına gelen materyal 
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gönderilecek ve böylece çalıĢmanın devamlılığı sağlanacaktır. Tescil aĢamasında da KTAE ve 
TTAE yaptıkları protokol gereği ortaklaĢa tescil çalıĢmalarını yürütecekler ve tescil edilecek 
çeĢitler enstitüler adına ortak olarak tescil edilecektir. 

Denemeler TTAE tarafından gönderilecek materyal sayısına bağlı olarak 1 veya 2 
deneme Ģeklinde ayçiçeğinin yoğun olarak üretildiği iç geçit bölgesi Amasya lokasyonunda ve 
Samsun‟un geçit kuĢağında yer alan ilçelerinden birisinde (Havza, Vezirköprü gibi) 
gerçekleĢtirilecektir. Tesadüf blokları deneme desenine göre denemeler, tohum durumuna göre 
4 tekrarlamalı olarak kurulacaktır. Denemelerde parsel boyu 7,5 m, parsel eni ise 2,8 m 
olacaktır. Her parselde 4 sıra bulunacak ve sıra araları 70 cm, sıra üzerleri 30 cm olacaktır. 
Hasatta parselin her 2 ucundan 0,5 m bırakılarak 6,5 m‟lik kısım hasat edilecek, yine 4 sıradan 
kenarlardaki 2 sıra bırakılarak ortadaki 2 sıra hasat edilecektir. Deneme sonuçları JMP istatistik 
analiz programıyla değerlendirilecektir.  
Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı: Ülkemizde özellikle her yıl 
hissedilir derecede artarak devam eden bitkisel yağ açığı, bugün bitkisel yağ sanayimizin, 
dolayısıyla ülke ekonomimizin en önemli problemleri içerisinde yer almaktadır. Üretim artıĢının 
talepteki artıĢ hızını yakalayamaması; Türkiye‟yi hem bitkisel yağ, hem de yağlı tohum 
ithalatçısı haline getirmiĢtir. 1993 yılındaki 388 milyon dolarlık yağ ve yağlı tohum ithalatı, 1998 
yılında 636 milyon dolara, 2005 yılında 1.3 milyar $, 2006 yılında da yaklaĢık 1.5 milyar dolara 
ulaĢmıĢtır. 2008 yılı ithalat rakamı ise 3 milyar $‟ı geçmiĢtir. Nüfusun giderek artması yağ 
tüketimindeki artıĢı da beraberinde getirmekte olup, üretim aynı seviyede kaldığı müddetçe, 
ithalat giderek artacaktır. Bunun yanında, ülke içi yetersiz üretim ile Ukrayna ve Arjantin gibi 
ihracatçı ülkelerin yağlı tohum olarak ithalatına ilave vergi koymasıyla, ithalatta ağırlık yağlı 
tohumdan ham yağa doğru kaymıĢ olup, yıllık yağlı tohum iĢleme kapasitesi 6 milyon tonun 
üzerinde olan fabrikalarımız da, ortalama %50 kapasite ile çalıĢmaktadırlar. AB uyum çerçevesi 
içerisinde tükettiğimiz akaryakıtın %5,75‟i kadar biyoyakıt kullanacağımıza dair verilen 
taahhütler nedeni ile yağ açığımız daha da artacaktır. Bu açığın kapatılabilmesi için bitkisel yağ 
üretimimizin yarısına yakın bir kısmını elde ettiğimiz ayçiçeği tarımına büyük önem vermemiz 
gerektedir. Bu çalıĢma sonucunda bölgemize uygun, adaptasyon kabiliyeti, verimi ve yağ oranı 
yüksek, orobanja dayanıklı çeĢitlerin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Böylece ayçiçeği üretimi 
artırılacak, verim artıĢından dolayı çiftçinin karlılığı artmıĢ olacak, kârlılık artıĢından dolayı da 
üretim alanlarının artıĢı gerçekleĢebilecektir. Üretimin artması sonucu da yağ açığımızın 
azaltılmasına paralel olarak ithalat için ödediğimiz döviz miktarı azalacaktır.  
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Ülkesel Alt Proje Adı  : Karadeniz Bölgesi  Kolza Islahı  AraĢtırmaları 
Projenin Ġngilizce Adı  : The Black sea Region Rapeseed Breeding Research 
Proje Numarası                     : TAGEM/TA/O5/02/O1/003 

Yürütücü KuruluĢ  : Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü /Samsun 
Proje Lideri                : ġahin GĠZLENCĠ  Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  
Proje Yürütücüleri  : Mustafa ACAR, Dr. Hüseyin ÖZÇELĠK 
BaĢlama BitiĢ Tarihi  : Eylül  2009 - Aralık  2013 

S  (Kendileme ) Kademeleri 
Kolza ıslah çalıĢmaları çerçevesinde Samsun‟da Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
arazisinde Ekim ayı baĢında deneme ekimleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Denemede tohumlar, her bir 
sıra 1m boyunda, 1 m sıra arası mesafe olacak Ģekilde birer sıra olarak, iyi hazırlanmıĢ tohum 
yatağına çıkıĢ için yeterli nemin bulunması kaydı ile 2 cm derinliğe ekilmiĢ,  ekimden sonra  ot 
mücadelesi amacı ile “Trifularin liquid” ile ilaçlanmıĢtır. Ekimler karıklara el ile yapılmıĢ, ekimden 
sonra tohum yatağını bastırmak amacıyla merdane çekilmiĢtir. 
 Çiçeklenme döneminde, seleksiyon kriterlerimize uygun her bir sırada ortalama üç 
bitkiye 25x 70 cm ebadında kastrasyon (ince delikli polietilen)  torbalar geçirilmek suretiyle 
kendileme yapılmıĢtır. 

Kendileme çalıĢmaları sonucunda: bitki boyu, yatma, çiçeklenme zamanı, bitkide harnup 
sayısı, harnupta tane sayısı, olgunlaĢma süresi, gibi kriterler dikkate alınarak seleksiyon 
yapılmıĢtır. 

Yapılan seleksiyon sonunda: 

 1040 adet kendilenmiĢ   (S4) kademesindeki materyalden 450 adet materyal seçilerek 
(S5) kademesine aktarılmıĢtır 

 1124 adet kendilenmiĢ   (S3) kademesindeki materyalden 548 adet materyal seçilerek 
(S4) kademesine aktarılmıĢtır 

 185 adet kendilenmiĢ (S2 ) kademesindeki materyalden 250 adet materyal seçilerek (S3) 
kademesine aktarılmıĢtır 

 23 adet kendilenmiĢ ( S1 ) kademesindeki materyalden 38 adet materyal seçilerek (S2) 
kademesine aktarılmıĢtır 
Verim Denemeleri: 
ÇalıĢmada, Enstitümüz kolza ıslah çalıĢmalarından seleksiyon yolu ile seçilen 41 hat ve 11 
kontrol çeĢidi materyal olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢma,  Samsun‟da Karadeniz Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde 2007-2009 yılları arasında yürütülmüĢtür. Tesadüf blokları 
deneme desenine göre katlamalı olarak üç tekerrürlü olarak her bir parsel 5m boyunda 1. m 
eninde (5 x 1 = 5m2 ) olacak Ģekilde kurulmuĢtur. Toprak hazırlığı geleneksel (pulluk, diskaro, 
tırmık, ekim ve merdane) metotla yapılmıĢtır.  Tohumlar iyi hazırlanmıĢ tohum yatağına çıkıĢ için 
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yeterli nemin bulunması kaydı ile 2 cm derinliğe, dekara 800 g tohum hesabı ile ekilmiĢ,  
ekimden önce deneme, ot mücadelesi maksadı ile “Treflan” etkili herbisit ile ilaçlanmıĢtır. 
Ekimler deneme mibzeri ile yapılmıĢ, ekimden sonra tohum yatağını bastırmak amacıyla 
merdane çekilmiĢtir. Hasat parsel biçerdöveri (Hege) ile yapılmıĢ olup;  denemede, ekim tarihi, 
çıkıĢ tarihi, rozet dönemine girme tarihi, hasat tarihi, hasattaki tane nemi, harnuptaki tane sayısı, 
yan dal sayısı, bitki boyu, bin tane ağırlığı, tane verimi gözlemleri alınmıĢtır. ÇalıĢmada, 
Türkiye‟de tescilli ve üretim izinli olan Bristol, Californium, Elvis, Oase çeĢitleri ile; ülkemizde 
tescilli olmayan Sırbistan‟dan temin edilen Nena, Irene, Kata, Maidan, Bela, Ġlia, Forvard 
çeĢitleri Ģahit parsel olarak kullanılmıĢtır.  

Denemede elde edilen veriler, tesadüf blokları deneme desenine göre Jump istatistik paket 
programında varyans analizine tabi tutulmuĢtur. 

Kolzada verim değerlerine ait yıllar üzerinden birleĢtirilmiĢ varyans analizleri sonuçları 
Çizelge 1‟de verilmiĢtir. Her iki yılda, her iki lokasyonda ve birleĢtirilmiĢ varyans analiz 
sonuçlarına göre de denemeye alınan çeĢitler ile elde edilen verim değerleri arasında, (P<0,01) 
çok önemli farklılık bulunmuĢtur. Yıl x ÇeĢit interaksiyonu, verim bakımından yıllar arasındaki 
fark istatistiki olarak (P<0,05) önemli bulunmuĢtur. 

Tane verimleri çalıĢmanın birinci yılında 258.2-510.7  kg/da, ikinci yılında 177.9-489.2  
kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir. Ġki yılın birleĢtirilmiĢ varyans analizleri sonucuna göre en 
yüksek verim değerleri 443.9 kg/da ile Elvis çeĢidinden tespit edilirken, en düĢük verim 219.3 
kg/da ile KT 43 hattından alınmıĢtır. BirleĢtirilmiĢ varyans analizi sonuçlarına göre denemenin 
verim ortalaması 328.9 kg /da olmuĢtur. Verim ortalamasının üzerinde yer alan hatlarımız ( KT 
33,KT 2, KT 39, KT 46, KT 3, KT 8, KT 4, KT 25, KT 20 ve KT 28 ) seçilerek Diyarbakır, Amasya 
ve Samsun lokasyonlarında bölge verim denemesi kurulması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Kolzada bitki boyu değerlerine ait yıllar üzerinden birleĢtirilmiĢ varyans analizleri 
sonuçları Çizelge 1‟de verilmiĢtir. BirleĢtirilmiĢ varyans analiz sonuçlarına göre denemeye 
alınan çeĢitler ve hatlar ile elde edilen bitki boyu değerleri arasında, (P<0,01) çok önemli farklılık 
bulunmuĢtur. Yıl x ÇeĢit interaksiyonu, verim bakımından yıllar arasındaki fark istatistiki olarak 
(P<0,01) önemli bulunmuĢtur. 

Farklı kolza çeĢit ve hatlarından   elde edilen bitki boylarına ait sonuçlar ve grupların 
verildiği Çizelge-1‟ e göre, bitki boyları  denemenin birinci yılında 185.0-124.7 cm, ikinci yılında 
208.3-126.0 cm arasında değiĢim ölçülmüĢtür. Ġki yılın birleĢtirilmiĢ varyans analizleri sonucuna 
göre en yüksek bitki boyu değerleri 178.2 cm ile KT 1 hattından alınırken, en düĢük bitki boyu 
132.1 cm ile KT 22 hattından ölçülmüĢtür.  

ÇalıĢma sonucunda çeĢit ve hatlar, harnupta tane sayısı değerleri bakımından varyans 
analizine tabii tutulmuĢtur. Çizelge-2‟ nin incelenmesinden de anlaĢılacağı gibi harnupta tane 
sayısı bakımından yıllar ve çeĢitler arasındaki fark birleĢtirilmiĢ varyans analizi sonunda önemli 
(P<0.01) bulunmuĢtur. Harnupta tane sayıları 33.6-21.0 adet/harnup, ikinci yılda 28.3-10.6 
adet/harnup arasında bir değiĢim göstermiĢtir. Ġki yılın birleĢtirilmiĢ ortalama harnupta tane 
sayısının verildiği Çizelge-2‟ yi incelediğimizde en fazla harnupta tane sayısı 29.6 adet/harnup 
ile KT 1 hattında sayılırken; en az harnupta tane sayısı 16.5 adet/harnup ile KT 32 hattında 
tespit edilmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucunda elde edilen bin tane ağırlığı değerleri bakımından çeĢit ve hatlar varyans 
analizine tabii tutulmuĢtur. Çizelge-2‟ nin incelenmesinden de anlaĢılacağı gibi bin tane ağırlığı 
bakımından yıllar ve çeĢitler arasındaki fark birleĢtirilmiĢ varyans analizi sonunda önemli 
(P<0.05), bulunmuĢtur. BirleĢtirilmiĢ varyans analiz sonuçlarına göre bin tane ağırlığı 
değerlerine göre ise en yüksek bin tane ağırlığı değeri 4.9 g ile KT 24 hattından alınırken en 
düĢük bin tane ağırlığı değeri ise 2.9 g ile KT 46 hattında saptanmıĢtır  

Önümüzdeki Yıl Yapılması Planlanan ÇalıĢmalar: 
 Seleksiyon iĢlemi sonunda ön plana çıkan KT 33,KT 2, KT 39, KT 46, KT 3, KT 8, KT 
4, KT 25, KT 20 ve KT 28 hatları seçilmiĢtir. Bu hatlar 2010 yılı içerisinde Elvis kolza çeĢidi ile 
yoklama melezlemesine tabi tutulacaktır. Buradan çıkan sonuca göre genel ve özel 
kombinasyon kabiliyetleri belirlenecektir. Bu materyaller 1 m sıra aralıklarında ekilecektir. 
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Çiçeklenme zamanına göre bu materyallerin her birinden 40-60 çiçek kastrasyon yapılacaktır. 
Daha sonra Elvis çeĢidi ile melezlenecektir. Tutma oranını dikkate alınarak melez çiçek 
sayısında artıĢa gidilecektir. 

  

 450 adet kendilenmiĢ   (S5) kademesindeki hat 1m sıra aralığına ve 1 m uzunluğunda 
birer sıra olarak ekilecek ve kendileme iĢlemine devam edilecektir. 

 548 adet kendilenmiĢ   (S4) kademesindeki hat 1m sıra aralığına ve 1 m uzunluğunda 
birer sıra olarak ekilecek ve kendileme iĢlemine devam edilecektir. 

 250 adet kendilenmiĢ (S3 ) kademesindeki hat 1m sıra aralığına 1m uzunluğunda birer 
sıra olarak ekilecek ve kendileme iĢlemine devam edilecektir. 

 38 adet kendilenmiĢ ( S1 ) kademesindeki hat 1m sıra aralığına 1m uzunluğunda birer 
sıra olarak ekilecek ve kendileme iĢlemine devam edilecektir. 

 Enstitümüz tarafından geliĢtirilen ve verim denemelerinde ön plana çıkan S5 
kademesindeki materyal ile Samsun ve Amasya lokasyonlarında bölge verim denemesi 
kurulacaktır. 

 Özel firmaya ait 2 çeĢit adayı için Samsun ve Amasya lokasyonlarında verim denemesi 
kurulacaktır. 

 Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından gönderilen kıĢlık kolza 
tescil denemesi kurulacaktır. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
A - Biçerdöver ile kolza hasadında en uygun vantilatör devir sayısı ve biçerdöver ilerleme 
hızının belirlenmesi 
AraĢtırma, Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü arazisinde 01.10.2009 tarihinde tesadüf 
bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak, 20 cm sıra 
aralığına, ekim normu 800 g/da olarak uygun tohum yatağına pnomatik mibzer ile ekilmiĢtir. 
ÇalıĢmada materyal olarak Elvis çeĢidi kullanılmıĢtır. Ana parsellere vantilatör devirleri (400, 
500, 600 d/dak), alt parsellere ise biçerdöver ilerleme hızı (3, 4 ve 5 km/h) getirilmiĢtir. Her bir 
parsel 5 m eninde 20 m boyunda (100 m2) teĢekkül etmiĢtir. Gübreleme daha önceden alınmıĢ 
toprak örneği analiz sonuçları dikkate alınarak  15 kg saf N gelecek Ģekilde yarısı ekimle yarısı 
erken ilkbaharda yapılmıĢtır. Kolza 50 kg verim için 1 kg kükürt tükettiğinden dolayı kullanılacak 
N.P.K. kaynakların sülfat ihtiva eden formlar uygulanmıĢtır. Yabancı otlara karĢı ekim öncesi 
dekara 200 cc treflarin terkipli ilaç kullanılmıĢtır.Haziran ayının ortasına kadar havanın yağıĢlı  
geçmesi nedeniyle hasat iĢlemi Haziran ayının son haftasında  yapılmıĢtır. Biçerdöverle hasat 
esnasında oluĢan tane kayıplarının ölçülmesinde her bir parsel içerisine 12x102 cm ebatlarında 
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plastik kutu yerleĢtirilmiĢtir. Biçerdöver ile hasat yapıldıktan sonra kutuların içerisine dökülen 
kolzalar tartılarak her bir uygulama için meydana gelen tane kayıp ortaya çıkmıĢtır. Bu miktar 
parsel verimine oranlanarak % tane kaybı tespit edilmiĢtir.ÇalıĢmada parsel verimi, nem ve % 
tane kayıp oranları incelenmiĢtir. Sonuçlar varyans analizine tabi tutulmuĢ ve çizelge-1‟de 
verilmiĢtir. Çizelge-1‟i incelediğimizde,çalıĢmada konu olarak aldığımız üç farklı vantilatör devri 
ile  tane kaybı (%) oranları arasındaki fark önemli ( P< 0.05), nem, tane verimi (kg/da), değerleri 
arasındaki fark önemsiz bulunmuĢtur. Analiz sonucunda konu olarak seçtiğimiz dört farklı 
ilerleme hızı (km/h) ile çalıĢma sonucunda elde etmiĢ olduğumuz tane kaybı (%) değerleri 
arasındaki fark    çok önemli ( P< 0.01) ; nem, tane verimi (kg/da), değerleri arasındaki fark 
önemsiz çıkmıĢtır. Vantilatör devri x ilerleme hızı interaksiyonu nem, tane verimi(kg/da) ve tane 
kaybı (%)değerleri arasındaki fark önemsiz bulunmuĢtur. ÇalıĢma sonunda elde edilen nem 
değerleri % 11.36-12.43 arasında bir değiĢim göstermiĢtir. Analiz sonuçlarına göre uygulamalar 
ile elde edilen nem değerleri arasındaki fark önemsiz çıkmıĢtır. Nemin analiz sonunda önemsiz 
çıkması arzu edilen ve beklenilen bir durumdur. Çünkü çalıĢmada tek bir çeĢit  Elvis kullanılmıĢ 
bütün parseller aynı gün ekilmiĢ ve aynı gün hasat edilmiĢtir.ÇeĢidin olgunlaĢmasının mütecanis 
olması  bütün parsellerde olgunlaĢmanın tamamlandığını ve hasat döneminin doğru zamanda 
yapıldığının göstergesidir. Biçerdöverin ilerleme hızının ve vantilatör devrinin nem değerleri 
üzerine etkili olması beklenemez. Çizelge -1 de verilen her bir parselden farklı vantilatör devri ve 
ilerleme hızı uygulanmadan aldığımız verim değerleri varyans analizine tabi tutulduğunda 
verimler arasındaki farkın istatistiki olarak  önemli olmadığı verimlerin 321.33-285.26 kg/da 
arasında değiĢim gösterdiği belirlenmiĢtir. Bizim için çalıĢmanın ana amacını teĢkil eden farklı 
vantilatör devri ve ilerleme hızları uygulanarak yapılan hasat iĢlemlerinden elde edilen % tane 
kayıp oranları önce karekök transformasyonuna tabi tutulmuĢ ardından varyans analizine tabi 
tutulmuĢtur. Varyans analizi sonunda farklı vantilatör devri uygulamalarının parsellerdeki % tane 
kaybı üzerine etkisi  önemli ( P< 0.05),  farklı ilerleme hızlarının parsellerdeki % tane kaybı 
üzerine etkisi çok önemli ( P< 0.01),  vantilatör devri* ilerleme hızı interaksiyonu önemsiz 
çıkmıĢtır.Tane kaybı oranları % 2.07-8.87 arasında değiĢim göstermiĢtir. En düĢük tane kaybı % 
2.07 ile 500 devir/dakika ve 4 km /h ilerleme hızından  elde edilirken en yüksek tane kaybı % 
8.87  ile 600 devir/dakika 5 km/h ilerleme hızı uygulamasından elde edilmiĢtir (bakınız çizelge-
1). Yapılan regrasyon analizi sonunda ilerleme hızı  ile % tane kaybı arasındaki fonksiyonel 
iliĢkiyi açıklayan denklem (Grafik-1.)farklı ilerleme hızlarında y =  -1,12x2 -8,66x +18,21, farklı 
vantilatör devirleri için y = - 0,0005x2  - 0,0742x +20,45 olarak hesaplanmıĢtır. Determinasyon 
katsayıları (R2),biçerdöverde farklı ilerleme hızı için r2 = 0.54, farklı vantilatör devirleri için  r2 = 
21 çıkmıĢtır. Bir baĢka ifade ile tane kaybındaki (%)  değiĢim ilerleme hızı için % 54; vantilatör 
devirleri için % 21  oranlarında uygulamalardaki  farklılıktan kaynaklanırken sırasıyla %47 ve 
%79 „luk kısım belirleyemediğimiz baĢka faktörlerle izah edilebilir. 

 
Biçerdöver ile kolza hasadında en uygun batör devir sayısı ve Kontürbatör 

aralığının belirlenmesi 
AraĢtırma, Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü arazisinde 03.10.2008 tarihinde   tesadüf 
bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak, ekilmiĢtir. Ana 
parsellere batör devirleri (500,600,700 ve 800 d/dak), alt parsellere ise Kontürbatör aralıkları (ön 
30 mm- arka 3 mm,ön 40 mm- arka 3 mm, ön 50 mm-arka 3 mm, ön 60 mm- arka 3 mm) 
getirilmiĢtir Ekim iĢlemleri A‟ da belirtildiği gibi yapılmıĢtır. 

ÇalıĢma sonunda elde edilen veriler  varyans analizine tabi tutulmuĢ ve çizelge-2‟de 
analiz sonuçları  verilmiĢtir. Çizelge-2‟yi incelediğimizde,çalıĢmada konu olarak aldığımız dört  
farklı Batör devri  ile  tane verimi (kg/da), oranları arasındaki fark önemli ( P< 0.01),   tane kaybı 
(%)  oranları arasındaki fark  önemli ( P< 0.05),  nem, değerleri arasındaki fark önemsiz 
bulunmuĢtur. Analiz sonucunda konu olarak seçtiğimiz dört farklı Kontürbatör aralıkları (mm) ile 
çalıĢma sonucunda elde etmiĢ olduğumuz tane kaybı (%) değerleri arasındaki fark     önemli ( 
P< 0.05) ; tane verimi (kg/da), değerleri arasındaki fark önemsiz, nem değerleri arasındaki fark 
önemsiz çıkmıĢtır. Batör devri x Kontürbatör aralığı interaksiyonu nem,tane verimi(kg/da) ve 
tane kaybı (%)değerleri arasındaki fark  önemsiz çıkmıĢtır AraĢtırma sonunda tespit edilen nem 
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değerleri % 11.03-12.70 arasında bir değiĢim göstermiĢtir.Varyans analizi sonuçlarına göre 
uygulamalar ile elde edilen nem değerleri arasındaki fark önemsiz çıkmıĢtır. Çizelge -2 de 
verilen her bir parselden farklı batör aralığı ve Kontürbatör aralıkları uygulanmadan aldığımız 
verim değerleri varyans analizine tabi tutulduğunda verimler arasındaki fark  farklı batör aralığı 
uygulamalarında önemli( P< 0.05),   kontürbatör uygulamalarında istatistiki olarak  önemsiz  
çıkmıĢtır. Verimler 280.38-388.54 kg/da arasında tespit edilmiĢtir. Farklı batör devri ve 
Kontürbatör aralıkları uygulanarak yapılan hasat iĢlemlerinden elde edilen % tane kayıp oranları 
önce karekök transformasyonuna tabi tutulmuĢ elde edilen değerler ardından varyans analizine 
tabi tutulmuĢtur. Varyans analizi sonunda farklı batör devri uygulamalarının ve farklı Kontürbatör 
aralıkları uygulamalarının parsellerdeki % tane kaybı üzerine etkisi  önemli ( P< 0.05), batör 
devri* Kontürbatör aralığı interaksiyonu önemsiz çıkmıĢtır.Tane kaybı oranları % 1.06-3.97 
arasında değiĢim göstermiĢtir. En düĢük tane kaybı % 1.06 ile 500 devir/dakika ve 30 mm 
kontürbatör aralığından  elde edilirken en yüksek tane kaybı % 3.97  ile 800 devir/dakika 30 mm 
kontürbatör aralığı uygulamasından elde edilmiĢtir çizelge-2. Yapılan regrasyon analizi sonunda 
vantilatör devri  ile % tane kaybı arasındaki fonksiyonel iliĢkiyi açıklayan denklem (Grafik-
2.)farklı farklı kontürbatör devri uygulamalarında quadratik bir yapı izlemiĢ  y =  0,0005x2 – 
0,0472x +2,454, farklı batör aralıkları için  quadratik bir eğri oluĢturmuĢ y = 0,5x2 -0,0155x 
+6,1507  olarak hesaplanmıĢtır. Determinasyon katsayıları (R2),biçerdöverde farklı batör devri 
uygulamaları için r2 = 0.54, farklı kontürbatör aralıkları için  r2 = 0,25 çıkmıĢtır. Bir baĢka ifade ile 
tane kaybındaki (%)  değiĢim batör devri uygulamaları için % 54; kontrbatör uygulamaları için % 
25 oranlarında uygulamalardaki farklılıktan kaynaklanırken sırasıyla %56 ve % 75 „lik kısım 
belirleyemediğimiz baĢka faktörlerle izah edilebilir. 

C- Biçerdöver Ġle Kolza Hasadında En Uygun Dolap Devri Ve Dolap Konumunun 
Belirlenmesi 

ÇalıĢma, Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü arazisinde 03.10.2008 tarihinde   
tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak, ekilmiĢtir. 
Ana parsellere dolap konumları (tabla helezonunun önünde,arkasında ve hizasında), alt 
parsellere ise dolap devirleri (15,30,45 ve 60 devir/dakika) getirilmiĢtir.Ekim iĢlemi A‟da 
belirtildiği gibi yapılmıĢtır. .ÇalıĢmada parsel verimi, nem ve % tane kayıp oranları incelenmiĢtir. 
AraĢtırma sonunda elde edilen veriler  varyans analizine tabi tutulmuĢ ve çizelge-3‟te analiz 
sonuçları  verilmiĢtir.Çizelge-3‟ü incelediğimizde,çalıĢmada konu olarak aldığımız üç farklı tabla 
konumu,dolap devri  ile parsellerden alınan   nem (%) oranları arasındaki fark önemsiz,hiçbir 
uygulama yapılmadan parsellerden alınan tane verimi (kg/da), değerleri arasındaki fark önemsiz 
bulunmuĢtur. Analiz sonucunda konu olarak seçtiğimiz üç farklı  tabla konumu, ile çalıĢma 
sonucunda elde etmiĢ olduğumuz tane kaybı (%) değerleri arasındaki fark     önemli ( P< 0.05) ; 
dört farklı dolap devirleri çalıĢma sonucunda elde etmiĢ olduğumuz tane kaybı (%) değerleri 
arasındaki fark   çok  önemli ( P< 0.01) ; dolap devri x tabla konumu interaksiyonu nem,tane 
verimi(kg/da) ve tane kaybı (%)değerleri arasındaki fark  önemsiz bulunmuĢtur. ÇalıĢma 
sonunda tespit edilen nem değerleri % 10.93-12.60 arasında bir değiĢim göstermiĢtir.Varyans 
analizi sonuçlarına göre uygulamalar ile elde edilen nem değerleri arasındaki fark önemsiz 
çıkmıĢtır. Çizelge -3 de verilen her bir parselden farklı tabla konumu ve dolap devri aralıkları 
uygulanmadan aldığımız verim değerleri varyans analizine tabi tutulduğunda verimler arasındaki 
fark, farklı tabla konumu uygulamaları için  istatistiki olarak  önemsiz  farklı dolap devri 
uygulamaları için önemli ( P< 0.01), çıkmıĢtır.Verim değerleri 278.32- 326.78 kg/da arasında 
değiĢim göstermiĢtir.Farklı tabla konumu ve dolap devirleri uygulanarak yapılan hasat 
iĢlemlerinden elde edilen % tane kayıp oranları önce karekök transformasyonuna tabi tutulmuĢ 
elde edilen değerler ardından varyans analizine tabi tutulmuĢtur. Varyans analizi sonunda farklı 
tabla konumu uygulamalarının parsellerdeki % tane kaybı üzerine etkisi önemli ( P< 0.05),  farklı 
dolap devri  uygulamalarının parsellerdeki % tane kaybı üzerine etkisi çok önemli ( P< 0.01),   
tabla konumu* dolap devri interaksiyonu önemsiz çıkmıĢtır.Tane kaybı oranları % 3.54 - 10.24 
arasında değiĢim göstermiĢtir. En düĢük tane kaybı % 3.54 ile tabla konumu önde 30 
devir/dakika uygulamasından   elde edilirken en yüksek tane kaybı % 10.24   ile tabla konumu 
arkada 60 devir /dakika uygulamasından alınmıĢtır çizelge-3. Yapılan regrasyon analizi 
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sonunda tabla konumu   ile % tane kaybı arasındaki fonksiyonel iliĢkiyi açıklayan denklem 
(Grafik-3.) 
Grafik 3 ü inceldiğimizde  farklı tabla konumu uygulamalarında y =  0,03x2 +0Ģ03x +2,61  farklı 
dolap devri uygulamaları için  y = 0,0007x2 +0,0397x +3,135  olarak hesaplanmıĢtır. 
Determinasyon katsayıları (R2),biçerdöverde farklı tabla konumu uygulamaları  için r2 = 0.42, 
farklı dolap devri uygulamaları  için  r2 = 0,24 çıkmıĢtır. Bir baĢka ifade ile tane kaybındaki (%)  
değiĢim tabla konumu uygulamaları için % 42; dolap devri uygulamaları  için % 24 oranlarında 
uygulamalardaki  farklılıktan kaynaklanırken sırasıyla %58 ve %76 „lık kısım belirleyemediğimiz 
baĢka faktörlerle izah edilebilir. 
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Bu araĢtırma ile hedeflenen Ülkemizin bitkisel yağ ihtiyacının karĢılanması için Trakya 
bölgesinde, ana ürün olan buğday (Triticum aestivum L) ve ayçiçeğinin (Helianthus annuus L.) 
yanında kıĢlık alternatif bir bitki olarak kolzanın (Brasicca napus L. Oleifera) adaptasyon 
çalıĢmalarının yapılarak ekim nöbetinde yer almasıdır. Ayrıca, yapılacak bu adaptasyon 
denemeleri sonucunda Trakya‟da yağlık ana ürün olan ayçiçeği üretiminde önemli bir problem 
olan orobanĢın yaygın olduğu tarım alanlarında bölgeye uygun yüksek yağ oranına sahip çift 
sıfır veya Z tipi kolza çeĢitlerinin ekiliĢi yaygınlaĢarak Ülkemizin bitkisel yağ açığının 
kapatılmasına ve çiftçilerimize alternatif bir ürünü yetiĢtirme olanağı sağlanacaktır.  

Bu projenin amacı, Trakya‟ya koĢullarına uygun, kıĢa dayanıklı, kapsülünde tane 
dökmeyen, yağ oranı yüksek, yağında erusik asit ve küspesinde glukozinulat içermeyen 
bölgeye uygun kolza çeĢitlerinin adaptasyon ve ıslah yolu geliĢtirilmesidir.   

 
Materyal ve Metot Özeti:  
 Bu proje kapsamında yürütülen kolza ıslah araĢtırmalarında yurt içi ve yurt dıĢından 
temin edilen her yıl ortalama 150'nin üzerindeki kolza materyali ile gözlem ve ıslah bahçeleri 
kurulmaktadır. Bu materyaller, 5 m uzunluğundaki parsellere, birer sıra, sıra arası 60 cm ve sıra 
üzeri mesafesi de 4-5 cm olacak Ģekilde elle ekilmektedir. Gözlem bahçesinde ıslah ve 
melezleme çalıĢmalarında gen kaynağı olarak kullanılan kolza materyallerinde kıĢa dayanma, 
üniform çiçeklenme, orta boyluluk, harnup çatlatmama, yüksek tane verimi ve yağ oranı ile 
yatmaya ve hastalıklara dayanıklılığı belirleme bakımından gözlem ve ölçümler yapılmaktadır.  
 Islah bahçesinde belirlenen uygun materyal içersinde melezleme, seleksiyon, sentetik, 
adaptasyon ve introdüksiyon çalıĢmaları yapılmaktadır. Uygun ebeveynler arasında yapılan 
melezlemelerde çeĢit geliĢtirmeye yönelik modifiye bulk ıslah programı uygulanmaktadır. 
Melezlemelerden elde edilen açılan materyal (populasyon) üzerinde çalıĢılarak, amaca uygun 
tek bitki seleksiyonları yapılmaktadır. Ġleri kademelerde (F6 veya daha sonraki) durulma 
gösteren materyallerden seçilen bu hatlar, standart çeĢitlerle mukayeseli olarak ön verim ve 
verim denemelerine alınmaktadır. 
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Projenin GeliĢme Durumu: 
BaĢlangıçtan Bu Yıla Kadar Yapılan ÇalıĢmalar ve Elde Edilen Bulgular: 

Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünde kolza ile ilgili ilk çalıĢmalar 1975 yılında Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesince gönderilen paket program çeĢit verim denemesi ile baĢlamıĢtır. 
1978 yılında sonuçlanan çalıĢmada yer alan 8 çeĢitten Alman orijinli Quinta çeĢidi, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesinin teklifi üzerine 10 Eylül 1979‟da üretim izni almıĢtır.  

1979-1984 yılları arasında erusik asidi düĢük kolza çeĢitlerinin Trakya koĢullarına 
adaptasyonu projesinde Elvira, Korina, Sta 8052/54, Ei 276/78 ve Hamm 5880 çeĢitleri yüksek 
verim vermiĢlerdir. Ancak iklim koĢullarının eylül ayında ekime imkân vermediği yıllarda ekimin 
gecikmesi nedeniyle soğuk zararı ve böcek zararı görüldüğü ifade edilmiĢtir.  

2000-2002 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Atom Enerjisi AraĢtırma 
Enstitüsü ve bazı özel firmalar ile yurt dıĢından sağlanan kolza materyalleriyle gözlem bahçesi 
ve denemeler kurulmuĢtur. Bazı kolza materyallerin kıĢtan etkilendikleri tespit edilmiĢtir. 
Değerlendirmeler sonucunda dekara ortalama Bienvenu 318 kg, Darmor 290 kg ve Chana 277 
kg verim vermiĢtir.  
  2004-2009 yılları arasında projeli olarak yürütülen kolza ıslah araĢtırmalarında yurt içi ve 
yurt dıĢından temin edilen materyallerle gözlem bahçeleri kurulmuĢtur. Her yıl ortalama 150'nin 
üzerindeki kolza materyali gözlem ve melezleme bahçelerinde test edilmiĢtir. Bu materyaller 
içerisinde uygun ebeveynler tespit edilerek melezleme programına alınmıĢtır. Melezleme 
programında 2009 yılı sonuna kadar yapılan toplam 198 melez kombinasyonundan 130 adedi 
baĢarılı olmuĢtur. Melezlemelerden elde edilen açılan materyal (populasyon) üzerinde 
çalıĢılarak, amaca uygun tek bitki seleksiyonları yapılmıĢtır. Ġleri kademelerdeki materyalden 
seçilen 8 hat ve 4 standart çeĢit ile toplam 6 adet verim denemesi kurulmuĢ ve standart 
çeĢitlerle mukayeseli olarak test edilmiĢtir. Bu açılan materyaller arasında  % 41- 46 arasında 
yağ oranı ve 4.04 - 4.38 g arasında bin tane ağırlığına sahip çeĢit olmaya aday 3 adet umutvari 
hat vardır ve bir tanesi 2009 yılında tescile aday gösterilmiĢtir. Bu hatların tohumlarından elde 
edilen yağlarda; oleik asit (omega-9) % 64.0 - 67.76, linoleik asit (omega-6) % 17.03-19.20, 
linolenik asit (omega-3) % 6.54-7.96 arası ve erusik asit oranı standart olarak kabul edilen 
yüzde ikinin (%2.0) çok altında (% 0.22-%0.26) bulunmaktadır. Ayrıca kolza ıslah projesinin 
yürütüldüğü yıllarda Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü ile Tohumluk Tescil ve 
Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce gönderilen kıĢlık ve yazlık kolza denemeleri yürütülmüĢtür.  

 
Bu Yıl ÇalıĢmaları ve Elde Edilen Bulgular: 
Islah ÇalıĢmaları Ve Gözlem Bahçesi:  
  2009-2010 döneminde farklı kaynaklardan temin edilen ve önceki yıllardan gelen toplam 
yağ oranı %36'nın üzerinde olan genotiplerin seçilerek ekildiği 88 çeĢitli kolza gözlem bahçesi 
ile enstitümüzde yapılan melezleme çalıĢmalarından elde edilen 14 adet F-5, 16 adet F-4, 18 
adet F-3, 27 adet F-2 ve 22 adet F-1 kademedeki melez hattıyla ıslah bahçesi oluĢturulmuĢtur. 
Bu materyaller, 5 m uzunluğundaki parsellere, birer sıra, sıra arası 60 cm ve sıra üzeri mesafesi 
de 4-5 cm olacak Ģekilde elle ekilmiĢtir. Bu araĢtırmada, yapılan gözlem ve ölçüm sonuçlarının 
değerlendirilmesi sonucunda, bölge için uygun olan hat ve çeĢitler belirlenmektedir. Islah 
bahçesinde belirlenen uygun materyal içersinde melezleme, seleksiyon, sentetik, adaptasyon 
ve introdüksiyon çalıĢmaları yapılmaktadır. Uygun ebeveynler arasında yapılan melezlemelerde 
çeĢit geliĢtirmeye yönelik modifiye bulk ıslah programı uygulanmaktadır. Islah bahçesinde öne 
çıkan kolza materyallerinde F6 kademesinden itibaren ileriki kademelerde durulma olduğunda ve 
yağ oranı ile kalitesi uygun olduğunda sırasıyla ön verim, verim ve bölge verim denemeleri 
kurularak bölge için ümitli olabilecek çeĢitlerin geliĢtirilmesine çalıĢmaktadır. 
  Gözlem bahçesinde ıslah ve melezleme çalıĢmalarda gen kaynağı olarak kullanılan 
kolza materyallerinde aynı zamanda bölgeye adaptasyon kabiliyeti üzerinde durulmakta; kıĢa 
dayanma, üniform çiçeklenme, orta boyluluk, harnup çatlatmama, yüksek tane verimi ve yağ 
oranı ile yatmaya ve hastalıklara dayanıklılığı belirleme bakımından gözlem ve ölçümler 
yapılmaktadır. 2010 yılında yapılan gözlem ve ölçümlerde ilk çiçeklenme tarihleri 21 mart – 8 
nisan, fizyolojik olum tarihleri 27 mayıs - 8 haziran, bitki boyları 150 – 190 cm, kıĢa dayanmanın 
1-2, yatmanın 1-3, 1000 tane ağırlıklarının 2.22 – 4.21 g arasında ve yağ oranlarının 39.1- 49.9 
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arasında değiĢtiği görülmüĢtür. Kolza gözlem materyalinin 5 x 0.35= 1.75 m2‟lik tek sıra ekim 
alanındaki dane verimleri 140–1522 gram arasında değiĢmiĢtir. 
  Elimizdeki farklı kademelerde bulunan kolza hatlarından yağ oranları % 40.1 ile % 49.9 
arasında bulunan 22 adet F-2, 27 adet F-3, 17 adet F-4, 12 adet F-5, 16 adet F-6 melez hatları 
ile 2010 yılı içersinde yapılan toplam 30 adet yeni melez kombinasyonundan tohum alınan 25 
adet F-1 materyali 2010-2011 dönemi sonbaharında ekilmiĢtir. 
 
Verim Denemesi: 
 2009-2010 yetiĢtirme döneminde, özel sektöre ait 2 adet çeĢit ve enstitümüz ıslah 
materyalinden seçilerek öne çıkan 3 adet seleksiyon materyali çeĢit adayı ile bölgede ekimi 
yapılan 3 adet üretim izinli kontrol çeĢitten oluĢan toplam 8 çeĢitli bir kolza verim denemesi 
yürütülmüĢtür.  

ÇeĢitler arasında dekardan alınan verim farkı istatistiksel açıdan % 0.01 düzeyinde 
önemli bulunmuĢtur. Kolza verim denemesinde dekardan alınan tane verimlerine göre RALLY 
353.8 kg/da ile birinci, TK-1 hattı 328.5 kg/da ile ikinci, TK-8 hattı 290.4 kg/da ile üçüncü, Hornet 
282.4 kg/da ile dördüncü olarak kontrol çeĢitleri istatistiki olarak önemli oranda geçmiĢtir. Aynı 
denemede yer alan kontrol Californium 276.2 kg/da, Elvis 255.1 kg/da ve Likord çeĢidi 224.8 
kg/da tane verimi vermiĢtir. Bu kolza verim denemesinde bitkilerin tam çiçeklenme tarihi 12-19 
nisan 2010, fizyolojik olum tarihi 03-10 haziran 2010, bitki boyu 150–175 cm, bitkide harnup 
sayısı 135-160, harnupta tane sayısı 22-26, dekara tane verimi 224.8 – 353.8 kg/da arasında 
değiĢmiĢtir. Bu denemede yer alan TK-1 hattı istikrarlı verimi ve tanesindeki % 45 yağ oranıyla 
umutvari görüldüğünden bir önceki yıl (2009) tescile aday gösterilmiĢtir. 

  
ÇeĢit Tescil Verim Denemesi: 
 Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce 2009-2010 döneminde 
gönderilen 14 çeĢitli KıĢlık ve 5 çeĢitli yazlık Kolza Tescil denemeleri Edirne lokasyonunda 
kurulmuĢtur. Denemede gerçekleĢtirilen gerekli gözlem, ölçüm ve verim sonuçları ilgili kuruluĢa 
gönderilmiĢtir. 
 
Projede Önerilen DeğiĢikler: 

Bu araĢtırmaya, 2010-2011 döneminde 95 materyalin bulunduğu gözlem bahçesi; 25 
adet F-1, 22 adet F-2, 27 adet F-3, 17 adet F-4, 12 adet F-5 ve 14 adet F-6 hattının bulunduğu 
ıslah materyali; bir adet çeĢit verim denemesi, biri kıĢlık ve biri yazlık olmak üzere 2 adet çeĢit 
tescil denemesi ile devam edilecektir.  
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   Ülkemizde yıllık bir milyon tonu aĢan bitkisel yağ açığının kapatılabilmesi için, halen 
üretimde bulunan yağ bitkilerinin kalite ve kantitelerinin artırılması çalıĢmaları yanısıra, üretimde 
yeni yağ bitkilerinin yer alması arayıĢı içine de girilmiĢtir.  Ülkemizde 2005  yılı verilerine göre 
7000 da olan kolza ekiliĢ alanı 2007 yılında artıĢ göstererek  104030 da‟a, 2008‟de ise 278780 
da‟a ulaĢmıĢtır. Buna bağlı olarak 2005 yılında 1200 ton üretim 2008 yılında 83965 tona 
ulaĢmıĢ ve ortalama verim değerleri de 2006 yılında 252 kg/da, 2007 yılında 276 kg/da ve 2008 
yılında 301 kg/da olarak gerçekleĢmiĢtir. (FAO, 2010).  
 

Ġklim, toprak koĢulları ve münavebe sistemlerine uygunluğu, %40-50 oranında yağı, 
%20-25 arasında protein oranı; glikozinolat ile erüsik asitten ari oluĢu (0-0) ve lif oranının da çok 
düĢük olması ve (kanola=00) yağ asitleri kompozisyonu açısından oldukça  kaliteli (palmitik asit: 
%9,2; oleik asit: %59,8; linoleik asit: %19,4 linolenik asit: %10,2; eicosenoik asit: %0,2 ve erusik 
asit:% 0,3) olması nedeniyle yağ ve yem endüstrisince aranılan bir kültür bitkisi olarak akla 
gelmektedir.  Kolza Avrupa‟da yaygın bir Ģekilde biodizel yapımında da kullanılmaktadır. 
Kolzadan elde edilen Biomotorin Avrupa‟da baĢta Avusturya, Fransa ve Ġtalya da üretilmekte ve 
dizel motorlarda ve toplu taĢımacılıkta kullanımı teĢvik edilmektedir.  

 
 Gerek ikinci ürün münavebe sistemi içinde buğdaya alternatif olan ve gerekse pamuk 
ekimleri öncesi ve ayrıca kısıtlanan tütün alanlarında ekimi yapılabilecek kolzanın yağ 
açığımızın kapatılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacağı açık olarak görülmektedir. 
Ülkemizin yağ açığı dikkate alındığında, kolzanın alternatif bir bitki olarak karĢımıza çıktığı 
görülmektedir. KıĢlık ve yazlık olarak ekiminin yapılabileceği dikkate alındığında, bölgelere göre 
uygun çeĢitlerin saptanması, baĢta yetiĢtirme teknikleri olmak üzere tüm disiplinlerde çok yönlü  
olarak araĢtırmaların yürütülmesi kolza üretiminin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması açısından 
büyük önem taĢımaktadır. 

Yağ açığımızın kapatılmasına katkıda bulunmak; kolza üretimini artırmak amacıyla, 
bölgenin ve ülkemizin değiĢik ekolojilerinde kolza tarımına uygun, yüksek verim potansiyeline 
sahip çeĢitlerin araĢtırılarak üretimde yer almasını sağlamak; kolza tarımında önemli sorun olan 
hastalık etmenleri zararlılar ve diğer stres koĢullarına dayanıklı ya da toleranslı yüksek verimli 
çeĢitlerin saptanması; kolza bitkisinin TYUAP/TAYEK illeri ve Ege Bölgesi tarımındaki yerinin 
araĢtırılması; insan ve hayvan beslenmesi ve biyodizel olarak taĢıdığı önem nedeniyle, çeĢitli 
yönlerini bir bütün olarak araĢtırmak ve elde edilecek araĢtırma bulgularının üreticilere hızlı bir 
Ģekilde iletilmesini sağlamak, projenin ana amacını oluĢturmaktadır. 

 
Bu Yıl ÇalıĢmaları  
2009 – 2010 üretim sezonunu kapsayan dönemde 1 adet ÖVD (gözlem bahçesi 82 çeĢit 

ve hat) kurulmuĢtur. 24.11.2009 tarihinde ekimi yapılan materyalin çıkıĢları 12.12.2009 
tarihlerinde tamamlanmıĢtır. Denemelerde sulama  uygulanmamıĢtır. 

 
07.05.2010 tarihinde baĢlayan hasatlar, bölgemizde erkenci kolza çeĢitlerinin hasadı 

sonrasında ikinci ürünler (mısır, ayçiçeği, susam, soya ve pamuk vb.) ve birinci ürün olarak 
erkenci pamuk üretimi öncesi yapılacak erkenci kolza çeĢitlerinin üretimi yağ açığımızın 
kapatılmasına sağlayacağı katkı açısından büyük önem taĢımaktadır.  Denemeler hava kurusu 
(%5) nemde değerlendirilmiĢtir. 

 
Ön Verim Denemesi  (ÖVD) 
Denemede 80 çeĢit/çeĢit adayı ile birlikte,  Californium  (St.1), Elvis  (St.2), Jura  (St.3), 

Licord  (St .4), Gladiator (St.5) ve Orkan  (St.6) standart çeĢitleri yer almıĢtır (Ek Çizelge 1). 
24.11.2009 tarihinde ekimi yapılan deneme, Augmented deneme desenine göre 4 tekerrürlü 
olarak kurulmuĢtur.  

Yapılan değerlendirmede en düĢük  verim değerleri 9 kg/da ile ES Nectas çeĢidinden 
yüksek verim değeri ise sırasıyla ETAE-K-18-2  (525 kg/da), Hunter (512 kg/da), ETAE-K-3-3 
(508 kg/da) ve ETAE-K-19-1 (506 kg/da) çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. Ekolojik koĢullar 
nedeniyle; ilkbahar baĢlangıcında havaların birden ısınması ile normal geliĢimini 
tamamlayamaması, harnup sayısının azlığı ve mevcut harnuplardaki tohumların oldukça az 
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geliĢmesi sonucu bazı çeĢitlerden oldukça düĢük düzeyde (98 - 9 kg/da) verim elde 
edilebilmiĢtir.  

Olgunluk bakımından ise çeĢitler arasında 66 gün  yaklaĢık 9 haftalık fark olduğu 
saptanmıĢtır.  En erken çiçeklenen çeĢit  ETAE-K-24-3 (76 gün) ve en geç çiçeklenen çeĢit  ise 
ES – Artist (142 gün); fizyolojik olum gün sayısının 146 gün  (ETAE-K-20-1-2) ile 185 gün (ES 
Nectas) arasında değiĢim gösterdiği gözlenmiĢtir.  Yazlık çeĢitlerin yaklaĢık olarak 20 gün önce 
fizyolojik olgunluğa ulaĢmıĢ olması kolza tarımı sonrası yapılacak 2. ürün tarımının erkene 
alınması ve yüksek verim değerlerine ulaĢılması açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Yapılan gözlem ve ölçümlerle çeĢitler arasında bitki boyunun 188,8 (ES - Artist) – 109,8 
(ETAE-K-24-3) cm; harnup sayısının 106 (EGCT-7152) – 655 (Samson) adet;  harnupta tane 
sayısının 10 (Escaliburn) – 27 (ETAE-K-2-3, ETAE-K-18-2, Bristol) adet, yan dal sayısının 3,0 
(ES-Hydromel) – 10,6 (Samson) ve 1000-tane ağırlığının 0,90 (Samson) – 3,85 (Capitol) g 
arasında değiĢim gösterdiği saptanmıĢtır (Ek Çizelge 1).  

 
Denemede yer alan çeĢitlere ait değerlendirme çalıĢmaları ve teknolojik analizler devam 

etmektedir. 
 
Gelecek Yıl ÇalıĢmaları 
2010 – 2011 üretim sezonunda, Bornova koĢullarında yazlık ve erkenci bazı 

materyalle bir verim denemesi kurulacaktır.  
ÇalıĢma programı (2010-2011) Çizelge 1, ve harcamalar (2009-2010) Çizelge 2‟de 

verilmiĢtir. 
Darboğazlar: Projenin bu aĢamasında iĢgücü yetersizliği nedeniyle çalıĢmalar zorunlu 

olarak daraltılmıĢtır.  Daha önce talebi yapılan, sadece yağlı tohumlara ait projelerde (ayçiçeği, 
susam, kanola, soya, aspir, keten, mısır vb.) değil, ilgili tüm ürün gruplarını kapsayan birçok 
projede ve BGK çalıĢmalarında da kullanılmak üzere, istenilen hızlı yağ tayin cihazı (NMR)‟nın 
tahsisi gerekli görülmektedir. 
 

Projede Önerilen DeğiĢiklikler :  
 Personel :  Aday araĢtırıcı Saldıray Elmas nakil nedeniyle 17.05.2010 tarihinde 
ayrılmıĢtır. Ziraat Mühendisi Mehmet ALDEMĠR 09.11.2010 tarihinde Enstitümüzde göreve 
baĢlamıĢtır. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Proje Adı  : Güneydoğu Anadolu Bölgesi KoĢullarına Uygun KıĢlık ve              

Yazlık Kolza ÇeĢitlerinin Saptanması 
Determination of Winter and Spring Rapeseed Cultivars                  
Suitable For South-eastern Anatolia Region Conditions  

Proje No   : TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ  : Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Doç. Dr. Davut KARAASLAN 
 
Sunan    :  Doç. Dr. Davut KARAASLAN 
Proje Yürütücüleri  : Abdulkerim HATĠPOĞLU 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Projede görevli AraĢtırma Enstitüleriyle                                         

iĢbirliği yapılacaktır. 
BaĢlama-BitiĢ Tarihi  : 05 Aralık  2007 - 04 Aralık 2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma:  

Denemede elde edilen veriler Çizelge 1, ve 2‟de toplu olarak verilmiĢtir. Bitki boyu 
ortalamaları 133,43-171,60 cm arasında değiĢmiĢtir. En yüksek bitki boyu ortalaması Exocet 
çeĢidinden elde edilirken en düĢük bitki boyu ortalaması Baldur çeĢidinden saptanmıĢtır. Dal 
sayısı ortalamaları 3,16-7,86 adet/bitki arasında değiĢmiĢtir. En yüksek dal sayısı ortalaması 
Express çeĢidinden elde edilirken en düĢük dal sayısı Licolly çeĢidinden saptanmıĢtır. Harnup 
sayısı ortalamaları 117,43-361,80 adet/bitki arasında değiĢmiĢtir. En yüksek harnup sayısı 
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ortalaması Egc-102 çeĢidinden elde edilirken en düĢük harnup sayısı ortalaması Gladiator 
çeĢidinden saptanmıĢtır. Harnupta tane sayısı ortalamaları 17,43-27,36 adet/harnup arasında 
değiĢmiĢtir. En yüksek harnupta tane sayısı ortalaması Nelson çeĢidinden elde edilirken en 
düĢük harnupta tane sayısı ortalaması Licosmos çeĢidinden saptanmıĢtır. 1000 tane ağırlığı 
ortalamaları 1,00-1,83 g arasında değiĢmiĢtir. En yüksek 1000 tane ağırlığı ortalaması 
Californium, Exagone, Exocet, Excalibor ve Nelson çeĢitlerinden elde edilirken en düĢük 1000 
tane ağırlığı ortalaması Licosmos çeĢidinden saptanmıĢtır. Tohum verimi ortalamaları 22,30-
112,09 kg/da  arasında değiĢmiĢtir. En yüksek tohum verimi ortalaması Excalibor çeĢidinden 
elde edilirken en düĢük tohum verimi ortalaması Gladiator çeĢidinden saptanmıĢtır. Yağ oranı 
ortalamaları % 29,83-35,84 arasında değiĢmiĢtir.  

 
Çizelge 1. AraĢtırmada elde edilen bitki boyu, dal sayısı ve harnup  
                 sayısı ortalamaları 
 
ÇeĢit 

Bitki Boyu 
(cm) 

Dal Sayısı 
(adet/bitki) 

Harnup S. 
(adet/bitki) 

Harnupta T. 
S (adet/har) 

Baldur 133,43  5,60 cd 247,06 bc 27,00 ab 
Californium 162,26  5,66 bcd 160,16 e-j 23,23 a-e 
Egc-102 134,40  7,30 ab 361,80 a 21,73 a-f 
Sary 154,40  3,46 fg 155,36 f-j 18,90 def 
Es Hydromel 151,70  5,46 cde 192,23 c-h 24,86 abc 
Exagone 151,63  5,90 bcd 283,30 b 21,63 a-f 
Express 136,13  7,86 a 236,63 bcd 26,10 abc 
Gladiator 144,63  3,93 efg 117,43 j 17,90 ef 
Licosmos 161,83  5,70 bcd 158,23 e-j 17,43 f 
Oase 161,26  4,90 def 128,93 ıj 25,86 abc 
Licolly 148,23  3,16 g 136,26 g-j 17,10 f 
Ability 161,40  4,83 def 134,90 hıj 20,63 c-f 
Rally 155,80  6,26 a-d 235,30 bcd 20,73 c-f 
Sitro 153,23  6,60 abc 191,33 c-h 22,56 a-f 
Hornet 147,00  5,73 bcd 195,56 c-g 21,73 a-f 
Exocet 171,60  6,00 bcd 278,53 b 23,70 a-d 
Dynastine 161,83  4,76 d-g 210,26 c-f 20,66 c-f 
Egct-8702 159,20  5,40 cde 217,36 cde 22,63 a-f 
Es Artist 157  5,56 cde 238,56 bcd 21,13 c-f 
Smart 156,76  5,53 cde 178,43 d-ı 21,56 b-f 
Excalibur 153,76  5,50 cde 196,30 c-g 24,46 a-d 
Egct-9152 153,73  6,06 bcd 246,43 bc 23,26 a-e 
Nelson 153,03  6,23 a-d 224,10 bcd 27,36 a 
Es Neptune 152,76  5,50 cde 203,33 c-f 25,50 abc 
Licrown 152,70  6,63 abc 242,50 bc 25.66 abc 
Nk Petrol 151,33  6,20 bcd 186,53 c-ı 24,16 a-d 
Lsd (%5) - 1,92 69,53 5,73 
Cv. (%) 7,74 17,98 17,94 15,44 

 
 
Çizelge 2. AraĢtırmada elde edilen harnupta tane sayısı, 1000 tane  
                 ağırlığı ve tohum verimi sayısı ortalamaları 
 
ÇeĢit 

Bin Tane 
Ağırlığı (g) 

Tohum 
Verimi (kg) 

Yağ Oranı 
(%) 

Protein 
Oranı (%) 

Baldur 1,00 e  34,59 ı-l 34,19 d 20,03 l 
Californium 1,83 a 44,37 f-ı 29,83 r 19,53 m  
Egc-102 1,66 ab  89,63 b 30,16 q  21,93 c 
Sary 1,33 cd 23,57 kl 31,29 o  21,87 c 



 53 

Es Hydromel 1,66 ab  57,69 def 32,53 j 20,79 gh 
Exagone 1,83 a 77,08 bc 35,84 a 21,66 d  
Express 1,23 cde 89,60 b 31,33 o 20,23 k 
Gladiator 1,33 cd 22,30 l 31,84 l  21,14 e  
Licosmos 1,00 e  26,21 jkl 31,89 l 18,83 n  
Oase 1,33 cd 39,58 g-k 33,24 h 20,71 hı 
Licolly 1,00 e  42,33 f-j 31,73 m 21,13 e 
Ability 1,50 bc 47,11 f-ı 31,79 lm 21,19 e 
Rally 1,50 bc 49,74 e-ı 32,34 k 20,84 fgh 
Sitro 1,33 cd 84,73 b 33,70 f 20,57 ıj 
Hornet 1,66 ab  46,04 f-ı 33,49 g 19,97 l 
Exocet 1,83 a 75,42 bc 34,46 c 20,91 fg 
Dynastine 1,50 bc 54,42 d-g 34,42 c 20,46 j 
Egct-8702 1,36 bcd 64,87 cde 30,30 p 23,47 a  
Es Artist 1,50 bc 80,52 bc 34,16 d 20,72 h 
Smart 1,16 de 67,53 cd 33,10 ı 20,77 h 
Excalibur 1,83 a 112,09 a 33,66 f 23,58 a 
Egct-9152 1,50 bc  51,96 d-h 31,49 n 21,58 d  
Nelson 1,83 a 47,43 f-ı 33,17 hı 20,96 f  
Es Neptune 1,16 de 85,19 b 33,83 e 21,85 c 
Licrown 1,66 ab 36,61 h-l 33,43 g 20,04 l 
Nk Petrol 1,66 ab 45,96 f-ı 35,46 b 22,89 b 
Lsd (%5) 0,30 19,53 0,10 0,14 
Cv. (%) 12,78 17,42 0,19 0,42 

 
En yüksek yağ oranı % ortalaması Exagone çeĢidinden elde edilirken en düĢük yağ 

oranı % ortalaması Californium çeĢidinden saptanmıĢtır. Protein oranı ortalamaları % 18,83-
25,58 arasında değiĢmiĢtir. En yüksek protein oranı % ortalaması Excalibor çeĢidinden elde 
edilirken en düĢük protein oranı % ortalaması Licosmos çeĢidinden saptanmıĢtır.  

 

Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 2010-2011 sezonunda Karadeniz tarımsal araĢtırma Enstitüsü 
ve Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitülerinden gelen 21 hat ile 9 çeĢit kullanılmıĢtır. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Projenin Adı    : Çukurova Bölgesi Kolza Adaptasyon ve YetiĢtirme Tekniği 
ÇalıĢmaları 
     Rapeseed Adaptation and Agronomy Research of Çukurova Region 
Proje numarası    : TAGEM / TA /09 / 05/ 01 /008 
Proje yürütücüsü kuruluĢ : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 
Proje Lideri   :  Zir.Yük.Müh. Nigar ANGIN  
Proje Yürütücüleri  :  Zir. Yük.Müh. Yasemin VURARAK 
     
ĠĢ Birliği yapılan kuruluĢlar :   Karadeniz TAEM, Samsun, Tarsus TSKAE, Mersin 

   
BaĢlama ve BitiĢ tarihi : 2009-2013 
 
Dönem Bulguları ve TartıĢma   
 
Materyal ve Metot:  
       Kolza adaptasyon denemeleri Doğankent ve Tarsus TSKAE  olmak üzere 2 lokasyonda 
tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak her bir parsel 5m boyunda 1 m 
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eninde (5 x 1 = 5 m2 )   olacak Ģekilde Çutaem lokasyonunda 25/11/2009 tarihinde 3 yazlık, 20 
kıĢlık olmak üzere 23 çeĢitle, Tarsus lokasyonunda ise 10/12/2009 tarihinde 3 yazlık 9 kıĢlık 
çeĢit ile 12 çeĢitle kurulmuĢtur  Ekimler elle yapılmıĢ, ve ekimden önce  dekara dekara 6 kg saf  
P2O5 ve 6 kg saf  N olacak Ģekilde 20-20-0 taban gübresi verilmiĢtir. Üst gübre olarak ilaveten 
dekara saf olarak 16 kg N 17-18 ġubat 2010 tarihinde tek uygulama halinde bitkilere verilmiĢtir.. 
Parselin her iki yanından birer sıra, orta sıraların uç taraflarından ise 50‟Ģer cm kenar tesir 
olarak değerlendirilerek 4 m2‟lik alan hasat edilmiĢtir  

         Denemelerde çıkıĢ tarihi, 4-6 yapraklı rozet tarihi, sapa kalkma tarihi, ilk çiçeklenme gün 
sayısı, % 50 çiçeklenme gün sayısı, harnup oluĢum gün sayısı, yan dal sayısı, harnup sayısı, 
harnupta tane sayısı belirlenmiĢ ve hasat sonunda hasattaki tane nemi, dekara verim değerler 
ölçülmüĢtür. 

        
Gözlem ve Analiz Sonuçları 
       Denemelerden yazlık çeĢitler Çutaem lokasyonunda 17/05/2010, Tarsus lokasyonu ise 
20/05/.2010 tarihinde hasat edilmiĢtir. KıĢlık çeĢitler ise her iki lokasyonda da 8-15/06/2010 
tarihleri arasında hasat edilmiĢlerdir.  
        Denemenin Çutaem lokasyonunda bitkilerin harnup bağlama ve fizyolojik olgunluk 
dönemlerinde mevsim normallerinin altında sıcaklıkların görülmesi ve hava neminin yüksek 
olması nedeniyle afit ve külleme hastalıkları gözlemlenmiĢtir. Bölgemizde yoğun olarak 
gözlemlenen kuĢ zararı nedeniyle denemelerin %40‟lık gölgeleme materyali ile örtülmesi 
sonucu örtü içinde hava sıcaklığı ve nemin yükselmesi sebebiyle bu zararlı ve hastalığın 
tetiklendiği düĢünülmektedir. Denemede yazlık çeĢitlerde bitkiler yeĢil aksamları kurumaya 
baĢlamadan olgunlaĢan harnuplar çatlamıĢ ve daneleri dökülmüĢtür. Bu nedenle yazlık 
çeĢitlerde verimler 118-160 kg/da arasında değiĢmiĢtir. KıĢlık çeĢitlerde ise harnup içindeki 
daneler geliĢememiĢ ve bu danelerde de çimlenme olmuĢ ve bu nedenlerle denemeden sağlıklı 
verim elde edilememiĢtir. KıĢlık çeĢitlerden elde edilen verimler 34-51 kg/da olmuĢtur. 
       Tarsus lokasyonunda yazlık olan 3 çeĢitten sağlıklı sonuçlar elde edilmiĢ ve ortalama dane 
verimi 207-246 kg/da arasında değiĢmiĢtir. KıĢlık çeĢitlerde ise kuĢ zararı ve rüzgarın etkisiyle 
harnupta dane dökülmesi yaĢanmıĢ ve buradan da sağlıklı verim elde edilememiĢtir. Tarsus 
lokasyonunda kıĢlık çeĢitlerin verimleri 39-48 kg/da arasında değiĢmiĢtir. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Projenin Adı   : Kolza Hasadında Biçerdöver Tane Kayıplarının AraĢtırılması  
     Reduced of Seedd Missing in Rapeseed Harvesting with Combine 
Proje No   : TAGEM/TA/08/05/01/001 
Yürütücü KuruluĢ  : Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : ġahin Gizlenci 
Proje Yürütücüleri  : Mustafa Acar, Hüseyin Duran, Mevlüt ġahin    Prof. Dr. Ġlknur G. Dursun 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü-Ankara 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Eylül 2007 – Aralık 2010 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi : 

Temel besin maddelerinden biri olan yağ, insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. 
Halen ülkemizde kiĢi baĢına yılda 19 kg yağ tüketilmektedir. 

Ülkemizde özellikle her yıl hissedilir derecede artarak devam eden bitkisel yağ açığımız, 
bugün bitkisel yağ sanayimizin, dolayısıyla ülke ekonomimizin önemli problemleri içerisinde yer 
almaktadır. Üretim artıĢının talepteki artıĢ hızını yakalayamaması; Türkiye‟yi hem yağ hem de 
yağlı tohum ithalatçısı haline getirmiĢtir. 2005 yılında yağlı tohumlarda dıĢarıya ödenen döviz 
miktarı yaklaĢık 1.3 milyar doları bulmuĢtur.  

Son günlerde ülkemizde  biyodisel üretimine yönelik tesis kuran 150 civarında özel 
sektör firmasının faaliyette olduğu bildirilmektedir. Biyodisel üretiminde en fazla kullanılan 
bitkisel ham maddeler, doğal olarak ülkelerin yoğun olarak ürettikleri yağ bitkilerine göre 
Ģekillenmekteyse de; kolzanın, % 86 ile baĢı çektiği bilinmektedir. 
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 Güler ve arkadaĢlarının Orta Karadeniz Bölgesinde kolza üretim alanlarının coğrafi bilgi 
sistemleri tekniklerini kullanarak belirlenmesi çalıĢmasında Amasya, Samsun ve Tokat illerinde 
339 774 ha alanda kolza yetiĢtirilebileceğini bildirmiĢlerdir.  

Kolza bitkisinin ekim alanlarının arttırılması yanında birim alandan alınan verimin 
yükseltilmesi de ana ilkeler arasında yer almaktadır. Kolza bitkisinde verimde düĢüĢün en 
önemli etkenlerinden birisi hasat sırasında meydana gelen tane kayıplarıdır. Kolzanın bin tane 
ağırlığının 2.5-5.5 g arasında değiĢim göstermesi, tohumlarının oldukça küçük olması, 
ülkemizde yeni yeni ekim alanları bulması çiftçilerimiz tarafından tarımının tam olarak 
bilinmemesi sebebiyle  hasat esnasında tane kayıp oranları % 20-30‟lara ulaĢmaktadır.              
200 bin ha alan için ortalama % 25 tane kaybı 250 kg/da verim hesabı ile 125 bin ton yağlı 
tohum kaybına karĢılık gelmektedir. Bu oran bir baĢka deyiĢle 50 bin ha alandan hiç kolza 
alınamaması anlamına gelmektedir. Bu durum ürün maliyetinin yükselmesine, çiftçinin gelirinin 
düĢmesine sebep olmaktadır. Hasat kayıplarının en aza indirilmesindeki en önemli unsur, 
ürünün durumuna göre biçerdöverin ayarlanmasıdır. Tane kaybının azaltılması için gerekli olan 
biçerdöver ayarları arasında biçerdöverin ilerleme hızı da dikkate alınması gereken önemli bir 
unsurdur. Biçerdöverle doğrudan hasat yönteminde; biçerdöverin tipine, ürün ve arazi yapısına 
bağlı olarak tane kaybının  % 8-54 arasında değiĢtiği belirtilmektedir. 

Bu projede; kolzanın biçerdöverle hasat-harmanında meydana gelen tane kayıplarını 
belirleyerek önlemek veya en aza indirmek, birim alandan alınan verime dolaylı yoldan katkıda 
bulunmak, üreticinin gelir seviyesini yükseltmek hedeflenmiĢtir. 

Materyal ve Metot :  
AraĢtırma, Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü arazisinde üç ayrı çalıĢma Ģeklinde 

2007-2010 yılları arasında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada materyal olarak Elvis çeĢidi kullanılmıĢtır. 
A- Biçerdöver ile kolza hasadında en uygun vantilatör devir sayısı ve biçerdöver 

ilerleme hızının belirlenmesi,  
B- Biçerdöver ile kolza hasadında en uygun batör devir sayısı ve Kontürbatör aralığının 

belirlenmesi,  
C- Biçerdöver ile kolza hasadında en uygun dolap devri ve dolap konumunun 

belirlenmesi” 
Denemede metot olarak, tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme deseni 

kullanılmıĢtır. Denemeler üç tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Ekim 20 cm sıra aralığına, ekim 
normu 800 g/da olarak uygun tohum yatağına pnomatik mibzer ile ekilmiĢtir. 

Her bir parsel 5 m eninde 20 m boyunda (100 m2) teĢekkül etmiĢtir. Biçerdöverle hasat 
esnasında oluĢan tane kayıplarının ölçülmesinde her bir parsel içerisine 12x102 cm ebatlarında 
plastik kutu yerleĢtirilmiĢtir. Biçerdöver ile hasat yapıldıktan sonra kutuların içerisine dökülen 
kolzalar tartılarak her bir uygulama için meydana gelen tane kayıp ortaya çıkmıĢtır. Bu miktar 
parsel verimine oranlanarak % tane kaybı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada parsel verimi, nem ve % 
tane kayıp oranları incelenmiĢtir. Sonuçlar varyans analizine tabi tutulmuĢtur. 

Gübreleme daha önceden alınmıĢ toprak örneği analiz sonuçları dikkate alınarak 15 kg 
saf N gelecek Ģekilde yarısı ekimle yarısı erken ilkbaharda yapılmıĢtır. Yabancı otlara karĢı ekim 
öncesi dekara 200 cc treflarin terkipli ilaç kullanılmıĢtır. Haziran ayının ortasına kadar havanın 
yağıĢlı geçmesi nedeniyle hasat iĢlemi Haziran ayının son haftasında yapılmıĢtır. 

A- Biçerdöver ile kolza hasadında en uygun vantilatör devri sayısı ve biçerdöver 
ilerleme hızının belirlenmesi 

Ana parsellere vantilatör devirleri (400, 500, 600 d/dak) alt parsellere ise biçerdöver 
ilerleme hızı (3, 4 ve 5 km/h) getirilmiĢtir.  

B- Biçerdöver ile kolza hasadında en uygun batör devir sayısı ve Kontürbatör 
aralığının belirlenmesi 

Ana parsellere batör devirleri (500, 600, 700 ve 800 d/dak) alt parsellere ise Kontürbatör 
aralıkları (ön 30 mm- arka 3 mm, ön 40 mm- arka 3 mm, ön 50 mm-arka 3 mm, ön 60 mm-arka 
3 mm) getirilmiĢtir  

C- Biçerdöver ile kolza hasadında en uygun dolap devri ve dolap konumunun 
belirlenmesi 

Ana parsellere dolap konumları (tabla helezonunun önünde arkasında ve hizasında), alt 
parsellere ise dolap devirleri (15, 30, 45 ve 60 devir/dakika) getirilmiĢtir.  



 56 

Bulgular ve TatıĢma : 
 ÇalıĢmalar üç ayrı Ģekile yürütülmüĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

A- Biçerdöver ile kolza hasadında en uygun vantilatör devri sayısı ve biçerdöver 
ilerleme hızının belirlenmesi 

ÇalıĢmada parsel verimi, nem ve % tane kayıp oranları incelenmiĢtir. birleĢtirilmiĢ 
varyans analizi sonunda elde edilen nem değerleri % 11.6-12.6 arasında bir değiĢim 
göstermiĢtir. Analiz sonuçlarına göre uygulamalar ile elde edilen nem değerleri arasındaki fark 
önemsiz çıkmıĢtır.  

Her bir parselden farklı vantilatör devri ve ilerleme hızı uygulanmadan aldığımız üç yıllık 
verim değerleri birleĢtirilmiĢ varyans analizine tabi tutulmuĢtur. Analiz sonucunda  farklı 
vantilatör devirleri; farklı ilerleme hızları ve vantilatör devri ilerleme hızı interaksiyonu ile  
verimler arasındaki fark istatistiki olarak önemli ( P< 0.01) çıkmıĢtır. Arazinin homojen 
olmaması, parseller arasında ve bloklar arasında verim farklılığını ortaya çıkarmıĢtır. 

ÇalıĢmada farklı vantilatör devri ilerleme hızı uygulamalarından  elde ettiğimiz tane kaybı 
değerleri birleĢtirilmiĢ varyans analizine tabi tutulmuĢtur. Analiz sonucunda konu olarak 
seçtiğimiz üç farklı vantilatör devri, ilerleme hızı, yıl* ilerleme hızı ile çalıĢma sonucunda elde 
etmiĢ olduğumuz tane kaybı (%) değerleri arasındaki fark önemli  ( P< 0.01); yıl*vantilatör devri, 
vantilatör devri* ilerleme hızı ile çalıĢma sonucunda elde etmiĢ olduğumuz tane kaybı (%) 
değerleri arasındaki fark önemsiz (Çizelge 1) bulunmuĢtur. 
Çizelge-5: Kolza bitkisinde farklı vantilatör devirleri, ilerleme hızlarının tane kaybı (%), üzerine etkileri  

Uygulamalar TANE KAYBI (%) 

Ortalama 2007/ 
2008 

 

2008/ 
2009 

 

2009/ 
2010 

 
Ventilator 

Devri 
Ġlerleme 

Hızı 

400 
dev/dak 

3km/h 3.28 2.77 AB 7.05 A 8.52 BC 

4km/h 2.87 1.83 BC 3.15 BC 4.96 D 

5km/h 3.49 3.08 A 8.85 A 10.24 AB 

400 dev/dak ortalama 3.21 A 2.55 A 6.35 A 7.91 A 

500dev/d
ak 

3km/h 2.76 1.41 C 2.10 C 4.01 DE 

4km/h 2.61 0.75 C 2.07 C 2.83 E 

5km/h 2.96 2.68 AB 6.58 AB 7.54 C 

500 dev/dak ortalama 2.77 B 1.61 B 3.15 B 4.79 B 

600dev/d
ak 

3km/h 3.28 2.67 AB 6.57 AB 8.21 C 

4km/h 3.01 1.33 C 2.22 C 4.61 D 

5km/h 3.65 3.12 A 8.87 A 10.66 A 

600 dev/dak ortalama 3.31 A 2.37 AB 5.89 A 7.83 A 

   
   

Il
 h

ız
ı 

 

 or
t.(

km
/s

a)
 

  

3km/h 3.11 B 2.29 B 5.24 B 6.91 B 

4km/h 2.83 C 1.31 C 2.04 C 4.13 C 

5km/h 3.37 A 2.96 A 8.10 A 9.49 A 

Ö
n
e
m

 D
e
re

. 

 

Van.Dev. * * * ** 

Il.hızı ** ** ** ** 

Yıl*van.dev    ÖD 
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Yıl*il.hız    ÖD 

Van.Dev.*il.
hızı 

ÖD ÖD ÖD * 

Yıl*van.dev
*il.hız 

    

DK 5.92 17.05 13.76 16.03 

 

En düĢük tane kaybı birleĢtirilmiĢ varyans analizi sonuçlarına göre vantilatör devri 500 
devir/dakika %4.79 uygulamasından ölçülürken; en yüksek tane kaybı ise vantilatör devri 600 
devir/dakika %9.79 uygulamasından tespit edilmiĢtir. Farklı ilerleme hızı uygulamalarının 
parsellerdeki % tane kaybı üzerine etkisi çok önemli     ( P< 0.01) olmuĢtur. En düĢük tane kaybı  
% 4.13 ile ilerleme hızı 4 km/saat uygulamasından alınırken; en yüksek tane kaybı ise %9.49 ile 
ilerleme hızı  5 km/saat uygulamasından tespit edilmiĢtir. Yıl*vantilatör devri,yıl* ilerleme hızı, 
yıl* vantilatör devri* ilerleme hızı interaksiyonu ile tane kaybı değerleri arasındaki fark önemsiz 
çıkmıĢtır.Vantilatör devri* ilerleme hızı interaksiyonu ile tane kaybı değerleri arasındaki fark çok 
önemli ( P< 0.05) olmuĢtur En düĢük tane kaybı % 2.83 ile vantilatör devri 500 dev/dakika 
ilerleme hızı 4 km/saat  uygulamasından elde edilirken en yüksek tane kaybı % 10.66 ile 
vantilatör devri 600 dev/dakika ilerleme hızı 5km/saat  uygulamasından alınmıĢtır. Yapılan 
regrasyon analizi sonunda biçerdöverde farklı vantilatör devri ile farklı ilerleme hızlarının verim 
üzerine % tane kaybı arasındaki fonksiyonel iliĢkiyi açıklayan denklem farklı ilerleme hızlarında 
y = 4,0641x2-14,972x+17,825, farklı vantilatör devirleri için y = -3,0753x2  - 12,339x +17,175 
olarak hesaplanmıĢtır. Determinasyon katsayıları (R2), biçerdöverde farklı ilerleme hızı için r2 = 
0.32, farklı vantilatör devirleri için r2 = 49 çıkmıĢtır.  

B- Biçerdöver ile kolza hasadında en uygun batör devir sayısı ve kontürbatör 
aralığının belirlenmesi 

BirleĢtirilmiĢ varyans analizi sonuçlarına göre çalıĢmada konu olarak aldığımız dört farklı 
batör devri, dört farklı batör-kontürbatör aralığında araĢtırma sonunda tespit edilen nem 
değerleri birleĢtirilmiĢ varyans analizi sonuçlarına göre % 11.18-12.86 arasında bir değiĢim 
göstermiĢtir. 

Her bir parselden elde edilen verim değerleri ile o parselde yapılan uygulama ile hasat 
esnasında meydana gelen tane kaybı miktarları toplanarak parsel verimi hesaplanmıĢtır. Üç 
yıllık verilerin değerlendirildiği birleĢtirilmiĢ varyans analizi sonuçlarına göre verim değerleri 
336,39- 457.85 kg/da arasında bir değiĢim göstermiĢtir. 

AraĢtırma sonunda elde edilen verilerin birleĢtirilmiĢ analiz sonuçlarına göre en düĢük 
tane kaybı farklı batör devri uygulamalarında 700 devir/dakika uygulamasından  % 1.80 
ölçülürken; en yüksek tane kaybı ise 800 devir/dakika uygulamasından % 2.22 tespit edilmiĢtir. 
Farklı kontürbatör aralğı uygulamalarının parsellerdeki % tane kaybı üzerine etkisi çok önemli ( 
P< 0.01),olmuĢtur. En düĢük tane kaybı  % 1.89 ile ön 30mm arka 30 mm uygulamasından 
alınırken; en yüksek tane kaybı ise %  2.16 ile  ön 60mm arka 30 mm uygulamasından tespit 
edilmiĢtir. Yıl*batör devri,yıl* kontürbatör aralığı, interaksiyonu ile tane kaybı değerleri 
arasındaki fark önemsiz çıkmıĢtır.batör devri* kontürbatöraralığı  interaksiyonu ile tane kaybı 
değerleri arasındaki fark önemli ( P< 0.05) olmuĢtur En düĢük tane kaybı % 1.58 ile batör devri 
700 dev/dakika ile kontürbatör aralığı ön 30 mm arka 30 mm uygulamasından elde edilirken en 
yüksek tane kaybı % 2.34 ile batör devri 800 devir/dakika ile kontürbatör aralığı ön 60 mm arka 
30 mm uygulamasından  alınmıĢtır (Çizelge 2). 
Çizelge 2: Kolza bitkisinde farklı batör devirleri, kontürbatör aralıklarının tane kaybı (%),üzerine etkileri  

 TANE KAYBI (%) 

Uygulamalar 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 Ortalama 

Batör Devri Kontürba  
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tör aralığı 
(mm) 

500 
dev/dak 

30mm 1.83 F 2.04 AC 1.06 E 1.78 FH 

40mm 2.51 BD 1.97 AC 1.65 CE 2.05 CE 

50mm 2.41 BE 1.96 AC 2.63 AE 2.12 AD 

60mm 2.83 AB 2.08 AB 2.85 AD 2.30 AB 

500 dev/dak ortalama 2.40 B 2.02 A 2.04 AB 2.06 B 

600dev/dak 

30mm 2.03DF 1.85 AE 3.15 AC 2.01 CF 

40mm 2.17 DF 1.66 DF 1.58 CE 1.82 EG 

50mm 2.21 DF 1.82 BE 2.02 BE 1.94 DF 

60mm 2.41 BE 1.84 AE 1.80 CE 1.97 DF 

600 dev/dak ortalama 2.20 BC 1.79 F 2.14 AB 1.93 C 

700dev/dak 

30mm 1.75 F 1.89 B 1.19 DE 1.58 H 

40mm 1.93 EF 1.62 E 1.19 DE 1.70 GH 

50mm 2.19 DF 1.98 AC 1.19 DE 1.90 DG 

60mm 2.75 AC 1.78 CE 1.40 DE 2.04 CE 

700 dev/dak ortalama 2.15 C 1.69 B 1.25 B 1.80 D 

800dev/dak 

 

30mm 2.26 CF 2.01 AC 3.97 A 2.20 AC 

40mm 2.40 BE 2.11 A 3.62 AB 2.22 AC 

50mm 2.83 AB 1.92 AD 1.47 CE 2.11 BD 

60mm 3.10 A 2.09 AB 2.22 BE 2.34 A 

800 dev/dak ortalama 2.65 A 2.04 A 2.82 A 2.22 A 

K
o
n
tü

rb
a
tö

r 

A
ra

lı
ğ
ı 
(m

m
) 

 

30mm 1.97 C 1.82 B 1.83 B 1.89 B 

40mm 2.25 B 1.84 AB 2.01 AB 1.95 B 

50mm 2.41B 1.92 AB 2.12 AB 2.02 AB 

60mm 2.77 A 1.95 A 2.34 A 2.16 A 

Ö
n
e
m

 D
e
re

. 
 

Bat.Dev. ** * * ** 

Kont. aralığı ** * * ** 

Bat.Dev.*Ko
n.ar 

ÖD ÖD ÖD ÖD 

Yıl. 
*Bat.Dev. 

   ÖD 

Yıl.*Kont. 
aralığı 

   ÖD 

Yıl* 
Bat.Dev.*Ko

n.ar 

   * 

DK 13.41 8.76 5.77 8.97 
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Farklı kontürbatör devri uygulamalarında linear bir yapı izlemiĢ   y =0,0882x+1,7886, 
farklı batör aralıkları için binomial bir eğri oluĢturmuĢ y=0,1352x2-0,6421x+2,6003 olarak 
hesaplanmıĢtır. Determinasyon katsayıları (R2), biçerdöverde farklı batör devri uygulamaları için 
r2 = 0.68, farklı kontürbatör aralıkları için r2 = 0,48 çıkmıĢtır.  

C- Biçerdöver ile kolza hasadında en uygun dolap devri ve dolap konumunun 
belirlenmesi 

BirleĢtirilmiĢ varyans analizi sonuçlarına göre konu olarak aldığımız üç farklı tabla 
konumu, dolap devri çalıĢmalarında, araĢtırma sonunda tespit edilen nem değerleri birleĢtirilmiĢ 
varyans analizi sonuçlarına göre % 11.25-12.97 arasında bir değiĢim göstermiĢtir. 

Her bir parselden elde edilen verim değerleri ile, o parselde yapılan uygulama ile hasat 
esnasında meydana gelen tane kaybı miktarları toplanarak parsel verimi hesaplanmıĢtır. Verim 
değerleri 324.42- 372.05 kg/da arasında bir değiĢim göstermiĢtir. 
  En düĢük tane kaybı (%), birleĢtirilmiĢ varyans analizi sonuçlarına göre dolap konumu 
önde uygulamasından  %6.98 uygulamasından ölçülürken; en yüksek tane kaybı ise dolap 
konumu arkada uygulamasından % 8.36 tespit edilmiĢtir. Farklı dolap devri uygulamalarının 
parsellerdeki % tane kaybı üzerine etkisi çok önemli     ( P< 0.01) olmuĢtur. En düĢük tane kaybı  
% 7.06 ile dolap devri 15 devir/dakika uygulamasından alınırken; en yüksek tane kaybı ise        
% 9.81 ile dolap devri 60 devir/dakika uygulamasından tespit edilmiĢtir. Yıl*tabla konumu, yıl* 
dolap devri, yıl* tabla konumu* dolap devri interaksiyonu ile tane kaybı değerleri arasındaki fark 
önemsiz çıkmıĢtır. dolap konumu*dolap devri interaksiyonu ile tane kaybı değerleri arasındaki 
fark çok önemli ( P< 0.01),olmuĢtur.  En düĢük tane kaybı  % 3.46 ile dolap konumu önde 30 
devir/dakika uygulamasından elde edilirken en yüksek tane kaybı % 10.20 ile dolap konumu 
arkada 60 devir /dakika uygulamasından alınmıĢtır (çizelge 3).  
 
Çizelge 3: Kolza bitkisinde biçerdöver ile hasat esnasında farklı tabla konumu, farklı dolap devirlerinin 

tane kaybı (%),üzerine etkileri 

TANE KAYBI  (%) 

Uygulamalar 2007/        
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

Ortalam
a 

Tabla 
konumu Dolap Devri     

Önde  

15 dev dak 1.39 D 2.62 CD 6.28 C 6.20 F 

30 dev dak 1.12 D 1.91 E 3.54 D 3.46 G 

45 dev dak 1.82 AC 3.01 AC 8.33 AB 8.30 BD 

60 dev dak 1.91 AC 3.21 A 9.43 A 9.95 A 

Önde ortalama 1.56 B 2.68 B 6.89 B 6.98 B 

Hizasınd
a  

15 dev dak 1.80 AC 3.13 AB 9.02 A 8.50 BD 

30 dev dak 1.81 AC 2.31 DE 4.92 CD 6.07 F 

45 dev dak 1.87 AC 2.74 BC 6.85 BC 7.47 DE 

60 dev dak 2.04 AB 3.09 AB 8.97 A 9.27 AB 

Hiazsında ortalama 1.88 A 2.82 AB 7.44 AB 7.83 AB 

Arkada  

15 dev dak 1.73 C 2.62 CD 6.26 C 6.48 EF 

30 dev dak 1.75 BC 3.01 AC 8.38 AB 8.10 CD 

45 dev dak 1.82 AC 3.12 AB 9.03 A 8.67 BC 
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60 dev dak 2.07 A 3.33 A 10.24 A 10.20 A 

Arkada  ortalama 1.85 A 3.02 A 8.48 A 8.36 A 
D

ol
ap

 D
ev

ri 
 

O
rta

la
m

a 
(d

ev
/d

ak
) 

15 dev dak 1.65 B 2.79 B 7.19 BC 7.06 C 

30 dev dak 1.56 B 2.41 C 5.61 C 5.88 D 

45 dev dak 1.83 A 2.95 AB 8.07 AB 8.15 B 

60 dev dak 2.01A 3.21 A 9.55 A 9.81 A 

Ö
n
e
m

 D
e
re

. 
 

 

Tab.Kon ** * * * 

Dol.dev ** ** ** ** 

Yıl* Tab.Kon    ÖD 

Yıl* Dol.dev    ÖD 

Tab.kon.*Dol.dev ÖD ÖD ÖD ** 

Yıl* Tab.kon.*Dol.dev    ÖD 

DK 9.98 8.43 14.2 15.37 

 

Farklı tabla konumu uygulamalarında y =  0,1363x +3,1042  farklı dolap devri 
uygulamaları için  y = 0,1351x2 +0,4878x +3,0382  olarak hesaplanmıĢtır. Determinasyon 
katsayıları (R2),biçerdöverde farklı tabla konumu uygulamaları için r2 = 0.51, farklı dolap devri 
uygulamaları için r2 = 0,33 çıkmıĢtır. 
Özet : Bu çalıĢma, Samsun ekolojik Ģartlarında yürütülmüĢtür. AraĢtırma bölgemizde 
yetiĢtirilmekte olan kolzanın biçerdöver ile hasadı esnasında meydana gelen tane kayıplarının 
en aza indirilmesi hakkında temel bilgiler elde etmek amacıyla, 2007- 2010 yılları arasında 
Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü uygulama arazisinde yürütülmüĢtür.  

ÇalıĢma biçerdöver ile kolza hasadında en uygun vantilatör devir sayısı ve biçerdöver 
ilerleme hızının belirlenmesi, en uygun batör devir sayısı ve kontürbatör aralığının belirlenmesi, 
ile en uygun dolap devri ve dolap konumunun belirlenmesi olmak üzere üç alt baĢlık altında 
yürütülmüĢtür. Her bir çalıĢma ayrı ayrı tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme 
desenine göre gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma sonunda kolza ile biçerdöver hasadında en az tane kaybının gerçekleĢtiği, en 
ideal kriterler vantilatör devri : 500 dev/dakika; ilerleme hızı: 4 km/h; dolap devri 30 devir/dakika; 
tabla helezonunun önünde, batör devri:  700 devir/dakika; kontürbatör aralığı 30 mm 
uygulamalarından elde edilmiĢtir. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Proje Adı                : Çukurova Bölgesi Soya Islah ÇalıĢmaları 

Ġngilizce Adı           : Soybean Breeding Project in Cukurova  Region   

Proje No                 : TAGEM / TA / 09 / 05 / 01/ 001-1 

Yürütücü KuruluĢ  : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü   

Proje Lideri            :  Ahmet Nedim NAZLICAN 

Sunan                     :  Ahmet Nedim NAZLICAN 
Proje Yürütücüleri :  Dr. Pınar Çubukçu KARA 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar:  Batı Akdeniz TAE, Karadeniz TAE, Ege TAE, Trakya TAE,  
Güneydoğu Anadolu TAE, GAP TSKTAE,  Bahri DağdaĢ UTAE          

BaĢlama ve BitiĢ Tarihi:  01/ 01/ 2009 -  31/ 12 / 2013 

Dönem Bulguları ve TartıĢma:  

2010 yılı soya ıslah çalıĢmaları kapsamında yürütülen melezleme programında; 4 Ana ve 7 
Baba hattın kullanıldığı ve 20‟Ģer gün arayla, 3 farklı ekim zamanında ekilen melez bahçesi 
kurulmuĢtur. 17 Haziran - 6 Ağustos 2010 tarihleri arasında gerçekleĢen çiçeklenme dönemi 
boyunca, 18 farklı kombinasyona ait toplam 1123 adet melezleme yapılmıĢ ve bunlardan 72 
adet F1 melez bakla elde edilmiĢtir.   

 

Açılan Materyal olarak, bir önceki yıldan devreden toplam 165 adet F1-F6 kademesinden hattın 
tohumları ekilip değerlendirilerek, 45 F2, 30 F3, 6 F4, 7 F5, 3 F6, 5 F7 ve 1 adet F8 tek bitkileri 
seçilmiĢtir. Ayrıca, 2010 yılı verim denemelerinde test edilmek üzere 3 adet F6 hattı da toplu 
olarak (bulk) hasat edilmiĢtir.  

ÇeĢit verim denemelerinde; I. üründe 24, II. üründe ise 16 hat test edilmiĢ ve ümitvar bulunan 
hatlar belirlenmiĢtir. Yine I. ve II. üründe birer adet çeĢit tescil denemesi kurulmuĢtur. 
KuruluĢumuza ait hatların, baĢka bölgelerdeki performanslarının belirlenmesi amacıyla da; 
Ġzmir, Antalya ve Diyarbakır lokasyonlarındaki verim denemelerinde test edilmeleri sağlanmıĢtır.  

Tohumluk üretim programında yer alan Nazlıcan, Türksoy, Adasoy, YeĢilsoy ve Yemsoy 
çeĢitlerinin tohumluk üretimlerine de devam edilmiĢtir. 5 soya çeĢidine ait orijinal ve sertifikalı 
kademelerdeki üretimlerden toplam 13.9 ton tohumluk üretilmiĢ olup, sertifikasyon 
çalıĢmalarının tamamlanmasından sonra, 2010 yılı ekimleri için çiftçilerin hizmetine 
sunulacaktır. 

Ayrıca, 2009 yılı üretimi soya tohumluklarından TĠGEM‟e tahsis edilen, 3 adet soya çeĢidimize 
ait toplam 7.3 ton soya tohumluğunun Ceyhan TĠGEM‟de ekimleri yapılarak, çiftçilere dağıtılmak 
üzere çoğaltılması sağlanmıĢtır.    

Projede Önerilen DeğiĢiklikler:  Dr. Pınar Çubukçu Kara, proje çalıĢmalarına dahil edilmiĢtir.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proje Adı   : ÜLKESEL SOYA ENTEGRE ÜRÜN YÖNETĠMĠ ARAġTIRMALARI 
Alt Proje Adı  : Güneydoğu Anadolu Bölgesi ġanlıurfa Yöresi Soya Islah ÇalıĢmaları / 

Soybean Breeding Studıes in South East Anotolıa Region, ġanlıurfa 
Proje No  : TAGEM/TA/09/05/01/001-4 
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Yürütücü KuruluĢ : GAP Toprak – Su Kaynakları ve Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 

Proje Lideri: Dr. Hüseyin ARSLAN 
Proje Yürütücüleri: Halil HATĠPOĞLU, Dr. Mehmet KARAKUġ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Yok 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2009-2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Denemelerde her parsel 4 sıradan oluĢmuĢ olup, ekim sıra 
arası 70 cm, sıra üzeri 5 cm ve sıra uzunluğu 6 m olacak Ģekilde yapılmıĢtır. F11 kademesinde 
1 adet ana ürün 2 adet ikinci ürün (GündaĢ ve Talat Demirören lokasyonları) soya verim 
denemesi kuruldu. Üç denemede 18 hat ve 2 kontrol çeĢit materyal olarak kullanılmıĢtır. Bu 
denemelerde ihtiyaç duyuldukça sulama, çapalama vb. gibi bakım iĢleri yapıldı. Deneme 
sonunda gözlemler alınmıĢ olup, ana üründe hasatlar 22.09.2010/05.10.2010 tarihlerinde hasat 
yapılmıĢtır. Ġkinci ürün denemelerinde hasat GündaĢ lokasyonunda 11-20.10.2010 tarihlerinde, 
Talat Demirören lokasyonunda ise 08.11.2010 tarihinde yapılmıĢtır. F8 kademesinde 1 adet ana 
ürün soya verim denemesinde 8 hat ve 2 kontrol çeĢit materyal olarak kullanılmıĢtır. Bu 
denemelerde ihtiyaç duyuldukça sulama, çapalama vb. gibi bakım iĢleri yapıldı. Deneme 
sonunda gözlemler alınmıĢ olup, 27.09.2010/04.10.2010 tarihlerinde hasat yapılmıĢtır. 
Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Ġkinci ürün 
soya verim denemelerinde kırmızı örümcek zararının büyük etkisi olduğu gözlenmiĢtir. 
Projede Önerilen DeğiĢiklik: Yok  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proje Adı                                      : Batı Akdeniz Soya Islah ÇalıĢmaları 
Projenin Ġngilizce Adı                 : Western Mediterranean Soybean Breeding Study 
Proje No                                       : TAGEM/TA/09/05/01/001-8 
Yürütücü KuruluĢ                        : Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü- Antalya  
Proje Lideri        : Mehmet KOCATÜRK 

     Proje Yürütücüleri                      : Abdullah KADĠROĞLU 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ            : Çukurova TAE 

BaĢlama ve BitiĢ Tarihi              : 2009-2013      
Projenin Amacı         : Ġkinci ürüne uygun olan bölgemizde ikinci ürün ve/veya ana 
ürün olarak yetiĢtirilebilen üstün verimli, erkenci, kaliteli ve hastalık-zararlılara dayanıklı soya 
(Gylcine max) çeĢitleri geliĢtirmek ve bu çeĢitlere ait agronomik özellikleri belirlemektir. Ayrıca, 
çiftçi Ģartlarında demostrasyon ekimleri yaparak üreticilere ıslah edilen soya çeĢitlerini yerinde 
göstermek ve bölgemizde soya ekiliĢini arttırmaktır.     
Materyal ve Metod : 2010 yılında tesadüf blokları deneme desenine göre ana ürün 
ve ikinci ürün çeĢit verim denemeleri ve çeĢit tescil denemeleri kurulmuĢtur. Ana ve ikinci ürün 
çeĢit verim denemelerinde 29, ana ürün çeĢit tescil denemesinde 5 soya çeĢidi, ikinci ürün çeĢit 
tescil denemesinde 5 soya çeĢidi değerlendirmeye alınmıĢtır. 2 kombinasyonda melezleme 
çalıĢmalarına devam edilmiĢtir. F2, F4, F6, F7 generasyonları için “Pedigri Islah Yöntemi” ve 
“Tek Tohum Soyu” ıslah yöntemlerine göre seleksiyon çalıĢmaları yürütülmüĢ olup önceki 
yılların melezleme çalıĢmalarından elde edilen açılan materyaller değerlendirilmiĢtir. Tek Tohum 
Soyu ıslah yöntemine göre, 3 kombinasyondan F2 baklaları ve 2 kombinasyonda F4 baklaları 
elde edilmiĢtir. Elde edilen baklalar zarflara konularak 2011‟de ekilmek üzere muhafaza altına 
alınmıĢtır. Pedigri ıslah yöntemine göre F6 kademesinde tek bitkiler seçilmiĢtir. F7 kademesinde 
ise yeni hatların parsel hasatları yapılmıĢtır. 
Dönem Bulguları ve TartıĢma (Özet) : Ana ürün çeĢit verim denemelerinde, BATEM-201, 
BATEM-209, BATEM-210, BATEM-214, BATEM-216, ATA-140 çeĢit adayları; ikinci ürün çeĢit 
verim denemelerinde ise BATEM-201, BATEM-203, BATEM-207, BATEM-214, BATEM-218, 
BATEM-225 çeĢit adayları dikkati çekmiĢtir. Ayrıca, tescilli ATAEM-7, Batem-Erensoy ve 
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Mitchell çeĢidinin elit ve orijinal tohumluk üretimleri yapılmıĢtır ve 2011 yılı elit tohumluk üretimi 
için 500 adet tek bitki seçilmiĢtir.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proje Adı   : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Soya Islah ÇalıĢmaları Projesi 
Breeding of Soyabean Studies in South East Anatolia Region 
Project                                                     

Proje No   : TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ  : Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Doç. Dr. Davut KARAASLAN 
Proje Yürütücüleri  : Abdulkerim HATĠPOĞLU 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Projede görevli AraĢtırma Enstitüleriyle                                          
iĢbirliği yapılacaktır. 
BaĢlama-BitiĢ Tarihi  : 01/ 01/ 2009- 31/ 12 / 2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma:  
 AraĢtırmada elde edilen birinci denemeye ait veriler Çizelge 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9‟da 
verilmiĢtir. En yüksek bitki boyu ortalaması birinci üründe Bataem-208 hattından elde edilirken, 
en düĢük bitki boyu birinci üründe Ata-140 hattından saptanmıĢtır. Ġkinci üründe ise en yüksek 
bitki boyu Ata-135 hattından saptanırken en düĢük bitki boyu 528 hattından elde edilmiĢtir. En 
yüksek ilk bakla yüksekliği ortalaması birinci üründe Ata-140, ikinci üründe ise; 528 hattından 
elde edilirken, en düĢük ilk bakla yüksekliği birinci üründe Türksoy çeĢidinden, ikinci üründe ise 
540 hattından saptanmıĢtır. En yüksek dal sayısı ortalaması birinci üründe Ata-135 hattından ve 
ikinci üründe Türksoy çeĢidinden saptanırken, en düĢük dal sayısı birinci üründe Bataem-220 
hattından ve ikinci üründe Bataem-219 hattından saptanmıĢtır. En yüksek bakla sayısı 
ortalaması birinci üründe Ata-135 ve ikinci üründe 528 hatlarından, en düĢük ise birinci üründe 
Bataem-208 ve ikinci üründe 540 hattından elde edilmiĢtir. En yüksek baklada tane sayısı 
ortalaması birinci üründe Bataem-219 ve ikinci üründe Bataem-219 ve Ata-135 hatlarından 
saptanırken, en düĢük birinci üründe Bataem-208 ve Ata-137 hatlarından ve ikinci üründe 633 
hattından elde edilmiĢtir.  En yüksek 100 tane ağırlığı ortalaması birinci ve ikinci üründe Ata-140 
hattından elde edilirken, en düĢük birinci üründe ve ikinci üründe Bataem-220 hattından 
saptanmıĢtır. En yüksek tohum verimi ortalaması birinci üründe Bataem-220 ve ikinci üründe 
Ataem-7, Ata-140 ve Ata-137 hatlarından saptanırken, en düĢük birinci üründe 633, ikici üründe 
ise Bataem-204 hattından saptanmıĢtır.  

 
Yağ oranı ortalamaları % arasında değiĢmiĢtir. En yüksek yağ oranı çeĢidinden 

saptanırken, en düĢük yağ oranı çeĢidinden ede edilmiĢtir.  
Çizelge 1. AraĢtırmada elde edilen bitki boyu ortalamaları  
 
Çeşit 

Bitki boyu  
Çeşit 

Bitki boyu 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Ata-135 149,10 c-f 147,73 a 705 145,36 def 123,13 efg 

Türksoy(Std) 157,70 bcd 144,66 ab 528 145,43 def 108,73 h 

540 157,66 b-e 139,33 abc Bataem-201 154,63 b-e 124,13 d-g 

785 145,70 def 140,80 abc Bataem-219 149,50 c-f 118,26 fgh 

Ata-137 166,90 ab 132,46 b-e 825 140,60 fg 113,53 gh 

Bataem-208 176,93 a 135,66 a-d Bataem-206 160,60 bc 112,33 gh 

Bataem-220 159,73 bc 129,66 c-f Ata-140 126,86 g 115,53 gh 

Bataem-204 153,63 b-f 121,53 efg Bataem-223 144,33 def 113,73 gh 

Ataem-7 149,50 c-f 144,13 ab Lsd (%5) 13,86 12,35 

633 151,80 c-f 115,53 gh Cv. (%) 5,5 5,90 

581 143,83 ef 119,86 fgh    

Çizelge 2. AraĢtırmada elde edilen ilk bakla yüksekliği ortalamaları  
 
Çeşit 

İlk bakla yüksekliği  
Çeşit 

İlk bakla yüksekliği 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 
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Ata-135 17,03 def 15,06 a-e 705 16,56 d-g 11,46 ef 

Türksoy(Std) 12,80 ı 14,50 a-e 528 17,10 de 17,13 a 

540 21,36 bc 10,06 f Bataem-201 20,26 c 14,36 a-e 

785 16,10 e-h 13,60 a-f Bataem-219 14,03 f-ı 14,66 a-e 

Ata-137 20,80 bc 16,60 ab 825 16,36 efg 12,93 b-f 

Bataem-208 20,23 c 13,60 a-f Bataem-206 15,33 e-ı 12,53 c-f 

Bataem-220 13,16 hı 11,93 def Ata-140 27,43 a 12,00 c-f 

Bataem-204 23,53 b 15,60 a-d Bataem-223 13,80 ghı 15,66 abc 

Ataem-7 27,36 a 12,20 c-f Lsd (%5) 3,03 3,72 

633 19,40 cd 15,06 a-e Cv. (%) 9,77 16,42 

581 21,23 bc     

Çizelge 3. AraĢtırmada elde edilen dal sayısı ortalamaları  
 
Çeşit 

Dal sayısı  
Çeşit 

Dal sayısı 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Ata-135 1,76 a 2,60 cde 705 1,43 cd 2,73 bcd 

Türksoy(Std) 1,53 bc 3,46 a 528 1,53 bc 2,53 de 

540 1,72 ab 2,60 cde Bataem-201 1,26 def 2,46 def 

785 1,53 bc 1,93 fgh Bataem-219 1,20 ef 1,66 h 

Ata-137 1,20 ef 2,60 cde 825 1,40 cde 2,13 e-h 

Bataem-208 1,36 c-f 1,93 fgh Bataem-206 1,20 ef 2,26 d-g 

Bataem-220 1,16 f 2,06 e-h Ata-140 1,43 cd 2,13 e-h 

Bataem-204 1,53 bc 1,93 fgh Bataem-223 1,40 cde 1,80 gh 

Ataem-7 1,33 c-f 3,93 abc Lsd (%5) 0,22 0,59 

633 1,26 def 2,26 d-g Cv. (%) 9,28 15,06 

581 1,43 cd 3,20 ab    

Çizelge 4. AraĢtırmada elde edilen bakla sayısı ortalamaları  
Çeşit I. Ürün II. Ürün Çeşit I. Ürün II. Ürün 

Ata-135 65,80 62,26  705 76,86 47,33  

Türksoy(Std) 64,06 45,06  528 69,00 63,13  

540 59,00 39,60  Bataem-201 59,10 59,66  

785 57,16 50,46  Bataem-219 64,63 45,13  

Ata-137 58,86 51,40  825 68,00 52,40  

Bataem-208 52,03 52,73  Bataem-206 71,10 47,00  

Bataem-220 62,93 50,26  Ata-140 60,50 59,53  

Bataem-204 68,23 48,00  Bataem-223 55,70 50,53  

Ataem-7 60,46 57,40  Lsd (%5)   ---- ---- 

633 69,90 44,53  Cv. (%) 17,38 17,24 

581 72,83     

Çizelge 5. AraĢtırmada elde edilen baklada tane sayısı ortalamaları  
 
Çeşit 

Baklada T.S.  
Çeşit 

Baklada T.S. 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Ata-135 3,00 c-f 3,20 a 705 3,50 ab 3,00 abc 

Türksoy(Std) 3,13 cd 2,86 bcd 528 2,93 c-f 2,80 bcd 

540 3,00 c-f 2,80 bcd Bataem-201 3,10 cde 2,86 bcd 

785 3,13 cd 3,06 ab Bataem-219 3,66 a 3,26 a 

Ata-137 2,73 f 2,73 cd 825 3,13 cd 2,80 bcd 

Bataem-208 2,70 f 2,80 bcd Bataem-206 2,80 def 2,86 bcd 

Bataem-220 3,23 bc 3,00 abc Ata-140 2,76 ef 2,80 bcd 

Bataem-204 2,83 def 2,80 bcd Bataem-223 3,10 cde 2,86 bcd 

Ataem-7 3,03 c-f 3,06 ab Lsd (%5) 0,36 0,30 

633 3,03 c-f 2,66 d Cv. (%) 6,9 6,22 

581 2,83 def 2,73 cd    

Çizelge 6. AraĢtırmada elde edilen yüz tane ağırlığı ortalamaları  
 
Çeşit 

100  Tane Ağ.  
Çeşit 

100  Tane Ağ. 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Ata-135 16,16 ab 17,91 abc 705 14,41 cd 15,75 c-g 
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Türksoy(Std) 15,00 bcd 17,33 a-d 528 14,25 cd 15,58 d-g 

540 14,50 bcd 16,58 b-e Bataem-201 15,00 bcd 16,16 b-f 

785 13,75 de 16,08 c-f Bataem-219 11,91 fg 14,00 fg 

Ata-137 15,91 abc 18,33 ab 825 13,50 def 15,41 d-g 

Bataem-208 14,41 cd 16,08 c-f Bataem-206 14,08 d 15,08 efg 

Bataem-220 11,00 g 13,75 g Ata-140 17,16 a 19,08 a 

Bataem-204 13,50 def 15,16 d-g Bataem-223 12,08 efg 14,25 fg 

Ataem-7 14,00 d 16,08 c-f Lsd (%5) 1,70 2,19 

633 15,00 bcd 17,00 a-e Cv. (%) 7,25 8,17 

581 14,00 d 17,16 a-e    

Çizelge 8. AraĢtırmada elde edilen tohum verimi ortalamaları  
 
Çeşit 

Tohum verimi  
Çeşit 

Tohum verimi 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Ata-135 346,32 de 362,63 abc 705 385,71 cde 281,19 de 

Türksoy 444,37 b-e 345,21 a-d 528 486,97 abc 338,85 a-d 

540 407,75 b-e 359,95 abc Bataem-201 426,98 b-e 353,88 a-d 

785 488,57 abc 313,36 b-e Bataem-219 455,25 a-d 343,08 a-d 

Ata-137 454,58 a-d 392,59 a 825 512,80 ab 310,17 b-e 

Bataem-208 392,77 b-e 306,20 cde Bataem-206 322,66 e 285,80 cde 

Bataem-220 570,40 a 363,08 abc Ata-140 514,32 ab 398,88 a 

Bataem-204 372,38 cde 246,51 e Bataem-223 461,76 a-d 353,08 a-d 

Ataem-7 405,11 b-e 410,12 a Lsd (%5) 122,27 77,72 

633 323,37 e 349,06 a-d Cv. (%) 17,13 13,71 

581 415,68 b-e 387,10 ab    

Çizelge 9. AraĢtırmada elde edilen protein oranı ortalamaları  
 
Çeşit 

Protein oranı  
Çeşit 

Protein oranı 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Ata-135 35,15 k 35,93 n 705 35,01 l 36,40 l 

Türksoy 37,05 g 36,70 ı 528 33,88 n 35,46 p 

540 36,68 ı 39,00 c Bataem-201 38,28 d 37,34 f 

785 38,61 c 39,50 b Bataem-219 32,72 o 35,15 q 

Ata-137 36,67 ı 36,58 j 825 37,16 f 36,50 k 

Bataem-208 34,35 m 36,61 o Bataem-206 36,78 h 37,03 g 

Bataem-220 36,16 j 36,95 h Ata-140 36,65 ı 36,21 m 

Bataem-204 36,66 ı 36,21 m Bataem-223 37,52 e 37,40 e 

Ataem-7 32,20 p 36,21 m Lsd (%5) 0,07 0,002 

633 39,64 b 38,28 d Cv. (%) 0,12 0,004 

581 44,33 a 42,96 a    

Deneme 2;Çizelge 9. AraĢtırmada elde edilen bitki boyu ortalamaları  
 
Çeşit 

Bitki boyu  
Çeşit 

Bitki boyu 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Adasoy  166,30 a 125,13  KA-04-02 151,30 c-f 111,33 

ÇU-34  164,53 ab 116,00  Bataem-203 148,23 def 105,93  

ÇU-122  162,93 abc 131,26  Bataem-213 132,66 g 96,00  

ÇU-75-1 152,70 b-e 109,26  Bataem-222 147,96 def 111,06  

ÇU-75-2 160,43 a-d 113,93  Bataem-225 152,26 b-f 119,06  

ÇU-03-07  139,73 fg 120,06     

ÇU-04-67 140,46 efg 123,20  Lsd (%5) 12,56   ---- 

KA-04-01 147,50 ef 121,06  Cv. (%) 4,92 12,62 

Çizelge 10. Araştırmada elde edilen ilk bakla yüksekliği ortalamaları  

 
Çeşit 

İlk bakla yüksekliği  
Çeşit 

İlk bakla yüksekliği 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Adasoy  26,20 b 7,80 d KA-04-02 13,63, ef 7,53 d 

ÇU-34  14,06 ef 14,33 ab Bataem-203 33,83 a 8,66 d 
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ÇU-122  16,30 de 13,33 bc Bataem-213 22,93 c 11,73 c 

ÇU-75-1 14,26 ef 13,80 b Bataem-222 23,13 c 12,46 bc 

ÇU-75-2 18,30 d 14,30 b Bataem-225 26,63 b 16,20 a 

ÇU-03-07  10,46 g 13,33 bc    

ÇU-04-67 15,6 de 8,06 d Lsd (%5) 3,07 1,87 

KA-04-01 12,33 fg 13,40 bc Cv. (%) 9,50 9,31 

Çizelge 11. Araştırmada elde edilen dal sayısı ortalamaları  

 
Çeşit 

Dal sayısı  
Çeşit 

Dal sayısı 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Adasoy  1,20 de 2,93 ab KA-04-02 1,40 bcd 2,80 abc 

ÇU-34  1,40 bcd 2,13 cd Bataem-203 1,33 cde 2,46 a-d 

ÇU-122  1,40 cd 2,66 a-d Bataem-213 1,13 e 2,40 a-d 

ÇU-75-1 1,33 cde 2,20 bcd Bataem-222 1,46 bc 2,93 ab 

ÇU-75-2 1,13 e 2,33 bcd Bataem-225 1,33 cde 1,93 d 

ÇU-03-07  1,46 bc 2,86 abc    

ÇU-04-67 1,60 ab 3,10 a Lsd (%5) 0,22 0,76 

KA-04-01 1,80 a 3,13 a Cv. (%) 9,42 17,30 

Çizelge 12. Araştırmada elde edilen bakla sayısı ortalamaları  

 
Çeşit 

Bakla sayısı  
Çeşit 

Bakla sayısı 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Adasoy  70,80 58,93  KA-04-02 46,46 52,13  

ÇU-34  54,70 43,26  Bataem-203 58,13 49,00  

ÇU-122  55,93 46,66  Bataem-213 63,33 46,93  

ÇU-75-1 68,50 53,93  Bataem-222 59,46 53,26  

ÇU-75-2 63,73 59,06  Bataem-225 55,80 47,73  

ÇU-03-07  57,40 46,93     

ÇU-04-67 65,40 59,13  Lsd (%5)   ----   ---- 

KA-04-01 51,50 51,06  Cv. (%) 15,62 13,35 

AraĢtırmada elde edilen ikinci denemeye ait veriler Çizelge 10,11,12,13,14,15,16,17 ve 
18‟de verilmiĢtir. En yüksek bitki boyu ortalaması birinci üründe Adasoy çeĢidinden elde 
edilirken, en düĢük bitki boyu birinci üründe Bataem-213 hattından saptanmıĢtır. Ġkinci üründe 
ise en yüksek bitki boyu ÇU-122 hattından saptanırken en düĢük bitki boyu Bataem-213 
hattından elde edilmiĢtir. 
Çizelge 13. Araştırmada elde edilen baklada tane sayısı ortalamaları  

 
Çeşit 

Baklada tane sayısı  
Çeşit 

Baklada tane sayısı 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Adasoy  2,73 2,80  KA-04-02 2,80 3,00  

ÇU-34  2,93 2,93  Bataem-203 2,93 2,93  

ÇU-122  2,93 3,00  Bataem-213 3,33 3,33  

ÇU-75-1 2,70 2,76  Bataem-222 2,66 2,93  

ÇU-75-2 2,81 2,86  Bataem-225 3,06 3,33  

ÇU-03-07  2,66 2,66     

ÇU-04-67 3,13 2,80  Lsd (%5) ---- ---- 

KA-04-01 3,06 3,13  Cv. (%) 9,65 8,78 

En yüksek ilk bakla yüksekliği ortalaması birinci üründe bataem-203, ikinci üründe ise; 
Bataem-225 hattından elde edilirken, en düĢük ilk bakla yüksekliği birinci üründe ÇU-03-07 
hattından, ikinci üründe ise KA-04-02, Adasoy, ÇU-04-67 ve Bataem-203 hatlarından 
saptanmıĢtır. En yüksek dal sayısı ortalaması birinci üründe KA-04-01 hattından ve ikinci 
üründe KA-04-01 ve ÇU-04-67 hatlarından saptanırken, en düĢük dal sayısı birinci üründe ÇU-
75-2 ve Bataem-213 hatlarından ve ikinci üründe Bataem-225 hattından saptanmıĢtır. En 
yüksek bakla sayısı ortalaması birinci üründe Adasoy çeĢidinden ve ikinci üründe ÇU-04-67 
hattından, en düĢük ise birinci üründe KA-04-02 ve ikinci üründe ÇU-34 hattından elde 
edilmiĢtir. En yüksek baklada tane sayısı ortalaması birinci üründe Bataem-213 ve ikinci üründe 
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Bataem-213 ve Bataem-225 hatlarından saptanırken, en düĢük birinci üründe ÇU-03-07 ve 
Bataem-222 hatlarından ve ikinci üründe ÇU-03-07 hattından elde edilmiĢtir.  En yüksek 100 
tane ağırlığı ortalaması birinci üründe KA-0402 ve ikinci üründe KA-04-01 hatlarından elde 
edilirken, en düĢük birinci üründe Bataem-213, Adasoy, Bataem-222 ve Bataem-225  
Çizelge 14. Araştırmada elde edilen yüz tane ağırlığı ortalamaları  

 
Çeşit 

100 tane ağırlığı  
Çeşit 

100 tane ağırlığı 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Adasoy  13,58 e 16,75 a-d KA-04-02 18,25 a 17,91 abc 

ÇU-34  15,33 b-e 14,83 d Bataem-203 15,50 b-e 18,41 abc 

ÇU-122  15,08 cde 16,33 bcd Bataem-213 13,33 e 15,00 d 

ÇU-75-1 14,75 de 14,83 d Bataem-222 14,00 e 14,50 d 

ÇU-75-2 16,33 a-d 14,91 d Bataem-225 14,00 e 15,83 cd 

ÇU-03-07  17,08 abc 16,66 a-d    

ÇU-04-67 16,50 a-d 18,83 ab Lsd (%5) 1,31 2,65 

KA-04-01 17,33 ab 19,00 a Cv. (%) 8,53 9,54 

hatlarından saptanırken, ikinci üründe Bataem-220, ÇU-34, ÇU-75-1, ÇU-75-2 ve Bataem-213 
hatlarından saptanmıĢtır. En yüksek tohum verimi ortalaması birinci üründe Bataem-203 ve 
ikinci üründe bataem-225 hatlarından saptanırken, en düĢük birinci üründe ÇU-03-07, ikici 
üründe ise ÇU-75-1 hattından saptanmıĢtır. Yağ oranı ortalamaları % arasında değiĢmiĢtir. En 
yüksek yağ oranı çeĢidinden saptanırken, en düĢük yağ oranı çeĢidinden ede edilmiĢtir.  
 
Çizelge 15. Araştırmada elde edilen tohum verimi ortalamaları  

 
Çeşit 

Tohum Verimi  
Çeşit 

Tohum Verimi 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Adasoy  345,95 ef 311,42 b-e KA-04-02 467,02 cd 347,44 abc 

ÇU-34 499,80 c 266,99 cde Bataem-203 605,42 a 337,89 a-d 

ÇU-122  345,94 ef 226,59 e Bataem-213 411,07 de 278,82 cde 

ÇU-75-1 366,67 ef 139,01 f Bataem-222 526,66 bc 385,30 ab 

ÇU-75-2 594,68 ab 257,26 de Bataem-225 484,34 c 415,49 a 

ÇU-03-07  334,20 f 335,10 a-d    

ÇU-04-67 476,50 cd 320,05 bcd Lsd (%5) 73,17 84,87 

KA-04-01 343,52 ef 391,85 ab Cv. (%) 9,72 16,31 

 
Çizelge 15. Araştırmada elde edilen protein oranı ortalamaları  

 
Çeşit 

Protein oranı  
Çeşit 

Protein oranı 

I. Ürün II. Ürün I. Ürün II. Ürün 

Adasoy  35,96 ı 37,13 j KA-04-02 39,72 e 43,40 b 

ÇU-34 44,03 a 43,62 a Bataem-203 39,73 e 43,33 b 

ÇU-122  42,85 b 41,78 d Bataem-213 32,94 j 39,69 g 

ÇU-75-1 37,07 h 36,64 k Bataem-222 42,04 c 40,22 f 

ÇU-75-2 38,47 g 37,66 ı Bataem-225 39,67 e 37,17 h 

ÇU-03-07  40,03 d 42,95 c    

ÇU-04-67 37,13 h 43,57 a Lsd (%5) 0,08 0,09 

KA-04-01 38,66 f 40,90 e Cv. (%) 0,13 0,012 

 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Yok 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proje Adı   : Ege Bölgesi Soya Islah AraĢtırmaları   
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Proje Lideri   : Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL 
Sunan    : Uzm. Nüket ATĠKYILMAZ 
Proje Yürütücüleri  : Uzm. Sabiha VURAL 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ     : - 
BaĢlama ve BitiĢ tarihi :1/1/2010-31/12/2010 
Dönem Bulguları ve TartıĢma : Bir adet bölge verim denemesi Menemen‟de ve Beydere‟de 
ana ürün ve ikinci ürün koĢullarında kurulmuĢtur. Deneme 8 hat ve 4 standart çeĢitten 
oluĢmuĢtur ( Cinsoy, Umut2002, Arısoy, ve Ataem7). Bir adet verim denemesi de Çukurova 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nden sağlanan hatlar ile Menemen‟de yine ana ürün ve 2. ürün 
koĢullarında kurulmuĢtur. Ekimler ana ürün koĢullarında Menemen‟de 25 Nisan, Beydere‟de 29 
Nisan; ikinci ürün koĢullarında Menemen‟de 18 Haziran, Beydere‟de 11 Haziran‟da yapılmıĢtır. 
Ana ürün koĢullarında ve ana ürün tohumluk üretimlerinde ,Menemen‟de ve Beydere‟de kurulan 
denemelerde Temmuz‟un ikinci yarısından sonra 36-38 °C ve Ağustos ayında 38-40°C‟ye 
ulaĢan yüksek sıcaklıklar, oluĢan baklaların içindeki tanelerin kurumasına neden olmuĢtur. Bu 
durum ana üründe ağırlıklı olmak üzere verim kayıplarına neden olmuĢtur.  

 Ġkinci ürün koĢullarında Menemen‟de kurulan bölge verim denemesinde 4 hat 
standartların üzerinde değerler vermiĢtir (154-227 kg/da). Deneme ortalaması dekara 151 
kg‟dır. En yüksek verim getiren hat  ÇTAE 633 hattı olmuĢtur. Bu hattın yüz tane ağırlığı değeri 
de 23 g‟dır. Ortalamada yüz tane ağırlığı 21 g olmuĢtur. Beydere‟de ikinci ürün olarak kurulan 
bölge verim denemesinde de verimler dekara 120 ile 172 kg arasında değiĢmiĢtir. Yüz tane 
ağırlığı değerleri ortalamada 17,5 g‟dır. Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nden sağlanan 
hatlarla kurulan verim denemesinde 6 hat ve 5 standart çeĢit yer almıĢtır (Cinsoy, Umut2002, 
Arısoy, Ataem7 ve Adasoy). En yüksek verim ÇU04-122 hattına aittir (246 kg/da). Standartların 
üzerinde 3 hat yer almaktadır. Yüz tane ağırlığı yönünden de ÇU04-67 hattı 22 g ile yüksek bir 
değer vermektedir.  
Denemede yer alan hat ve çeĢitlerin yağ oranları Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nün 
laboratuarında, protein oranları Enstitümüz laboratuarında değerlendirilmektedir. Karadeniz 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nden sağlanan hatlardan seçilmiĢ olan 178 tek bitki sırası; 
Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nden sağlanan hatlardan 69 tek bitki sırası ekilmiĢtir. 
Ana ve ikinci ürün koĢullarında değerlendirilen F4, F5 ve F6 kademelerindeki hatlardan bakla 
sayısı yüksek, dik geliĢen, erkenci olan tek bitkiler seçilmiĢ ve durulan hatlar toplu hasat 
edilmiĢtir. Onbir kombinasyonda melezleme yapılmıĢtır. Umut2002 ve Cinsoy çeĢitlerine ait tek 
bitkiler seçilmiĢtir. Umut2002 çeĢidi tohumluk üretimi 1550 kg‟dır. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Proje Adı   : Orta Anadolu Bölgesi Soya Islah Projesi    
                    (Soybean Breeding Project for Central Anatolian Region) 
Proje No   : TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ  : Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, Konya 
Proje Lideri   : Gönül GÜMÜġÇÜ 
Sunan    : Ramazan KELEġ 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Hasan Koç, Rıza ÜLKER 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ  : Karadeniz  Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 01.01.2009-31.12.2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma 

Projenin 2. Dilimine 2009 yılında baĢlanmıĢtır. 2004 yılından beri Karadeniz tarımsal 
AraĢtırma Enstitüsünden F4 kademesinde temin edilen materyalle bugüne kadar çalıĢmalar 
yürütülmüĢtür. 2009 yılında Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünden temin edilen 8 
populasyon az sulama (kısıtlı sulama) ve normal sulama koĢullarında yetiĢtirilmiĢ olup 
seleksiyon yapılırken yatma ve bakla sayısı ve olum müddeti göz önünde bulundurulmuĢtur.  
Kısıtlı sulamada normal sulamanın %70‟i kadar su verilmiĢtir. Temin edilen 8 Populasyonda 
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populasyon seleksiyonu ve tek bitki seleksiyonu yapılmıĢtır. Ümitvar görülmeyen populasyonlar 
elimine edilmiĢtir. Kısıtlı sulama Ģartlarında normal sulamaya nazaran genotiplerin ayrımını 
sağlayacak daha geniĢ bir morfolojik varyasyon ortaya çıkmıĢtır. 2009 yılında seçimli 165 hat 
2010 yılında augmented deneme deseninde F6 kademesinde tek bitki sırası olacak Ģekilde 
ekimi yapılmıĢ. Bu tek bitki sıralarından seleksiyon yapılırken yatma ve bakla sayısı ve olum 
müddeti tane iriliği hillum rengi ve kontrol çeĢitlerle mukayesesi göz önünde bulundurulmuĢtur. 
2010 yılında seleksiyon yapılan genotipler tablo 1‟de verilmiĢtir. 2010 yılında seçilen 75 hat F7 
kademesinde tek bitki sıraları olarak ve iki sıralı olarak ekimi yapılacaktır. 

 
 

Tablo 1   F6 Materyali 
 
Melez Pedigree Hat sayısı 
KSA Sprite 87 x Apollo 16 
KWD Williams x Defiance   9 
KSMA  
KKMA 

Macon x Apollo 
Macon x Apollo 

10 
12 

KSUS 
KKUS 

Umut 2002 x Sprite 87 
Umut 2002 x Sprite 87 

12 
15 

KDN  Defiance x Nazlıcan   1 
   
   

 

 
2004 yılından beri Karadeniz tarımsal AraĢtırma Enstitüsünden F4 kademesinde temin 

edilen materyalle bugüne kadar ön çalıĢma mahiyetinde yürütülen çalıĢmada;  yapılan 
seleksiyonlar sonucu 16 hat geliĢtirilmiĢ bunlardan 11 tanesi elenmiĢ geriye kalan 5 hattan ÇeĢit 
Verim Denemesine alınmıĢtır. Seçilen 5 hat ve 5 kontrol çeĢit  (Blaze, Ataem 7, Umut 2002, 
Arısoy ve Nova) ile toplam 10 genotip 4 tekrarlamalı olarak tesadüf blokları deneme deseninde 
Konya‟da denenmiĢtir.  Denemenin ekimi 29 Nisan‟da yapılmıĢ ve toplu hasat ise 12 Ekimde 
yapılmıĢtır. YetiĢme sezonu boyunca 3 defa sulama yapılmıĢtır. Denemeden elde edilen 
sonuçlara göre verimler diğer yıllara oranla düĢüĢ göstermektedir. Özellikle temmuz ayında 
çiçeklenme döneminde meydana gelen aĢırı sıcaklar döllenmeyi etkilemiĢtir. Döllenme olmadan 
çiçekleri kurutmuĢtur. Ayrıca 2010 yılındaki tüm soya denemelerinde kısıtlı sulama yapılması 
verim düĢüklüğüne sebep olmuĢtur.   Konya‟da en yüksek verimi 326,7 kg/da ile çeĢit adayı 
BDS 21 vermiĢ olup, bunu sırasıyla 305,7 kg/da ile  BDS 25 ve BDS 11 takip etmiĢtir. Enstitü 
hatlarından tüm çeĢitler verim yönünden kontrol ortalamalarının üstünde verim vermiĢtir. BDS 
21, BDS27, BDS 25 çeĢit adayları verim yönüyle aynı grupta (a)  yer almıĢtır. 2010 yılında tescil 
baĢvurusu yapılan BDS 27 çeĢit adayı 304,7 kg/da verim vermiĢtir. Bu denemede kullanılan  
kontrol çeĢitlerin  ortalaması  ise 220.8 kg/da „dır. Verim olarak BDS 21, BDS 25, BDS 11 ve 
BDS 27 çeĢit adaylarının verimi kontrol ortalamalarını geçmiĢtir. Yapılan yağ ve protein analizi 
sonucunda çeĢit adayları ve kontrol çeĢitleri arasındaki fark istatistik açısında önemli olmamıĢtır. 
Denemede en yüksek verimi veren BDS 21‟in kontrol ortalamasını geçerek ve önceki yıllardaki 
gözlemler neticesinde yatmaya dayanıklılığı ile dikkati çekmiĢtir. Ayrıca geçen yılki sonuçlar da 
göz önüne alınırsa;  BDS21 yüksek verim ve erkencilik özelliği ile öne çıkmıĢtır. BDS 25 çeĢit 
adayında durulmuĢluk tam sağlanamadığından çalıĢmalara devam edilecek. BDS 21 çeĢidinin 
tohum üretimini sağlamak amacıyla tekrar verim denemesi kurulmasına karar verilmiĢtir. 
Yapılan denemelerde Zn ve Fe uygulamaları yapılmamıĢtır.  

Yeni melez kombinasyonları elde etmek amacıyla BATEM‟den temin edilen materyallerle 
melez bahçesi oluĢturulmuĢtur. Bu melez bahçesindeki çeĢitlerle ilgili gözlemler ve teknolojik 
analizler tamamlanmıĢtır. Böylece 2010 yılında alınan gözlemler sonucunda 2011 yılında melez 
kombinasyonları oluĢturulmaya çalıĢılacak ve yeni hatlar geliĢtirilmeye çalıĢılacaktır.   
    Enstitüde 2010 yılında Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğünden gelen deneme seti 
materyali soya teknik talimatına uygun Ģekilde kurulmuĢ, gözlem sonuçları bu kuruluĢun 
bilgilerine sunulmuĢtur. 
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Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Endüstri Bitkileri Biriminde çalıĢmakta olan ve proje 
çalıĢmalarına dahil olan Ziraat Yük. Mühendisi Ramazan KELEġ‟in  ve kalite laboratuarında 
görevli  Dr. Aysun Göçmen  AKCACIK‟ın projeye dahil edilmesi. 
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Projenin Adı   : Karadeniz Bölgesi Soya Islahı AraĢtırmaları 

(Soybean Breeding Research for the Blacksea Region) 
Proje Numarası  : TAGEM/00/03/03/02 
Yürütücüsü KuruluĢ  : Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü-SAMSUN 
Proje Lideri   : Dilaver ARSLAN 
Proje Yürütücüleri  : Hatice OLGUN, Mehmet ERDOĞMUġ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ:  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2009-31.12.2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Projede 2010 yılı için planlanan tüm çalıĢmalar planlandığı 
Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneme materyallerinden F1 materyali 4 Mayıs‟ta el ile, diğer 
materyaller ve Verim Denemeleri 17-18 Mayıs 2010 tarihlerinde Enstitü arazisinde mibzerle 
ekilmiĢtir. Ekim sonrasi bakım iĢlemleri yapılmıĢ ve bitkilerin sağlıklı bir Ģekilde gözlemleri 
alınmıĢtır. Hasatlar 26-28 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılmıĢtır.  
2010 yılında soya ıslah araĢtırmalarını oluĢturan çalıĢmalar Ģu baĢlıklar altında toplanabilir; 
1. Melezleme ÇalıĢmaları: 
Enstitümüzde soya ıslah çalıĢmalarına baĢlanılan 1999 yılından beri her yıl farklı sayıda melez 
kombinasyonları oluĢturulmuĢtur. Melezlemelerde ebeveyn seçimleri yapılırken yüksek verim, 
yatmaya dayanıklılık, olum süreleri gibi bir çok unsur göz önüne alınmakta ve bu özellikler 
bakımından iyi olan çeĢitler ebeveyn olarak kullanılmaktadır. 
2010 yılında melezleme bahçesinin ekimleri, çiçeklenme döneminin daha uzun bir dönemi 
kapsaması amacıyla iki farklı tarihte yapılmıĢtır. Ġlk ekimler 4 Mayıs tarihinde yapılmıĢ, ikinci 
ekimler ise 21 Mayıs tarihinde yapılmıĢtır. Ekimlerden yaklaĢık 6-7 gün sonra çıkıĢlar 
gerçekleĢmiĢtir. Sıra aralarında melezleme iĢlemi yapılırken diğer bitkilerin zarar görmemesi 
amacıyla sıra aralığı 100 cm. olacak Ģekilde planlanmıĢtır. Sulamanın kontrollü bir Ģekilde 
yapılması ve çiçeklerin yağmurlama sulamanın getirebileceği dezavantajlardan korunması 
amacıyla damlama sulama sistemi kullanılmıĢtır. Gerekli kültürel iĢlemler yapıldıktan sonra 
önceki senelerde olduğu gibi Temmuz ayında çiçeklenme gözlemleri alınmıĢ ve uygun 
melezleme zamanları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu gözlemler sonucunda melezlemeler 07 
Temmuz – 22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yıl çiçeklenmelerin ve hava 
koĢullarının elverdiği ölçüde toplam 12 melez kombinasyonu oluĢturulmuĢtur. Her 
kombinasyonda ortalama 200 civarında çiçek melezlenmiĢtir.  
Yapılan melezlemeler sonucunda olgunlaĢma döneminde kontroller yapılmıĢ ve toplam 672 
adet tohum etiketlenerek gelecek yıl ekim için hazırlanmıĢtır.  
2. F1 Materyali 
Mümkün olan en fazla sayıda tohum elde edilebilmesi için F1 bitkilerine diğer F kademelerinden 
daha fazla ihtimam gösterilmiĢtir. Bu amaçla diğer deneme ve açılan materyallerden farklı 
olarak sıra arası 100 cm, sıra üzeri 20 cm olarak F1 tohumları ekilmiĢtir. Kombinasyonları 
oluĢturan ebeveynler, kendilemeleri sağlıklı teĢhis amacıyla ilgili kombinasyonun ilk iki sırasına 
ekilmiĢlerdir. Böylelikle çiçeklenme zamanında yapılan kontroller sırasında, her kombinasyona 
ait sıraların hemen yanında yer alan ebeveyn sıralardaki tüy ve çiçek rengi gibi bazı markerler 
yardımıyla sağlıklı bir kendileme teĢhisi sağlanabilmiĢtir. Kendilemeler iptal edildikten sonra 
toplam 2 kombinasyondan  39 adet melez tek bitki elde edilmiĢtir.  
3. F2 Materyali 
2009 yılında F1 kademesinde elde edilen 8 melez kombinasyonuna ait tek bitkilerin tohumları 
her sene olduğu gibi bu yıl da ayrı ayrı sıralara ekilmiĢtir. Materyal, hasat döneminde her bir 
kombinasyon içinde istenmeyen bitkilerin atılmasından sonra geriye kalan bitkilerin topluca 
alınması Ģeklinde Bulk metodu uygulanmıĢtır. 
4. F3 Materyali 
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Bir önceki yıl F2 kademesinden yine Bulk Metodu ile elde edilen toplam 8 kombinasyona ait bitki 
tohumlarının ekilmesiyle 2010 yılı F3 bitki sıraları oluĢturulmuĢtur. Bitkilerden genel olarak 
kombinasyon gözlemleri alınmıĢtır ve hasat döneminde kombinasyonlarda arzu edilmeyen 
bitkilerin negatif seleksiyona tabi tutulmasından sonra geriye kalan bütün bitkiler toplu halde 
hasat edilmiĢtir.  
5. F4 Materyali 
Bir önceki yıl bulk edilerek hasadı yapılan KA06-13 kombinasyonuna ait tohumlar  bu yıl F4 
materyali olarak ekilmiĢtir. KA06-13 numaralı melez kombinasyonu içerisinde arzu edilmeyen 
bitkiler atıldıktan sonra bulk halinde hasat yapılmıĢ ve sonraki yıla aktarılması sağlanmıĢtır. 
6. F5 Materyali 
Bir önceki yılın F4 bitkilerinden bulk yapılan tohumlar ekilerek seleksiyon parselleri 
oluĢturulmuĢtur. Hasat döneminde daha önceden belirlenen kriterler göz önüne alınarak yapılan 
seleksiyonlar sırasında, KA05-11 ve KA05-13 kombinasyonlarının ümitvar olmadıkları 
gözlemlenmiĢ ve tek bitki seleksiyonu yapılmamıĢtır. 2010 yılında F5 materyaline ait toplam 7 
kombinasyonda Tek Bitki Seleksiyon Metodu uygulanmıĢtır. 
Seleksiyon çalıĢmaları sonucunda, gelecek sene tek bitki sırası olarak ekilmek üzere 190 adet 
tek bitki seçilmiĢ ve seçilen bitkiler harmanlanarak ekime hazır hale getirilmiĢtir.  
7. F6 Materyali 
Daha önceki F kademelerinin bahsinde sıklıkla karĢımıza çıkan “kombinasyon” kavramının 
yerini artık “hat” kavramına bıraktığı F6 kademesinde, bu sene farklı kombinasyonlara ait 309 
tek bitki sırası ekilmiĢtir. Ekimler diğer F kademelerindeki materyallerle birlikte mibzerle 
yapılmıĢtır. Bu tek bitki sıralarından farklı kombinasyonlara ait iyi özellikteki 46 hat seçilerek bir 
sonraki yılın ön verim denemelerini oluĢturmak üzere sıralar halinde harmanlanarak 
muhafazaları sağlanmıĢtır. 
Söz konusu sıraların seçilmesinde verim kriterleri, yatmaya dayanıklılık ya da gövde sağlamlığı 
ve dik büyüme ve özellikle de erkencilik üzerinde durulmuĢtur. Ayrıca materyaldeki tip dıĢılar da 
elemine edilmiĢtir.  
8. Ön Verim Denemesi 
2010 yılında bir önceki yıldan seçilen 41 hat ve 5 standart çeĢit ile 4 tekrarlamalı olarak 
Augmented Deneme Dizaynında hat ve çeĢitler ikiĢer sıra halinde ekilerek deneme 
yürütülmüĢtür. Denemelerde çiçeklenme gözlemleri ve diğer fizyolojik gözlemler alındıktan 
sonra hasat öncesi gözlemleri alınmıĢtır. Ambar gözlemleri alındıktan sonra istatistiki analiz 
sonucunda verim yönünden öne çıkan ve „a‟ grubunda yer alan 16 hat verim denemelerinde test 
edilmek üzere seçilmiĢtir. Yine verim bakımından „a‟ grubunda yer almalarına rağmen 5 hat 
durulmanın tam gerçekleĢmemesi ve yatma gibi arazi gözlemleri sonucunda seleksiyon dıĢı 
kalmıĢlardır. Bunun yanı sıra verim yönünden ön plana çıkmamalarına rağmen 4 hat erkencilik 
ve tohum seleksiyonlarında dikkate değer görülmüĢtür. Gelecek yıl Verim Denemelerine 
alınacak olan toplam 20 hat bulunmaktadır. 
9. Verim Denemeleri  
2010 yılında 3 adet verim denemesi yürütülmüĢtür. Denemelerden iki tanesi bu sene ikinci kez 
kurulmuĢ olan (VD-2009-1 ve VD-2009-2), diğeri bu yıl kurulmuĢ olan (VD-2010-1) 
denemelerdir. Üç denemede Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 3 tekrarlamalı olarak 
kurulmuĢlardır. 
2010 yılı Verim denemesinde 20 hat, 3 standart çeĢitle verim ve verim unsurları yönünden test 
edilmiĢtir. Deneme 2011 yılında tekrar yürütüldükten sonra hatlar hakkında değerlendirme 
yapılacaktır. 
Bir önceki yıl da yürütülmüĢ olan 2 adet verim denemesi bu yılda yine tesadüf blokları deneme 
desenine göre yürütülmüĢlerdir. Verim Denemesi-1 de 16 hat, Verim Denemesi-2‟de 15 hat 4 
standart çeĢitle birlikte ekilmiĢlerdir.  
Ġki yıllık arazi gözlemleri ve verim sonuçları dikkate alınarak Verim Denemesi-2009-1‟den 6 adet 
hattın (S01-09-34, S01-09-15, S01-08-14, S01-08-03, S01-05-12 ve S01-08-15) bölge verim 
denemesinde test edilmek üzere seçilmesine karar verilmiĢtir. BirleĢtirilmiĢ analiz sonucunda 
verim bakımından en yüksek verimi veren Arısoy çeĢidinin üzerinde yer almalarına rağmen 
S01-09-30, S01-09-04 ve S01-05-10 nolu hatlar arazi ve tohum seleksiyonu sırasında elemine 
edilmiĢlerdir. 
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Yine iki yıllık arazi gözlemleri ve verim sonuçları dikkate alınarak Verim Denemesi-2009-2‟den 4 
adet hattın (S01-09-20, S01-08-10, S01-01-02, S01-06-08) bölge verim denemesinde test 
edilmek üzere seçilmesine karar verilmiĢtir. 
Ġki yıl süresince yürütülen 2 adet verim denemesi sonucunda arazi gözlemleri de dikkate 
alınarak toplamda 10 adet hattın 2011 yılı vejatasyon döneminde Samsun ve Amasya 
lokasyonlarında bölge verim denemeleri kurularak en az 1 yıl denenecektir. 
10. Bölge Verim Denemeleri 
2010 yılı bölge verim denemeleri Samsun (Enstitü deneme alanı) ve Amasya (Suluova) 
lokasyonlarında 9 hat ve 4 standart çeĢitle, tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı 
olarak kurulup yürütülmüĢtür. Ekimler Suluova‟da 6 Mayıs tarihinde, Samsun‟da 17 Mayıs 
tarihinde yapılmıĢtır. YetiĢtirme sezonu boyunca bitkilerde gözlemler alınmıĢ ve denemelerin 
sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 2010 Yılı Bölge Verim Denemesi birleĢtirilmiĢ 
(Samsun-Amasya) analiz sonuçları Çizelge 11. de verilmektedir. 
Samsun ve Amasya Ģartlarında 13 hat/çeĢit yapılan deneme sonucunda lokasyon birleĢtirmesi 
yapılmıĢtır. Deneme sonucunda Lokasyon hat interaksiyonu dekara verim, bitki boyu ve ilk 
bakla yüksekliğinde önemli ve çok önemli bulunmuĢtur(Çizelge 11). Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda lokasyon birleĢtirmesi sonucu en yüksek verim sonucunu veren ve her iki 
lokasyonda da verim bakımından belli bir stabilite gösteren S00-05-03 nolu hattın gelecek yıl 
tekrar denemelerde(Bölge verim yada Ülkesel verim denemelerinde) yer almasına karar 
verilmiĢtir. 
11. Tescil Denemesi 
2010 yılında da Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğünden gelen ilgili deneme materyali 
gerektiği gibi kurulmuĢ ve yürütülmüĢtür. Denemelere ait gözlem sonuçları bu kuruluĢun 
bilgilerine sunulmuĢtur. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
c.Personel: Kurum değiĢiklikleri dolayısıyla Proje Lideri Zir.Y.Müh. Dilaver ARSLAN ve Proje 
Yürütücüsü Zir. Müh. Hatice OLGUN ile ilgili değiĢiklik yapılması düĢünülmektedir.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Projenin Adı : Orta Karadeniz Geçit Bölgesinde Aspir (Carthamus  
tinctorius L.) Ekim Zamanının ve Ekim Sıklığının Belirlenmesi  

 (Determination of Sowing Time and Seeding Rate in Safflower in Middle BlackSea Region) 
Proje Numarası  :  
Yürütücüsü KuruluĢ  : Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü-SAMSUN 
Proje Lideri   : Mehmet ERDOĞMUġ 
Proje Yürütücüleri  : Dilaver ARSLAN, ġahin GĠZLENCĠ, Mustafa ACAR   
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : OMU Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 01.01.2011-31.12.2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Projede 2010 yılı için planlanan tüm çalıĢmalar planlandığı 
Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın kıĢlık ekim zamanları Samsun (Vezirköprü) ve Amasya 
(Suluova) olmak üzere iki lokasyonda kurulmuĢtur. Seçilen lokasyonlarda Karadeniz ile Ġç 
Anadolu iklimi arasında  geçit bölgesi iklimi hakimdir. 
AraĢtırmada, EskiĢehir Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nden temin edilecek Remzibey aspir çeĢidi 
materyal olarak kullanılmıĢtır. Tarla koĢullarında üç yıllık olarak planlanan denemeler, kıĢlık 
ekimler ve yazlık ekimler olmak üzere iki ayrı deneme olarak yürütülecektir. KıĢlık 4 ekim 
zamanı (10 Ekim, 20 Ekim, 30 Ekim, 10 Kasım) iki lokasyonda kurulmuĢtur. Ekim miktarları 
olarak 4 uygulama (40, 80, 120 ve 160 tohum/m2) alt parsellere yerleĢtirilmiĢtir. 
Denemede tüm parseller 6 sıradan oluĢturulmuĢ ve parseller 6 m. uzunlukta, sıra arası mesafe 
20 cm. dir. Ekimle birlikte tüm parsellere yapılan toprak analizlerine göre 5 kg P2O5/da ve 6 
kg/da saf azot uygulanmıĢtır. Ekim yapılacak deneme alanı pullukla iĢlenmiĢ ve rotatiller ile 
ekime hazır hale getirilmiĢtir.  
Yazlık olarak 4 ekim zamanı (1 Mart, 10 Mart, 20 Mart ve 30 Mart) uygulaması 2011 yılında 
ekilecektir. 
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Denemelerde aĢağıda belirtilen özellikler Bayraktar (1991) ve Arslan (2004)‟ün belirttiği 
yöntemlere göre incelenecektir. 
Çiçeklenme Tarihi:  
Bitki Boyu (cm):  
Yan Dal Sayısı (adet/bitki):  
Tabla Sayısı (adet/bitki):  
Tablada tohum sayısı(adet/tabla):  
Bin tane ağırlığı (g):  
Dekara tohum verimi (kg/da):  
Yağ oranı (%):  
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
c.Personel: Kurum değiĢiklikleri dolayısıyla Proje Yürütücüsü Zir.Y.Müh. Dilaver ARSLAN ile 
ilgili değiĢiklik yapılması düĢünülmektedir.  
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Projenin Adı                                   : Marmara Bölgesi Soya Islah AraĢtırmaları 

Proje Numarası                              : TAGEM/TA/03/02/02/01/001  

Proje Yürütücüsü KuruluĢ           : Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Raporun Ġlgili Olduğu Dönem     : 01/01/2010 - 31/12/2010 
Dönem Bulguları: Bu dönemde Yerli (34 adet) ve yabancı kaynaklardan (185 adet) temin 
edilen toplam 219 materyalin ekimi yapılarak üzerinde gerekli gözlemler alınmıĢtır. Çiçeklenme 
süresi, olgunlaĢma süresi, bitki boyu, bakla sayısı, ilk bakla yüksekliği, 1000 TA gibi karakterler 
açısından yapılan gözlemler sonucunda bölge için uygun materyaller belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 
Yapılan bu gözlemler sonucunda, çiçeklenme sürelerinin 39-97 gün; olgunlaĢma sürelerinin 
101-178 gün; bitki boyunun 52-133 cm; bakla sayısının 46-173 adet; ilk bakla yüksekliğinin 5-
15 cm; bin tane ağırlığının 118-333 g arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Bazı materyaller, tane 
dökme ve yatma gözlemlerinde, 1-5 skalası üzerinden 5 değerini almıĢlar ve bu materyalde 
hem yatma hem de tane dökme gözlenmiĢtir. OlgunlaĢma gözlemleri en son 25.10.2010 
tarihinde yapılmıĢtır. Bu tarihte, hala fizyolojik olgunluğa gelememiĢ materyallerin de olduğu 
gözlemlenmiĢ ve kayıt altına alınmıĢtır. Gözlem-Melez bahçesinde yer alan materyallerin yağ 
oranları ise, NMR cihazının arızalı olması nedeniyle belirlenememiĢtir. 

 Bu dönemde 18 materyali kapsayan bir adet ön verim denemesi ve yine 18 materyali 
kapsayan bir adet verim denemesi Edirne Merkezde kurulmuĢtur. Denemelerde NOVA, BLAZE 
ve ATAEM-7 çeĢitleri kontrol çeĢitleri olarak ekilmiĢlerdir. Denemeler 28.04.2010 tarihinde 4 
sıralı parsellere önceden ıslatılarak elle ekilmiĢtir. Sıra arası 60 cm, sıra üzeri de 4-5 cm olacak 
Ģekilde ekim yapılmıĢtır. Damla sulama yöntemi ile 4 kez sulama yapılmıĢtır. Ekim öncesi 
toprağa dekara 30 kg 20-20-0 gübresi ve 250 g Treflan (trifluralin) uygulanmıĢ ve 
karıĢtırılmıĢtır. Soya ön verim denemesinden alınan verimler, 246-453 kg/da arasında 
değiĢim göstermiĢtir. En yüksek verimi 453 kg/da ile S02-13-0S-2T-1T-1T-1T-0T pedigri 
numaralı hat vermiĢtir. En yüksek verimli kontrol çeĢidi olan ATAEM-7 (345 kg/da)‟yi 10 hat 
geçmiĢtir. En düĢük verimli kontrol çeĢidi olan Nova‟yı ise (278 kg/da), 14 hat geçmiĢtir. Sadece 
1 hat Nova çeĢidinden daha az verim sağlayabilmiĢtir. Soya verim denemesinde ise, verimler 
265-420 kg/da arasında değiĢmiĢtir. En yüksek verimi, 420 kg/da ile Çukurova TAE‟ne ait 1137 
isimli hat vermiĢtir. En yüksek verimli kontrol çeĢidi olan ATAEM-7‟yi (352 kg/da) 4 hat, en 
düĢük verimli kontrol çeĢidi olan Nova‟yı ise (288 kg/da), 11 hat geçmiĢtir. Diğer 4 hat ise, en 
düĢük verimli konrol çeĢidi olan Nova‟nın (288 kg/da) altında bir verim sağlayabilmiĢtir.  

Enstitümüzdeki NMR cihazının arızalı olması nedeniyle, denemelere ait numunelerin 
yağ analizleri yapılamamıĢtır.  

Islah çalıĢmaları olarak, Melezleme çalıĢmalarına bu yıl da devam edilmiĢ, ekimi 
yapılan 219 materyali kapsayan gözlem-melez bahçesi içerisinde uygun görülen materyaller 
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ebeveyn olarak kullanılarak toplam 8 adet melez kombinasyonu yapılmıĢ ve sadece 5 
kombinasyondan az-çok tohum alınabilmiĢtir.  

Bu yıl 8 adet F1 materyalinin ekimi yapılmıĢtır. ÇıkıĢta yaĢanan çimlenme problemi 
nedeniyle sadece 5 adet materyalden kalan bitkilerden tohum alınabilmiĢtir. Bu 5 adet materyal, 
önümüzdeki yıl F2 olarak ekilmek üzere kayıt altına alınmıĢtır. 

Bu dönem 5 adet de F2 populasyonu ekilmiĢ olup, tek bitki seleksiyon metodu (pedigri) 
uygulanarak toplam 22 adet tek bitki seçilerek, önümüzdeki yıl F3 olarak ekilmek üzere kayıtlara 
geçirilmiĢtir.  
               Yine ekimi yapılan 22 adet F3 populasyonundan pedigri yöntemiyle toplam 33 adet tek 
bitki seçilmiĢ ve bir sonraki yıl F4 olarak ekilmek üzere kayıt altına alınmıĢtır.  
               Yine ekimi yapılan 15 adet F4 populasyonundan toplam 17 adet tek bitki seleksiyonu 
yapılmıĢ ve bir sonraki yıl F5 olarak ekilmek üzere kayıt altına alınmıĢtır. 
               Ekimi yapılan 19 adet F5 populasyonu üzerinde pedigri yöntemi ile toplam 28 adet tek 
bitki seçilmiĢtir. Seçilen bu tek bitkiler gelecek yıl F6 olarak ekileceklerdir. 
               Yine ekimi yapılan 15 adet F6 populasyonundan pedigri yöntemi ile 14 adet tek bitki 
seçilmiĢ ve bir sonraki yıl F7 olarak ekilmek üzere kayıt altına alınmıĢtır.  
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 Uzun yıllardan beri Anadolu‟da tarımı yapılan ve tohumlarında %50-60 yağ ve %25 
protein bulunduran susam kaliteli bir yağ bitkisidir. Ülkemizde 2005 yılında 424.500 da alanda 
yapılan üretim 2006 yılında 399390 da,  2007 yılında 297800 da‟a ve 2008 yılında ise 285890 
da‟a gerilemiĢ; bu yıllarda elde edilen üretim miktarları ise  sırasıyla 26000 ton (2005), 26545 
ton (2006), 20010 ton (2007) ve 20338 ton (2008) olarak gerçekleĢmiĢtir. Ortalama verim de 
oldukça düĢük olup; 2005‟de 61,24 kg/da, 2006‟da 66,46 kg/da,  2007‟de 67,19 kg/da ve 
2008‟de ise  71,13 kg/da olmuĢtur (FAO, 2010). Artan talep ithalat ile karĢılanmakta olup, 2007 
rakamlarına göre Türkiye ithal ettiği 2 ton susam yağı için 12000 ABD $ ve 107629 ton susam 
tohumu için 92263000  ABD $‟ı ödenmiĢtir (FAO, 2010).  GeliĢme süresinin kısa olması nedeni 
ile her türlü kültür bitkisi ile münavebeye girebilen susam son yıllarda, ülke genelinde olmasa 
bile, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hububattan sonra ikinci ürün olarak 
yaygınlaĢmaktadır. 
 

Ülkemizde tescilli çeĢitlerin azlığı ve genel olarak köy çeĢitleri ya da populasyonların 
üretimde yer alması sonucu, elde edilen verim değerleri de beklenen düzeyin çok altında 
bulunmaktadır. Ekim alanlarının geniĢletilmesi yerine, mevcut potansiyel alandaki verimin 
arttırılması ve ikinci ürün tarımında susam üretimine yer verilmesi üretim açığının kapatılmasına 
önemli katkıda bulunacak ve döviz kaybı önlenmiĢ olacaktır.  

 
Susam üretimini artırmak amacıyla, bölgenin ve ülkemizin değiĢik ekolojilerinde birinci ve 

ikinci ürün susam tarımına uygun, sulu ve kuru koĢullarda yüksek verim potansiyeline sahip, 
beyaz ve sarı tane renginde çeĢitlerin geliĢtirilerek üretimde yer alması, susam tarımında önemli 
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sorun olan hastalık etmenlerine ve diğer stres koĢullarına dayanıklı ya da toleranslı yüksek 
verimli çeĢitlerin geliĢtirilmesi, susam bitkisinin TYUAP/TAYEK illeri ve Ege Bölgesi tarımındaki 
yerinin araĢtırılması projenin ana amacını oluĢturmaktadır. 

 
Bu Yıl ÇalıĢmaları  

 Genetik - Islah ÇalıĢmaları:  
Susam ıslah programında ticari istekler dikkate alınarak özellikle açık sarı ve sarı susam 

grubu ıslah çalıĢmaları yanında, tohum rengi olarak beyaz ve açık sarıdan koyu sarıya değiĢim 
gösteren materyal yanında beyaz, açık sarı, sarı, kahverengi, siyah ve koyu renk grubunda; tek 
- üç kapsüllü, bol dallı ve dalsız sık tüylü susam materyalinde seleksiyon ve kendileme 
uygulanmıĢtır. Tek ve üç kapsüllü ve ayrıca özellikle uzun ve çok uzun boylu, dalsız, sık tüylü ve 
sık kapsüllü materyal üzerinde de ıslah çalıĢmaları sürdürülmüĢtür.  

Yüksek verim potansiyeline sahip ve çok uzun boylu (1.5-2.5 m) dalsız veya 1-2 dallı, 
çok sık ve tüylü kapsüllü, koyu tohum rengindeki geççi materyalin baĢta tohum olmak üzere 
bazı özelliklerinin geliĢtirilmesi amacıyla 2006 yılında yapılan resiproklu melezlere (Orhangazi 
99 x C47 ve C47 x Orhangazi 99) ait F4 generasyonunda seleksiyon ve kendileme 
uygulanmıĢtır.  

Ayrıca, sık kapsüllü, dalsız, çok uzun boylu, kahverengi tane rengindeki materyal ile bol 
dallı, beyaz taneli, uzun boylu materyal ile uygulanan melez programında (2003 yılında elde 
edilen melezler) seleksiyon ve kendileme uygulanmıĢtır.  
 Üretim/yenileme programında 3 adet susam materyalinden muhafazaya alınacak 
miktarda üretimi yapılarak BGK Bölümüne teslim edilmiĢtir. 
  Islah materyaline ait  tohumların temizliği, değerlendirilmesi ve bunlara ait teknolojik 
analizler devam etmektedir. 
 
 Verim Denemeleri 
 2010 yılı ikinci ürün koĢullarında yürütülen ÇeĢit Verim (ÇVD1) denemesinde toplam 
olarak 10 çeĢit/ileri hat standart çeĢitlerle birlikte denenmiĢtir. Ayrıca 6 çeĢit/çeĢit adayının yer 
aldığı birinci ürün ÇeĢit Tescil Denemesi ve 8 çeĢit/çeĢit adayının yer aldığı ikinci ürün ÇeĢit 
Tescil Denemesi kurulmuĢtur. Denemeler, sıra arası mesafesi 70 cm, sıra üzeri 20 cm olacak 
Ģekilde, 4 tekerrürlü olarak ekilmiĢtir. Ayrıca, ÖVD olarak birinci ürün koĢullarında 
değerlendirilen gözlem bahçesinde ise toplam olarak 67 materyal yer almıĢtır. 
 
 ÇeĢit Verim Denemesi -1 (Açık Sarı susam grubu: ÇVD-1) 

Üç standart çeĢit (Orhangazi 99,  Muganlı 57 ve Özberk 82) ve açık sarı susam grubu 7 
çeĢit adayının (TUR-S-203, TUR-S-204, TUR-S-205, TUR-S-206, TUR-S-207, TUR-S-209 ve 
TUR-S-90) yer aldığı deneme ikinci ürün koĢullarında, 06.07.2010 tarihinde, tesadüf blokları 
deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuĢ, 23.08.2010 tarihlerinde bir sulama 
uygulanmıĢtır. 01.09.2010 tarihinde yoğun yağıĢ nedeniyle ikinci sulama yapılmamıĢtır. 
Denemede en yüksek verim değeri 252 kg/da olarak TUR-S-205‟dan elde edilmiĢtir. Erkencilik 
bakımından yapılan değerlendirmede çeĢitlerin çiçeklenme gün sayılarının 37-39 gün olduğu ve 
99 (TUR-S-90, 204, 205 ve 206) - 105 (Muganlı 57) gün arasında olgunlaĢtığı gözlenmiĢtir. 
ÇeĢitlerin bitki boyu değerlerinin 156,3 (TUR-S-204) – 182,5 (Özberk 82) cm ve 1000 tane 
ağırlıklarının ise 3,47 (TUR-S-207) ile 4,10 (Muganlı 57) g, kapsül sayılarının  278 (TUR-S-209) 
ile 424 (TUR-S-207) ve yan dal sayılarının ise  5,6 (TUR-S-207) ile 7,4 (TUR-S-203 ve Muganlı 
57) arasında değiĢim gösterdiği saptanmıĢtır  (Çizelge 1).  
 

Ana Ürün ÇeĢit Tescil Denemesi 
BeĢ çeĢit/çeĢit adayı ile ana (birinci) ürün koĢullarında, 26.05.2010 tarihinde, tesadüf 

blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulan denemede 14.07.2010 ve 
02.08.2010 tarihlerinde iki sulama uygulanmıĢtır. Denemede en yüksek verim değeri 210 kg/da 
olarak TASU-10-3‟ten elde edilmiĢtir. Erkencilik bakımından yapılan değerlendirmede çeĢitlerin 
çiçeklenme gün sayılarının 42-44 gün olduğu ve 99 (TASU-10-3) - 101 (TASU-10-1, 2 ve 4) gün 
arasında olgunlaĢtığı gözlenmiĢtir. ÇeĢitlerin bitki boyu değerlerinin 148,0 (TASU-10-2) – 165,6 
(TASU-10-3) cm ve 1000 tane ağırlıklarının ise 3,25 g (TASU-10-1) ile 3,63 (TASU-10-5) g., 
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kapsül sayılarının  165 (TASU-10-5) ile 274 (TASU-10-3) ve yan dal sayılarının ise  6,7 (TASU-
10-2) ile 8,3 (TASU-10-3) arasında değiĢim gösterdiği saptanmıĢtır (Çizelge 2).  

 
 Ġkinci  Ürün ÇeĢit Tescil Denemesi 

Altı çeĢit/çeĢit adayı ile ikinci ürün koĢullarında, 06.07.2010 tarihinde, tesadüf blokları 
deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulan denemede 23.08.2010 tarihlerinde bir 
sulama uygulanmıĢtır. 01.09.2010 tarihinde yoğun yağıĢ nedeniyle ikinci sulama yapılmamıĢtır. 
Denemede en düĢük  verim değeri 94 kg/da olarak TĠSU-10-2 ve TĠSU-10-6‟dan ve en yüksek 
verim değeri ise 157 kg/da olarak TĠSU-10-1 ve TĠSU-10-7‟den elde edilmiĢtir. Erkencilik 
bakımından yapılan değerlendirmede çeĢitlerin çiçeklenme gün sayılarının 35-39 gün olduğu 
denemede çeĢitlerin 99 (TĠSU-10-4) ile 106 (TĠSU-10-8) gün arasında olgunlaĢtığı gözlenmiĢtir 
ÇeĢitlerin bitki boyu değerlerinin 117,6 (TĠSU-10-1) – 179,6 (TĠSU-10-31) cm  ve 1000 tane 
ağırlıklarının ise 3,23 (TĠSU-10-1) ile 3,95 (TĠSU-10-3) g., kapsül sayılarının  169 (TĠSU-10-3) ile 
228 (TĠSU-10-51) ve yan dal sayılarının ise  3,0 (TĠSU-10-1) ile 7,0 (TĠSU-10-8) arasında 
değiĢim gösterdiği saptanmıĢtır (Çizelge 3).   

 
Sarı (S-S-GB1) - Susam ve Melez  Gözlem Bahçeleri: 
Çoklu kombinasyon oluĢturmak amacıyla 2006 yılında Orhangazi 99 ile çok uzun boylu,  

sık ve tüylü kapsüllü, dalsız ve koyu tohum renkli C-47 hattı arasında resiproklu olarak 
gerçekleĢtirilen melez materyalin F4 generasyonunda seleksiyon ve kendileme uygulanmıĢtır. 
Orhangazi 99, Tur-S-90 ve Tur-S-203 çeĢitlerinin standart olarak yer aldığı sarı susam grubu 
gözlem bahçesinde 62 hat yer almıĢtır. 26.05.2010 tarihinde, Augmented deneme desenine 
göre 4 tekerrürlü olarak kurulan denemede 14.07.2010 ve 02.08.2010 tarihlerinde iki sulama 
uygulanmıĢtır (Ek Çizelge 1). 

Kepsut 99, Osmanlı 99,  Cumhuriyet 99, Tan 99, Orhangazi 99 ve Gölmarmara‟nın 
standart olarak yer aldığı beyaz susam grubu gözlem bahçesinde 64 hat yer almıĢtır. 
Augmented deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulan denemede 23.08.2010 
tarihlerinde bir sulama uygulanmıĢtır. 01.09.2010 tarihinde yoğun yağıĢ nedeniyle 2. sulama 
yapılmamıĢtır (Ek Çizelge 1).  

Erkencilik bakımından yapılan değerlendirmede materyalin çiçeklenme gün sayılarının 
36-46 gün olduğu ve 93 (F3-2008-6) - 100 gün arasında olgunlaĢtığı gözlenmiĢtir. Materyalin 
bitki boyu değerlerinin 142,0 (S-M- 1) – 250,5 (R-F3-2008-3) cm ve 1000 tane ağırlıklarının ise 
3,03 g (F3-2008-8) ile 4,37 g (S-M- 8-1)  arasında değiĢim gösterdiği saptanmıĢtır (Ek Çizelge 
1). 

Gözlem bahçesinde yer alan bu materyal üzerinde uygulanan seleksiyonda verim, kalite 
ve erkencilik baĢta olmak üzere, materyalin bol dallı, uzun ve çok uzun boylu, bol kapsüllü, 
tüylü, beyaz, açık sarı, sarı ve kahverengi tohum kabuğu dikkate alınarak seleksiyon çalıĢmaları 
ve analizler devam etmektedir.  

 
Gelecek Yıl ÇalıĢmaları 
 Islah materyali gözlem-ıslah bahçesinde standartlı (Kepsut 99, Osmanlı 99,  Cumhuriyet 

99, Tan 99,  Orhangazi 99, Gölmarmara, Muganlı 57 ve Özberk 82) döl sıralarında yetiĢtirilerek, 
çeĢitli özellikler bakımından üstün görülen hatlar seçilecektir. Çoklu kombinasyon oluĢturmak 
amacıyla melezleme çalıĢmalarına devam edilerek, seleksiyon ve kendileme uygulanacaktır. 
Bol dallı, uzun boylu, bol kapsüllü beyaz ve sarı susam grubundaki materyal yanında dalsız 
veya 1-2 dallı, çok uzun boyda, sık kapsüllü ve tüylü materyal üzerindeki çalıĢmalara da devam 
edilecektir. Özellikle bu iki grubun melezleri (bol dallı, uzun boylu, bol kapsüllü beyaz ve sarı 
susam grubundaki materyal ile dalsız çok uzun boyda, sık kapsüllü ve tüylü materyal) üzerinde 
seleksiyon çalıĢmaları sürdürülecektir. Üstün görülen beyaz, açık sarı ve sarı hatlarla gözlem 
bahçeleri kurulacak, ileri hatlar ön verim denemelerine alınarak değerlendirilecektir. Ayrıca ön 
verim denemelerinde  yer alan ve çeĢitli özellikler bakımından üstün görülen ileri hatlar (beyaz 
ve sarı susam) birinci ve ikinci ürün koĢullarında verim denemelerine alınarak 
değerlendirilecektir.  Islah bahçesindeki materyal makineli hasada uygunluk açısından da 
değerlendirilecektir. 



 77 

 ETAE Bitki  Gen Bankasından temin edilecek yeni susam materyali gen havuzunu 
geniĢletmek amacıyla gözlem bahçesine alınacak ve bazı özellikler açısından değerlendirilerek 
ve uygun görülenler ıslah programına alınacaktır. Bitki genetik kaynakları susam örnekleri 
üretim/yenileme programına alınacaktır. 
  Tescilli çeĢitlerin (Kepsut 99, Osmanlı 99,  Cumhuriyet 99, Tan 99,  Orhangazi 99) elit-
orijinal tohumlarının üretimi yapılacaktır.  
 Philloidy hastalığının tohumla bulaĢma konusuna yönelik elde edilen ön bulgular 
ıĢığında detay çalıĢmaların yürütülmesi planlanmaktadır. 
 ETAE Susam Islah Programında geliĢtirilen tescilli çeĢitler ve verim denemelerinde üstün 
performans gösteren beyaz ve sarı susam materyalinden oluĢturulacak deneme seti talep 
olması durumunda çeĢitli AraĢtırma Enstitülerine gönderilecektir. Ayrıca, tescil denemelerinde 
yer alan  çeĢit adaylarımız TUR-S-90 (sarı susam)  ve TUR-S-203 (açık sarı susam)‟ten 
oluĢturulan demonstrasyon seti bölge Tarım Ġl Müdürlüklerine ve ileri çiftçilere gönderilmesi 
planlanmaktadır.  
 Ticari istekler doğrultusunda, siyah tohum rengine sahip çeĢit geliĢtirmek amacıyla 
seleksiyon uygulanan materyal ıslah bahçesinde değerlendirmeye alınacak ve seleksiyon 
çalıĢmalarına devam edilecektir. 
 TUR-S-90 (sarı susam)  ve TUR-S-203 (açık sarı susam)‟ün yer aldığı tescil denemeleri 
kurulacaktır.  

2011 yılı çalıĢma programı Çizelge 2‟de ve harcamalar Çizelge 3‟de verilmiĢtir. 
Darboğazlar: Projenin bu aĢamasında iĢçi azlığı nedeniyle çalıĢmalar zorunlu olarak 

önemli ölçüde daraltılmıĢtır. Daha önce talebi yapılan, sadece yağlı tohumlara ait projelerde 
(Ayçiçeği, Susam, Kanola, Soya vb.) değil, ilgili tüm ürün gruplarını kapsayan birçok projede ve 
BGK çalıĢmalarında da kullanılmak üzere istenilen hızlı yağ tayin cihazı (NMR)‟nın tahsisi 
gerekli görülmektedir. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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               Susam AraĢtırmaları Projesi 

Projenin Ġngilizce Adı           : Sesame Research Project for Western Mediterranean Region 

Yürütücü KuruluĢ                : Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü- Antalya 

Proje Yürütücüleri               : ġeymus FURAT 

ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ     : - 

BaĢlama ve BitiĢ Tarihi        : 2008-2012 
 

Proje Amacı                          : Yoğun susam tarımının yapılabilmesinin önündeki en büyük 
engellerden birisi de Ģüphesiz ülkemizdeki verimli ıslah çeĢitlerinin çok az sayıda olmasıdır. Bu 
sorunun çözümü için üstün özelliklere sahip, verimli çeĢitlerin tarıma kazandırılması oldukça 
önemli bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Bölgemizin değiĢik ekolojilerinde 
birinci ve ikinci ürün susam tarımına uygun, sulu ve kuru koĢullarda yüksek verim potansiyeline 
sahip bol dallanan sık ve iri kapsüllü, beyaz sinekten az etkilenen, verimli ve erkenci susam 
çeĢitleri ıslah etmek ve çeĢitlerin agronomik özelliklerini belirleyerek çiftçilere aktarmak projenin 
en önemli amacını ve gerekçesini oluĢturmaktadır. 

 
Materyal ve Metod          : Türkiye‟nin değiĢik bölgelerinden toplanan susam 
populasyonlarından 2005 ve 2006 yıllarında seleksiyonla seçilmiĢ olan genotipler ile kontrol 
olarak Muganlı-57 ve Özberk-82 susam çeĢidi ile ana ve ikinci ürün Ģartlarında çeĢit verim 
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denemeleri kurulmuĢtur. Verim denemeleri Tesadüf Blokları Deneme Deseni‟ne göre kurulmuĢ 
olup 18 çeĢit denemeye alınmıĢtır. Veriler SAS programında analiz edilmiĢtir.   

 

 

Elde Edilen Bulgular              : Proje kapsamında enstitümüzde ana ve ikinci ürün Ģartlarında 
olmak üzere iki adet çeĢit verim denemesi kurulmuĢtur. 2 standart çeĢit ve 16 çeĢit adayının 
kullanıldığı ana ürün çeĢit verim denememizde verimler 74 kg/da ile 127 kg/da arasında 
değiĢmiĢtir. GeçmiĢ yıllarda ön plana çıkan ve ümitvar çeĢit adayı olarak gördüğümüz 42884/1-
1 ve 1/10-7-2/1-1 hatlarımız bu yılki ana ürün çeĢit verim denememizde ilk iki sırada yer 
almıĢlardır. Ġkinci ürün çeĢit verim denemesinde ise verimler 29 kg/da ile 62 kg/da arasında 
değiĢmiĢtir. Ġkinci ürün Ģartlarına uygun olduğunu düĢündüğümüz ve bu yıl tescile sunduğumuz 
1/10-7-2/1-1 çeĢit adayı hattımız istatistiki anlamda tek baĢına ilk sırada yer almıĢtır. Verim 
denemeleri dıĢında, yurt dıĢından getirtilen yaklaĢık 300 hat ile kurulan gözlem bahçesi 
içerisinde, değiĢik kriterlere sahip hatlar seleksiyonla seçilmiĢtir.  2010 yılında melezleme 
çalıĢmalarına devam edilmiĢtir. Aynı zamanda, 2010 yılında Muganlı-57, Özberk-82, 
Gölmarmara ve Baydar-2001 susam çeĢitlerinin elit tohumluk ekimleri yapılmıĢ ve 2011 yılı elit 
tohumluk üretimi için bu çeĢitlerden yeteri kadar tek bitki seçilmiĢtir.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Proje Adı : Güney Doğu Anadolu Bölgesi Susam Islah Projesi/ Studies of The Breeding on 
Sesame  (sesamum indicum L.) at the South East Anotolıa Region  
Proje No: TAGEM/TA/08.05.01.004 
Yürütücü KuruluĢ: GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
/ġanlıurfa 
Proje Lideri: Dr.Hüseyin ARSLAN  
Proje Yürütücüleri: Dr.Hüseyin ARSLAN, Halil HATĠPOĞLU, Dr.Mehmet KARAKUġ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, Harran Ünv. Ziraat Fakültesi 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2007–2011 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Susam denemelerinde yerli populasyondan seçilen 13 hat ile 
Özberk–82, Baydar-2001,Gölmarmara, Muganlı-57 ve Arslanbey çeĢitleri denemenin 
materyalini oluĢturmaktadır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
iki lokasyonda (Talat Demirören ve GündaĢ) kurulmuĢtur. GündaĢ araĢtırma Ġstasyonundaki 
denemede Gölmarmara ve muganlı-57 kontrol çeĢitleri ekilmemiĢtir. Lokasyonlara ait veriler 
çizelge 1 ve çizelge 2‟de verilmiĢtir.  

Ayrıca gen bankasından getirtilen (2009 yılında)18 hat ile kontrol çeĢidi olarak Arslanbey 
ve Özberk-82 çeĢitleri tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak Talat 
Demirören AraĢtırma Ġstasyonunda deneme kuruldu. Denemeye ait veriler Çizelge 3‟te 
verilmiĢtir.  
     
 Bozova1 ve 27–224 nolu susam çeĢit adaylarımızın çeĢit tescili için 2010 yılında tescil 
baĢvurusu yapılmıĢ olup 2010 yılında denemeye alınmıĢtır. 
 
Parsel boyutları 
Sıra arası: 70 cm  
Sıra sayısı: 4  
Sıra üzeri: 20 cm 
Sıra uzunluğu: 6 m 
 
Çizelge 1: Susam Denemesine ait Veriler(1.Lokasyon) 
Yer: Koruklu ĠĢletmesi Talat Demirören AraĢtırma Ġstasyonu 
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Ekim Tarihi: 23.06.2010              Hasat Tarihi:21.10.2010 
ÇeĢit/Hat Adı Verim** 

(kg/da) 
 Bitki** 

Boyu 
(cm) 

 Kapsül 
Sayısı 
(adet/bitki) 

Dal** 
Sayısı 
(adet/bitki) 

 Bin tane** 
Ağırlığı (g) 

 

ViranĢehir 1 119,7 a 157,7 c-f 118,9 4,9 ab 3,04 fg 
Bozova 5 115,6 ab 201,6 a 130,8 5,3 a 3,44 b-d 
Arslanbey 111,2 a-c 142,9 fg 99,9 1,6 gh 2,97 g 
Bozova 3 107,7 a-c 158,1 c-f 103,3 3,2 c-e 3,49 b-d 
ViranĢehir 2 97,5 a-d 171,3 b-d 107,5 5,5 a 3,12 e-g 
Siverek 2 97,1 a-d 124,5 h 85,3 3,9 b-d 3,51 bc 
Hat 4 94,3 a-e 155,3 d-f 97,7 3,1 c-e 3,34 c-e 
Bozova 2 94,2 a-e 160,5 b-e 108,1 4,1 bc 3,42 cd 
Hat 2 93,3 b-e 135,0 gh 95,4 1,3 h 3,09 e-g 
Bozova 4 91,9 b-e 143,2 fg 105,0 3,1 c-e 3,91 a 
Hat 3 89,6 b-e 133,9 gh 78,2 1,9 gh 3,21 d-g 
Hat 5 86,6 c-e 155,9 d-f 107,5 2,9 d-f 3,32 c-f 
Muganlı-57 81,4 d-f 175,3 b 123,4 2,3 e-h 3,45 b-d 
Hat 6 74,7 d-f 146,3 e-g 94,7 4,3 b 3,36 c-e 
Özberk-82 72,4 d-f 169,8 b-d 98,9 2,5 e-g 3,33 c-f 
Baydar-2001 68,5 ef 169,0 b-d 92,0 2,1 f-h 3,24 c-g 
Siverek 1 59,5 f 134,7 gh 85,1 3,2 c-e 3,73 ab 
Gölmarmara 55,7 f 174,3 bc 75,4 2,9 d-f 3,12 e-g 
CV(%) 17.65  6.49  23.56 19.50  5.36  
LSD 26.21  16.80  Ö.D 1.04  0.29  
 
*  : gruplar arasındaki fark% 5 önem seviyesine göre önemli bulunmuĢtur. 
** : gruplar arasındaki fark% 1 önem seviyesine göre önemli bulunmuĢtur. 
 
Çizelge 2: Susam Denemesine ait Veriler(2.Lokasyon) 
Yer: Akçakale ĠĢletmesi GündaĢ AraĢtırma Ġstasyonu 
 
Ekim Tarihi: 25.06.2010                         Hasat Tarihi: 18.10.2010 
ÇeĢit/Hat 
Adı 

Verim*
* 
(kg/da) 

 Bitki** 
Boyu 
(cm) 

 Kapsül 
Sayısı 
(adet/bit
ki) 

Dal** 
Sayısı 
(adet/bit
ki) 

 Bin tane** 
Ağırlığı 
(g) 

 

Arslanbey 154,8 a 125,5 e 74,9 1,9 g 3,03 d-f 
Hat 2 152,5 a 125,0 e 74,9 2,2 fg 3,03 d-f 
Hat 3 140,3 ab 128,5 de 53,4 3,1 ef 3,13 b-f 
Hat 4 124,8 a-c 145,0 c-e 66,8 3,3 e 3,20 a-e 
Bozova 5 116,0 b-d 191,0 a 55,2 5,0 a-c 3,35 a-d 
Hat 6 112,7 b-d 132,1 de 69,7 5,0 a-c 3,28 a-d 
ViranĢehir 2 108,0 cd 168,5 ab 52,5 5,1 ab 3,43 a-c 
Bozova 3 103,3 c-e 157,9 bc 57,1 5,1 a-c 3,29 a-d 
Hat 5 102,8 c-e 136,6 c-e 60,6 4,1 c-e 2,90 ef 
Siverek 2 92,2 d-f 139,7 c-e 59,1 5,3 ab 3,44 a-c 
Siverek 1 91,4 d-f 129,2 de 63,0 4,5 b-d 3,50 a 
ViranĢehir 1 90,4 d-f 149,8 b-d 63,9 5,0 a-c 3,09 c-f 
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Bozova 2 85,2 d-f 147,4 b-e 81,8 5,3 ab 3,43 a-c 
Bozova 4 74,7 ef 132,3 de 75,8 4,5 b-d 3,46 ab 
Özberk-82 73,1 ef 147,4 b-e 67,1 3,9 de 2,85 f 
Baydar-2001 66,7 f 147,6 b-e 58,4 5,9 a 3,18 a-f 
CV(%) 18.01  9.71  17.02 14.20  6.55  
LSD 31.70  23.32  Ö.D 1.02  0.35  
 
*  : gruplar arasındaki fark% 5 önem seviyesine göre önemli bulunmuĢtur. 
** : gruplar arasındaki fark% 1 önem seviyesine göre önemli bulunmuĢtur. 
 
Çizelge 3: Susam Denemesine ait Veriler(Gen Bankası Materyali) 
Yer: Koruklu ĠĢletmesi Talat Demirören AraĢtırma Ġstasyonu 
 
Ekim Tarihi: 23.06.2010        Hasat Tarihi:21.10.2010 
ÇeĢit/Hat Adı Verim** 

(kg/da) 
Bitki** 
Boyu 
(cm) 

Kapsül* 
Sayısı 
(adet/bitki) 

Dal** 
Sayısı 
(adet/bitki) 

Bin tane** 
Ağırlığı 
(g) 

Arslanbey 119,0 a 136,7 hı 91,9 a-d 1,5 g 3,00 k 
8 116,1 ab 171,2 a-c 85,4 a-e 4,5 a-c 3,48 d-g 
13 115,7 ab 155,1 c-g 85,7 a-e 4,1 a-d 3,14 ı-k 
2 108,5 a-c 161,3 b-f 87,2 a-e 4,0 a-e 3,26 g-j 
7 105,5 a-d 175,7 ab 103,1 a 3,6 c-f 3,49 c-g 
1 102,8 a-e 156,4 c-g 83,3 a-e 4,7 ab 3,30 f-ı 
6 100,0 a-f 163,7 a-e 80,1 b-e 3,8 b-e 3,27 g-j 
18 99,0 a-f 145,3 f-ı 73,0 c-e 4,3 a-d 3,84 ab 
5 97,1 b-f 152,1 d-h 86,7 a-e 3,7 c-f 3,67 b-e 
9 92,7 c-g 151,5 d-h 88,7 a-e 2,8 f 4,01 a 
Özberk-82 92,3 c-g 180,5 a 94,1 a-c 3,3 d-f 3,24 h-k 
15 91,4 c-g 147,2 e-ı 68,9 e 4,1 a-d 3,73 bc 
16 90,9 c-g 138,2 g-ı 70,0 e 3,9 a-e 3,69 b-d 
14 89,0 c-g 157,1 c-f 82,0 a-e 3,1 ef 3,41 f-h 
17 88,5 c-fg 147,2 e-ı 72,9 c-e 4,9 a 3,73 bc 
12 86,7 d-g 150,9 e-h 67,4 e 4,0 a-e 3,75 b 
11 83,4 e-g 164,0 a-e 72,6 de 3,7 c-f 3,45 e-h 
3 81,4 f-h 169,3 a-d 96,5 ab 3,3 d-f 3,04 jk 
4 74,7 gh 131,7 ı 68,5 e 3,3 d-f 3,67 b-e 
10 60,9 h 143,3 f-ı 76,9 b-e 3,6 c-f 3,51 c-f 
CV(%) 13.25 7.12 15.93 15.49 4.16 
LSD 20.76 18.23 21.53 0.95 0.23 
*  : gruplar arasındaki fark% 5 önem seviyesine göre önemli bulunmuĢtur. 
** : gruplar arasındaki fark% 1 önem seviyesine göre önemli bulunmuĢtur. 
9.Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Yok 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Projenin Adı  : Çukurova Bölgesinde Biçerbağlar Hasat Makinasının Bazı Susam ÇeĢitlerinin 
Hasadında Kullanılabilirliğinin Teknik ve Ekonomik Yönden AraĢtırılması  
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Technical and economical investigation on the possibility of usage of fitted with a machine 
(p.t.o. driven binder) in harvesting of some sesame  variety in the Çukurova Region 
Proje numarası  : TAGEM/10/05/01/004 
Proje yürütücüsü kuruluĢ : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 
Proje Lideri   : Zir. Yük.Müh. Yasemin VURARAK,  
Proje Yürütücüleri  : Zir.Yük.Müh. Nigar ANGIN, Zir.Yük.Müh. M. Emin BĠLGĠLĠ 
ĠĢ Birliği yapılan kuruluĢlar : Ege TAEM, Ġzmir, Gap TSK ve TAEM., ġanlıurfa, Tarsus TSK , 
Mersin,  Trakya TAEM, Tekirdağ  
BaĢlama ve BitiĢ tarihi : 2010-2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma   
Materyal ve Metot: Deneme, ana ve II. üründe olmak üzere 8 çeĢitte 2 lokasyonda (ÇUTAEM 
ve Tarsus Toprak Su Kaynakları A.E.M.), 4 tekerrürlü olacak Ģekilde Tesadüf Blokları Deneme 
desenine göre yürütülmüĢtür. Parsel ebatları; Ekimde 5 m x 2.8 m = 14 m2 , hasatta 4 m x 1.4 m 
= 5.6 m2 olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. Ekimde sıra arası 70 cm, sıra üzeri 15 cm olacak Ģekilde, 
önceden hazırlanmıĢ sırtlara elle ekim yapılmıĢtır. Ekim normu yaklaĢık 0.4 kg/da olarak 
tutulmuĢ ve dekara 7 kg N ve 5 kg P2O5 olacak Ģekilde gübre uygulanmıĢtır. Denemede, 
Muganlı 57, Baydar 2001, Özberk 82, Kepsut 99, Cumhuriyet 99, Tan 99, Osmanlı 99, 
Orhangazi 99 çeĢitleri kullanılmıĢtır. Analizlerde, verimler % 8 nem oranına göre düzeltilerek 
kullanılmıĢtır.  
 
Gözlem ve Analiz Sonuçları 
1- Adana lokasyonu ana ürüne ait analiz sonuçları 

Çiçeklenme gün sayısı bakımından varyans analiz tablosuna bakıldığında, çeĢitler 
arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testine 
göre çiçeklenme gün sayısı yönünde en geç çiçeklenme 7,8,6 ve 1 çeĢitlerinde görülmüĢ ve bu 
çeĢitler aynı gurupta yer almıĢtır. En erken çiçeklenme gün sayısı ise 41,50 - 40,75 gün  ile 
2,3,4 ve 5 çeĢitlerinde yer almıĢtır. Yan dal bakımından varyans analiz tablosuna bakıldığında, 
çeĢitler arasında fark bulunmamıĢtır. Bitki boyu bakımından varyans analiz tablosuna 
bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,05 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu 
karĢılaĢtırma testi tablosuna göre en uzun bitki boyu 181,5 cm ortalama ile 1 nolu çeĢitte, en 
kısa bitki boyu ise 151 cm ortalama ile 5 nolu çeĢitte görülmüĢtür. Kapsül bağlama yüksekliği 
bakımından varyans analiz tablosuna bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 
düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre en uzun kapsül bağlama 
yüksekliği 61,4 cm ortalama ile 3 nolu çeĢitte, en kısa kapsül bağlama yüksekliği ise 41,75-41,9 
cm ortalama ile 5-8 nolu çeĢitlerde görülmüĢ ve bu çeĢitler aynı gurupta yer almıĢlardır. Sap 
kalınlığı bakımından varyans analiz tablosunda çeĢitler arasında bir fark bulunmamıĢtır. 1000 
dane ağırlığı bakımından varyans analiz tablosun bakıldığında çeĢitler arasındaki fark  önemli  
(p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre en yüksek 1000 
dane ağırlığı 1,3 ve2 nolu çeĢitler A grubunda yer almıĢlardır. Diğer çeĢitler ise bir B grubunda 
yer almıĢlardır. Verim bakımından varyans analiz tablosuna bakıldığında çeĢitler arasındaki fark 
önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre en yüksek 
verim değerleri 1,8 ve 3 nolu çeĢitlerde en düĢük verim değerleri ise 6,5 ve 7 nolu çeĢitlerde 
görülmüĢ ve bu çeĢitlerde aynı gurupta yer almıĢlardır. 
 
2- Tarsus lokasyonu ana ürüne ait analiz sonuçları 

Çiçeklenme gün sayısı bakımından, varyans analiz tablosuna bakıldığında çeĢitler 
arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testine 
göre en geç çiçeklenme 7, 8, 6 ve 1 çeĢitlerinde görülmüĢ ve bu çeĢitler aynı gurupta yer 
almıĢtır. En erken çiçeklenme ise 40,25 - 39,75 gün ile 5 ve 2 çeĢitlerinde görülmüĢ ve bu iki 
çeĢitte aynı gurupta yer almıĢtır. Yan dal sayısı yönünden bakıldığında varyans analiz 
tablosunda çeĢitler arasında fark bulunmamıĢtır. Bitki boyu bakımından, varyans analiz 
tablosuna bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD 
çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre en uzun bitki boyu 155,3 cm ortalama ile 1 nolu çeĢitte, 
en kısa bitki boyu ise 109,1 cm ortalama ile 7 nolu çeĢitte görülmüĢtür. Kapsül bağlama 
yüksekliği bakımından, varyans analiz tablosuna bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli 
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(p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre en uzun kapsül 
bağlama yüksekliği 50,75- 49,25 cm ortalamaları ile 1 ve 3 nolu çeĢitlerde ve en kısa kapsül 
bağlama yüksekliği ise 37,6-33,7 cm ortalamaları ile 7ve 6 nolu çeĢitlerde görülmüĢ ve bu 
çeĢitler aynı gurupta yer almıĢlardır. Sap kalınlığı yönünden bakıldığında, varyans analiz 
tablosunda çeĢitler arasında fark bulunmamıĢtır. 1000 dane ağırlığı bakımından, varyans analiz 
tablosuna bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD 
çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre 1000 dane ağırlığı yönünden en yüksek değerler 4,082 - 
3,967 - 3,908 gr ortalamaları ile 1,2 ve 3 nolu çeĢitlerde görülmüĢ ve bu çeĢitler aynı gurupta 
yer almıĢlardır. En düĢük 1000 dane ağırlığı ise 8,7,4ve 6 nolu çeĢitlerde görülmüĢ ve bu 
çeĢitlerde aynı gurupta yer almıĢlardır. Verim bakımından, varyans analiz tablosuna 
bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu 
karĢılaĢtırma testi tablosuna göre verim yönünden en yüksek değerler 1,8,6 ve 2 nolu çeĢitlerde 
görülmüĢ ve bu çeĢitler aynı gurupta yer almıĢlar, en düĢük verim değerleri  ise 4,5 ve 7 nolu 
çeĢitlerde görülmüĢ ve bu çeĢitlerde aynı gurupta yer almıĢlardır. 

 
 
3- Adana lokasyonu II. ürüne ait analiz sonuçları  

Çiçeklenme gün sayısı bakımından varyans analiz tablosuna bakıldığında çeĢitler 
arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testine 
göre en geç çiçeklenme 1 ve 8 çeĢitlerinde görülmüĢtür ve bu çeĢitler aynı gurupta yer almıĢtır. 
En erken çiçeklenme gün sayısı ise (40,50 gün sayısı ile) 5 çeĢidinde görülmüĢtür. Yan dal 
sayısı yönünden varyans analiz tablosunda çeĢitler arasında farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) 
bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testine göre yan dal sayısı yönünde en çok yan dal 4 ve 6 
çeĢitlerinde görülmüĢtür ve bu çeĢitler aynı gurupta yer almıĢtır. En az yan dal sayısı ise 5 ve 7 
nolu çeĢitlerinde görülmüĢ ve bu iki çeĢitte aynı gurupta yer almıĢtır. Bitki boyu bakımından, 
varyans analiz tablosuna bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) 
bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre en uzun bitki boyu 141,35 cm 
ortalama ile 1 nolu çeĢitte, en kısa bitki boyu ise 106,1 cm ortalama ile 7 nolu çeĢitte 
görülmüĢtür. Kapsül bağlama yüksekliği bakımından, varyans analiz tablosuna bakıldığında 
çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma 
testi tablosuna göre en uzun  59,80- 55,85 cm ortalamaları 1 ile 3 nolu çeĢitte, en kısa kapsül 
bağlama yüksekliği ise 37,2 cm ortalamaları ile 7 nolu çeĢitte görülmüĢtür. Sap kalınlığı 
yönünden varyans analiz tablosuna bakıldığında, çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 
düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre en yüksek değerle 11,6-
11 mm ortalamaları ile 8, 6 ve 1 nolu çeĢitler olduğu bulunmuĢ ve bu çeĢitler aynı gurupta yer 
almıĢlardır. En düĢük sap kalınlığı ise 2 ve 7 nolu çeĢitlerde görülmüĢtür. 1000 dane ağırlığı 
bakımından, varyans analiz tablosuna bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 
düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre en yüksek 1000 dane 
ağırlığı  4,136 gr ortalama ile 1 nolu çeĢitte, en düĢük 1000 dane ağırlığı ise 3,239 gr ortalama 
ile 7 nolu çeĢitte görülmüĢtür. Verim bakımından, varyans analiz tablosuna bakıldığında çeĢitler 
arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testi 
tablosuna göre verim yönünden en yüksek değerler 1,8 ve 6 nolu çeĢitlerde görülmüĢ ve bu 
çeĢitler aynı gurupta yer almıĢlardır. En düĢük verim değerleri ise 4,5 ve 7 nolu çeĢitlerde 
görülmüĢ ve bu çeĢitlerde aynı gurupta yer almıĢlardır. 
 
 
4- Tarsus lokasyonu II. ürüne ait analiz sonuçları  

Çiçeklenme gün sayısı bakımından, varyans analiz tablosuna bakıldığında çeĢitler 
arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testine 
göre en geç çiçeklenme 4, 67,8, çeĢitlerinde görülmüĢtür ve bu çeĢitler aynı gurupta yer 
almıĢtır. En erken çiçeklenme  ise (38,25 - 38,75 gün sayısı ile) 1 ve 2 çeĢitlerinde görülmüĢ ve 
bu iki çeĢitte aynı gurupta yer almıĢtır. Yan dal sayısı yönünden, varyans analiz tablosuna 
bakıldığında çeĢitler arasında fark bulunmamıĢtır. Bitki boyu bakımından, varyans analiz 
tablosuna bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD 
çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre en uzun bitki boyu 127,25 cm ortalama ile 3 nolu 
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çeĢitte, en kısa bitki boyu ise 94,60 cm ortalama ile 5 nolu çeĢitte görülmüĢtür. Kapsül bağlama 
yüksekliği bakımından, varyans analiz tablosuna bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli 
(p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre kapsül bağlama 
yüksekliği yönünde en uzun 56,40 cm ortalama ile 3 nolu çeĢitte, en kısa ise 38,15-35,85 cm 
ortalamaları ile 7ve 5 nolu çeĢitlerde görülmüĢ ve bu çeĢitler aynı gurupta yer almıĢlardır. Sap 
kalınlığı yönünden, varyans analiz tablosunda çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 
düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre en yüksek değerler 11,1-
10,5mm ortalamaları ile 6 ve 3 nolu çeĢitlerde görülmüĢ ve bu çeĢitler aynı gurupta yer 
almıĢlardır. En düĢük sap kalınlığı ise 7 nolu çeĢitte görülmüĢtür. 1000 dane ağırlığı 
bakımından, varyans analiz tablosuna bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 
düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu karĢılaĢtırma testi tablosuna göre 1000 dane ağırlığı 
yönünden en yüksek değer 3,576 gr ortalama ile 1 nolu çeĢitte görülmüĢtür. En düĢük 1000 
dane ağırlığı ise 6 nolu çeĢitte görülmüĢtür. Verim bakımından varyans analiz tablosuna 
bakıldığında çeĢitler arasındaki farklılık önemli (p<0,01 düzeyinde) bulunmuĢtur. LSD çoklu 
karĢılaĢtırma testi tablosuna göre verim yönünden en yüksek değerler 1,2,8 ve 3 nolu çeĢitlerde 
görülmüĢ ve bu çeĢitler aynı gurupta yer almıĢlardır. En düĢük verim değerleri ise 4, 5, 6 ve 7 
nolu çeĢitlerde görülmüĢ ve bu çeĢitlerde aynı gurupta yer almıĢlardır. 
 

Analiz sonuçları incelendiğinde ister ana ürün isterse II. ürün olsun 1 ve 8. çeĢitlerin en 
iyi sonuçları verdikleri tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın 2 ve 3. yıllarında bu iki çeĢit olan Muganlı 57 
ve Orhangazi 99 çeĢitlerinin kullanılması planlanmaktadır.  
 
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler  
a- Materyal ve Metot: 1 ve 8. çeĢitlerin ana ve II. ürünlerdeki verimleri doğal alarak oldukça 
farklıdır. Ana ve II. üründeki üretim girdi maliyetlerinin ana ürün lehine olması ve üreticilerin 
zaman içinde bu kriterleri de dikkate alarak ana ürüne de kayabilecekleri düĢünülerek 
çalıĢmanın ana üründe de yapılması düĢünülmektedir. Ancak iĢ yoğunluğunun oldukça fazla 
olması ve hasat iĢinin kısa bir sürede yapılması gerekliliği düĢünülerek bu çalıĢmanın ana ve 
ikinci üründe olmak üzere 2 zamanda ve Türkiye‟nin ihtiyaçları da gözetilerek Orhangazi 99 
çeĢidinde kurulması teklif edilmektedir.  
b-Proje Faaliyet Raporu: Ana ürün olursa Takvim Nisan ayından itibaren baĢlayacak 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Projenin Adı                                    : Marmara Bölgesi Aspir Islah ÇalıĢmaları 

Proje Numarası                               : TAGEM/TA/03/02/01/007 

Proje Yürütücüsü KuruluĢ            : Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Raporun Ġlgili Olduğu Dönem      : 01/01/2010 - 31/12/2010   
Dönem Bulguları: Projenin bu döneminde, 31’i Oleik ve 243’ü de Linoleik tip olmak üzere 
toplam 274 adet materyal, her biri 2 m uzunluğunda 3‟er sıraya gözlem-melez bahçesi olarak 
ekilmiĢ ve üzerinde gerekli gözlemler alınmıĢtır. Çiçeklenme süresi, olgunlaĢma süresi, bitki 
boyu, tabla sayısı, tablada tane sayısı, 1000 TA gibi karakterler açısından yapılan gözlemler 
sonucunda bölge için uygun materyaller belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan bu gözlemler 
sonucunda; Oleik tiplerde, çiçeklenme sürelerinin 66-74 gün; olgunlaĢma sürelerinin 97-106 
gün; bitki boyunun 38-57 cm; tabla sayısının 3.7-11.9 adet; tablada tane sayısının 25-51 adet; 
bin tane ağırlığının 24-44 g arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Linoleik tiplerde ise,, çiçeklenme 
sürelerinin 66-86 gün; olgunlaĢma sürelerinin 97-117 gün; bitki boyunun 37-86 cm; tabla 
sayısının 4.4-19.0 adet; tablada tane sayısının 25-74 adet; bin tane ağırlığının 28-71 g 
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arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir.Gözlem-Melez bahçesinde yer alan materyallerin yağ oranları 
ise, Enstitümüzdeki NMR cihazının arızalı olması nedeniyle belirlenememiĢtir. 

 Bu dönemde (2010 yılı) 15 materyali kapsayan bir adet verim denemesi Edirne 
Merkezde kurulmuĢtur. Yine 15 adet materyalden oluĢan bölge verim denemesi Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ lokasyonlarında kurulmuĢtur.  

Verim denemesinden alınan tane verimleri dekara 135-291 kg arasında değiĢmiĢtir. En 
yüksek verim dekara 291 kg ile, 2010 yılı baĢında Tescile teklif edilen TRE-ASL09/14 kod 
numaralı aday hattımızdan alınmıĢtır. En düĢük verim ise, dekara 135 kg ile PI 560166 W6 
9819 isimli materyalden alınmıĢtır. Standart çeĢitlerden Dinçer, dekara 285 kg verim ile 3. 
sırada, Remzibey-05 ise 231 kg ile 7. sırada yer almıĢtır. Standart çeĢit Remzibey-05‟i 5 hat, 
Dinçer‟i ise 2 hat geçmiĢtir. En düĢük verimli kontrol çeĢidi olan Remzibey-05‟in (231 kg/da) 
altında, 8 adet hattımız yer almıĢtır. 

Bölge verim denemelerinde ise; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ lokasyonlarının birleĢik 
analizlerinde, tane verimleri 168-238 kg/da arasında değiĢiklik göstermiĢtir. En yüksek verimi 
standart çeĢit Dinçer dekara 238 kg ile vermiĢtir. Diğer standart çeĢit Remzibey-05 ise, dekara 
203 kg verim ile 15 çeĢit arasında 9. sırada yer almıĢtır. En düĢük verimli kontrol (standart) çeĢit 
olan Remzibey‟i 7 hat verim yönünden geçmiĢtir. En düĢük ortalama verim ise, 168 kg ile PI 
560172 W6 9825 isimli materyalden alınmıĢtır. 

ÇeĢitlerin tane verimleri göz önüne alındığında Kırklareli lokasyonu en düĢük verimi 
sağlayan lokasyon olmuĢtur. Tekirdağ lokasyonunda, çeĢitlerin verim performansları Edirne ve 
Kırklareli lokasyonlarına göre çok çok yüksek olmuĢtur. Edirne lokasyonunda verimler dekara 
192 kg ile 312 kg arasında değiĢirken, Kırklareli lokasyonunda tane verimleri dekara 109 ile 
152 kg arasında değiĢmiĢtir. Tekirdağ lokasyonunda ise, verimler dekara 185 kg ile 317 kg 
arasında değiĢmiĢtir. Tekirdağ lokasyonunda yoğun Ģekilde küsküt zararı ortaya çıkmıĢtır. 
YetiĢme dönemi boyunca hemen hemen tüm bitkiler küsküt tarafından sarılmıĢ haldeydi. Edirne 
lokasyonunda en yüksek verim 312 kg/da ile Seledas-97 isimli hattan alınırken, Kırklareli 
lokasyonunda en yüksek verimi standart çeĢit Dinçer 152 kg/da ile vermiĢtir. Tekirdağ 
lokasyonunda ise, en yüksek verim dekara 317 kg ile yine standart çeĢit Dinçer‟den alınmıĢtır.  

Enstittümüzdeki NMR cihazı arızalı olduğu için, denemelere ait tohum numunelerinde, 
yağ analizleri yapılamamıĢtır. 

 Islah ÇalıĢmaları olarak, Melezleme çalıĢmalarına bu yıl da devam edilmiĢ, Oleik tipte 
6 adet ve Linoleik tipte de 6 adet olmak üzere toplam 12 adet melez kombinasyonu 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Oleik tipte 6 adet F1 materyali ekilmiĢ ancak 4 tanesinde çıkıĢ sağlanabilmiĢtir. F2 
materyali olarak 3 populasyon ekilmiĢ olup, bunlar içerisinden de pedigri yöntemiyle 13 adet tek 
bitki seleksiyonu yapılmıĢtır. Yine Oleik tipte 48 adet F4 materyali ekilmiĢ ve hasat döneminde 
tek bitki seleksiyonu yapılarak toplam 51 adet tek bitki seçilmiĢtir. Oleik tip F5 populasyonu 
olarak 97 adet materyal ekilmiĢ ve 59 adet adet tek bitki seleksiyonu yapılmıĢtır.  

Bu dönem Linoleik tipte 6 adet F1 materyali ekilmiĢ ancak 5 tanesinden çıkıĢ 
sağlanabilmiĢtir. Ekilen 3 adet F2 populasyonundan 10 adet tek bitki seleksiyonu yapılmıĢtır. 
Yine ekilen 73 adet F5 Linoleik tip aspir populasyonundan 58 adet tek bitki seçilmiĢtir. Ekimi 
yapılan 21 adet F7 populasyonunda ise, durulma gösteren 21 materyal de bulk hasat edilmiĢtir. 
Bu bulk hasatlardan yağ analizi sonucunda yüksek yağ içeren hatlar 2011 yılında ön verim 
denemesine alınacaktır. 

 Seçilen tüm tek bitkiler hasat ve harman edilmiĢ, önümüzdeki yıl bir üst kademe 
olarak ekilmek üzere kayıtlara geçirilmiĢtir.  
Darboğazlar: Aspir materyallerinin oleik ve linoleik tip olarak ayrılmasında gerekli olan yağ 
asitleri kompozisyonu ile ilgili analizler konusunda sıkıntı yaĢanmaktadır. Enstitü imkanları 
müsait değildir. DıĢarıdan yaptırmak oldukça maliyetlidir. Bu nedenle, Enstitüye Gaz 
Kromatografi cihazı kazandırılmasında büyük yarar vardır. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Proje Adı   : Geçit Bölgesi  Aspir Islah AraĢtırmaları Projesi  
Research on Safflower Breeding in Passage Zone 

Proje Numarası  : TAGEM/TA/10/ 
Proje Yürütücü KuruluĢ : Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Arzu Köse 
Proje Yürütücüleri  : Ferda Ç. KOġAR, Tevfik Fikret KÖSE, Yakup Karaman 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2010- 2014 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Bu proje çerçevesinde, aspir ıslah çalıĢmaları ile üretici, 
tüketici, sanayici isteklerine uygun yeni çeĢitler geliĢtirerek üretim zincirine katmak 
amaçlanmaktadır.  

AraĢtırmada materyal olarak; kuruluĢumuzda geçmiĢ yıllarda yürütülen aspir ıslah 
çalıĢmaları sonrasında elde edilen stok materyal, yurt dıĢından  gen bankası aracılığı ile temin 
edilen hat/çeĢitler, çiftçi populasyonları ve melezleme çalıĢmaları sonucunda elde edilen hatlar 
kullanılmaktadır. Proje kapsamında yürütülen ıslah araĢtırmalarında seleksiyon, melezleme ve 
mutasyon ıslah metotları kullanılmaktadır.  

 Seleksiyon ıslahı metodu ile farklı genotipler arasından kalite ve verim kriterleri 
bakımından çevreye en iyi uyumu gösteren bireyler seçilmeye çalıĢılmaktadır. Teksel seleksiyon 
yöntemi ile populasyondan morfolojik yapıları bakımından birbirinden farklılık gösteren, ıslah 
hedeflerine uygun elit bitkiler seçilerek her bitki bir sonraki sene tek bitki sıralarına alınmaktadır. 
Bitkilerin değiĢik geliĢme dönemlerinde yapılan gözlem ve değerlendirmelerine dayanarak arzu 
edilmeyen özelliğe sahip sıralar elimine edilirken seçilen sıralar da ayrı ayrı hasat edilmektedir. 
Bu iĢlemlere ıslah hedeflerine uygun bireyler elde edilene kadar devam edilmektedir. 2010 yılı 
çalıĢmalarında da seleksiyon iĢlemine devam edilmiĢtir. 

Melezleme (kombinasyon) ıslahı çalıĢmalarında bir yada birkaç birey ya da genotiplere 
dağılmıĢ özelikleri bir tek bireyde bir araya getirmek hedeflenmektedir. Bu amaçla özellikleri 
önceden belirlenmiĢ ıslah hedeflerine uygun atalar melezleme iĢlemine alınır ve F2 
generasyonundan itibaren açılmalar takip edilerek elde edilen varyasyondan faydalanılmaya 
çalıĢılmaktadır. KuruluĢumuzda, aspir melez çalıĢmalarına 2005 yılında baĢlanmıĢtır. Islah 
hedefleri doğrultusunda her yıl melezleme iĢlemleri devam etmektedir.  

2007 yılında baĢlayan mutasyon ıslahı çalıĢmaları ile elde edilen M4 kademesine 
getirilmiĢ materyalin ekimi, seleksiyonu ve hasadı 2010 yılında da sürdürülmüĢtür. 

 Islah araĢtırmaları sonucunda elde edilen ileri çıkmıĢ hat ve standart çeĢitlerden oluĢan, 
kuru Ģartlarda yürütülen ön verim denemesine ait sonuçlar incelendiğinde, denemede en yüksek  
verim 222.7 kg/da ile  21 nolu hatta belirlenmiĢtir. Denemede yer alan Remzi Bey-05 ve Dinçer 
çeĢitlerine ait verim değerleri sırası ile 169,2 ve 175,1 kg/da‟dır. Kuru  Ģartlarda 100 hat ve 
standart çeĢitten oluĢan denemede verim değeri 102,2-270,4 kg/da arasında değiĢim 
göstermiĢtir. ÇalıĢmada, standart çeĢit ortalaması 165, deneme ortalaması ise 182,8 kg/da‟dır. 
Ayrıca ICARDA aracılığı ile  Dryland Agricultural Research Institute (DARI), tarafından 
kuruluĢumuza gönderilen 15 hat, standart çeĢitlerimiz ile beraber gerek sulu gerekse kuru 
Ģartlarda denemeye alınmıĢtır. 

 Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Enstitüsü tarafından kuruluĢumuza gönderilen tescil 
denemeleri 2 lokasyonda yürütülmüĢtür 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 
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Proje Adı  : Orta Anadolu Bölgesi Aspir Islah Projesi    
     (Safflower Breeding Project for Anatolian Region) 
Proje No  : TAGEM/TA/09/05/01/003 
Yürütücü KuruluĢ : Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri  : Dr. Hasan KOÇ 
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Sunan   : Dr. Hasan KOÇ 
Proje Yürütücüleri : Gönül GÜMÜġCÜ, Rıza ÜLKER, Dr. Ahmet GÜNEġ, Birol ERCAN, Dr. 
Aysun GÖÇMEN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: EskiĢehir Anadolu Tarımsal A.E,Trakya Tarımsal A.E, S.Ü Ziraat 
Fakültesi 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 
BaĢlama Tarihi : 01.01.2009 
BitiĢ Tarihi    : 31.12.2013 
 
Dönem Bulguları ve TartıĢma 
Aspir ıslahı çalıĢmalarında çalıĢmalarımızı üç bölümde yürütmekteyiz. 
Seleksiyon  ÇalıĢmaları 
Bu çalıĢmalarımız yurt içi ve yurt dıĢı kökenli popülasyonlardan seleksiyonla hatları oluĢturma 
ve bu hatlarda karakterizasyon çalıĢmalarını ihtiva etmektedir. 
 2007 yılında yerli ve yabancı kaynaklardan temin edilen aspir hat ve populasyonları, 
birer sıra ve daha rahat seleksiyona imkân vermesi açısından 60cm sıra arası ve 20cm sıra 
üzeri mesafesi olacak Ģekilde ekimi yapılmıĢtır. Bu popülasyonlardan 245 adet tek bitki daha 
çok morfolojik özelliklerine göre seçilmiĢtir.  

 2008, ilkbaharda ekilen yerli ve yabancı populasyonlar içerisinden üstünlük gösteren 
245 adet tek bitki ayrı sıralar halinde her 10 sırada bir sıra Remzi Bey çeĢidi standart olarak 
ekilmiĢtir. Tohum verimi, yağ oranı, protein oranı, bitki tipi gibi özellikler yönünden uygun 
bulunan 86 hat bir sonraki kademeye aktarılmıĢtır. 

2009 yılında bu 86 hat ve iki standart çeĢit(Remzibey ve Dinçer) üç tekerrürlü olarak ön 
verim denemesi kurulmuĢtur. AĢağıdaki gözlem ve ölçümler alınmıĢtır. 
              2010 yılında bu hatlardan tohum verimi, yağ oranı, yağ verimi üniformite gibi özellikler 
yönünden üstünlük gösteren hatlarla verim denemesi kurulmuĢtur.   
Soğuğa Dayanıklılık ÇalıĢmaları 

   Aspir ekiminin yaygınlaĢtırılamamasının en temel nedenlerden birisi bu bitkinin verimin 
oldukça düĢük olmasıdır. Kurak alanlara ekilen bu bitkinin geliĢme döneminde aniden bastıran 
sıcaklar ve gittikçe artan kuraklık verimini düĢürmektedir. Halen tescilli çeĢitlerin Orta Anadolu 
da yazlık olarak ekilebilmesi ve ilkbaharda geliĢme periyodunun uzun bir döneminin kurak 
aylara rastlaması verimin düĢük olmasını baĢlıca sebebidir. 
  Bu çalıĢma ile soğuğa dayanıklı aspir çeĢidi tescil ettirilerek; Bu bitkinin kıĢlık olarak 
ekilebilmesi geliĢme döneminin büyük bir kısmını ilkbaharın yağıĢlı aylarında tamamlanmasını 
sağlayacaktır. Böylece kuraklıktan daha az etkilenerek verimi ikiye katlanacaktır.  

Nitekim Tekirdağ „da 2006-2008 yıllarında yapılan bir çalıĢmada 14 aspir çeĢit ve hattı 
kıĢlık ve yazlık olarak ekilmiĢ, yazlıklardan ortalama 138 kg/da verim alınırken, kıĢlıklardan 227 
kg/da verim alınmıĢtır(PaĢa ve ark.2009)   

KıĢa dayanıklı aspir hatları geliĢtirme çalıĢmaları kapsamında elimizde bulunan tüm 
materyal 2007 yılı ekim ayının ilk haftası kıĢlık olarak ekilmiĢtir. KıĢlık ekimlerde standart olarak 
da Remzi Bey ve Dinçer çeĢitleri kullanılmıĢtır. 2007 yılında kar örtüsüz – 14 derecede bütün 
tescilli çeĢitler soğuktan zarar görmüĢ, diğer materyallerden ise sadece 7 adet tek bitki kıĢa 
dayanmıĢtır.  
 KıĢa dayanıklı bitkilerden alınan tek bitki tohumları ayrı sıralar halinde 2008 Ekim 
ayının ilk haftasında ekilmiĢtir. 2008 yılında ekilen kıĢa dayanıklı hatlar ve standart olarak ekilen 
Remzibey çeĢidi kıĢı atlatabilmiĢtir.  
 KıĢlık olarak ekilen Remzibey çeĢidinin yağ oranı %27 iken; kıĢa dayanıklı 
hatlarımızdan altısının yağ oranı %19-24 arasında değiĢmiĢtir.Sadece bir hattın(7 nolu hat) yağ 
oranı %28 olmuĢtur. Remzibey çeĢidinin bin dane ağırlığı 40 g bulunurken,7 nolu hattın 46 g 
bulunmuĢtur.  
 2009 yılında ekim ayında Remzibey ve Dinçer çeĢitleri standart çeĢitler olmak üzere 7 
tane kıĢa dayanıklı hat tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak ekilmiĢ, .- 
12 C˚ de tescilli çeĢitler soğuktan zarar görmüĢtür. Soğuğa dayanıklı hatlarımızın  hiç biri 
soğuktan zarar görmemiĢtir. 



 87 

 2010 yılı Ekim ayında 7 kıĢlık hat ve Remzibey ve Dinçer çeĢitleriyle verim denemesi 
kurulmuĢtur. 25 Ocak 2011 tarihi itibariyle hem tescilli çeĢitler, hem de hatlar soğuktan zarar 
görmemiĢtir. 
Melezleme ÇalıĢmaları 

 2010 yılında Soğuğa dayanıklı hatlarımız ve yağ oranı yüksek olan hatlardan melez 
bahçesi seçilen hatlar ve tescilli çeĢitler ebeveyn olarak kullanılarak melez bahçesi 
oluĢturulmuĢtur. 

  Çok sayıda melezleme yapılmasına rağmen emaskülasyon çalıĢmalarında diĢicik 
borusunun zarar görmesi sonucu ancak aĢağıdaki melez kombinasyonlarından tohum elde 
edilmiĢtir.  
                      Melez Kombinasyonları 
BDKA1( KıĢa dayanıklı,Yağ Oranı %21.81)x PI 560177 (%35.73) 

BDKA1(KıĢa Dayanıklı,Yağ Oranı %21.81)x PI 537703(%36.44) 

BDKA2(KıĢa Dayanıklı, Yağ Oranı %20.20)x PI 537661(%33.90) 

BDKA3(KıĢa Dayanıklı, Yağ Oranı %22.37)x PI 306605(%35.55) 

BDKA5 (KıĢa Dayanıklı, Yağ Oranı %22.16)x PI 401584(%35.50) 

BDKA7(KıĢa Dayanıklı, Yağ Oranı %26.44)x PI 560175(%38.04) 

BDKA7(KıĢa Dayanıklı, Yağ Oranı %26.44)x PI 537806(%38.85) 

 Stok Yenileme ÇalıĢmaları 
ABD gen bankasından  temin edilen ve seleksiyonla seçilmeyen populasyonların 

çimlenme özelliğini kaybetmemesi açısından üretime alınmıĢtır. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Proje Adı 
(Türkçe/Ġngilizce)        : Aspir (Carthamus tinctorius L.) ÇeĢitlerine Uygulanan Farklı 
Gama IĢını Dozlarının M1 ve M2 Bitkilerinin Bazı Tarımsal Özellikleri ve İn vitro Adventif Sürgün 
Rejenerasyonu Üzerine Etkileri 
    : The Effects of Different Gama Radiation Doses on The 
Agricultural Characters of M1 and M2 Plants of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Cultivars and 
on in vitro Adventitious Shoot Regeneration  
 
Yürütücü KuruluĢ:Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü,  

Proje Lideri              :Yük. Müh. Hümeyra YAMAN   
BaĢlama BitiĢ Tarihi :      01.03.2011-01.03.2013 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi 
Aspir bitkisi üzerinde yürütülen konvansiyonel ıslah çalıĢmaları tohum ve yağ veriminde 
istenilen iyileĢmeyi sağlayamamıĢtır. Bu nedenle aspirde genetik varyabiliteyi sağlayabilmek için 
konvansiyonel ıslah yöntemleri ile alternatif ıslah yöntemleri kombine edilerek kullanılmaya 
baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda daha hızlı varyabilite oluĢturabilmek için mutasyon ve doku kültürü 
tekniklerinden yararlanılmaktadır (Anwar et al.,1993). Mutasyon bir hücrenin genetik materyali 
üzerinde meydana gelen ani değiĢikliktir. Mutasyon; genin bir allel durumundan diğer allel 
durumuna değiĢmesi, kromozom materyalinin yer değiĢtirmesi veya yeniden sıralanması, 
kromozomların parça kaybetmesi veya kazanması neticesinde meydana gelebilir. Gen 
mutasyonları dominant veya resesif olabilir. Fakat resesif mutasyonlar daha sık görülmektedir. 
Dominanat gen mutasyonu fert üzerinde derhal tesirini gösterirken, buna karĢılık resesif gen 
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mutasyonları ancak bitki homozigot duruma geldiğinde tesirini göstermektedir. Bu nedenle 
resesif mutasyonlar ileriki generasyonlarda kendini göstermektedir. Kalitatif karakterleri idare 
eden genlerde meydana gelen mutasyonlar kolayca görülebilirken, buna karĢılık kantitatif 
karakterleri idare eden genlerde meydana gelen mutasyonlar kolayca görülemez. Çünkü 
kantitatif karakterler bir çok gen tarafından idare edilmektedir (Gökçora, 1973). Ülkemizde aspir 
üretiminin sahip olduğu ekolojik potansiyele rağmen tarımının sınırlı kalmasının en önemli 
nedeni ıslah çalıĢmalarının yetersizliğidir. Eğer gerekli ıslah çalıĢmaları dünya ile paralel bir 
Ģekilde yürütülerek yüksek tane verimli, yağ oranı ve kompozisyonu istenen düzeyde ve 
soğuğa, kurağa, hastalık ve zararlılara yeterince toleranslı çeĢitler ıslah edilip üreticiye 
sunulmuĢ olsaydı aspir üretimi günümüzden çok daha iyi düzeyde olması gerekirdi. Mutasyon 
ıslahı ile az da olsa bazı türlerde çeĢit geliĢtirilmiĢtir. Ülkemizde mutasyon ıslahı ile ilgili olarak 
ilk çalıĢmalar 1970‟ li yıllarda baĢlamıĢtır. Ancak bu konuda yapılan çalıĢmalar 1980‟ li yıllardan 
sonra hızla artmıĢtır.  Yapılan mutasyon ıslahı çalıĢmaları sonucunda Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu, Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık AraĢtırma Merkezi tarafından iki soya çeĢidi 
tescil ettirilmiĢ ve tütünde mavi küfe dayanıklı çeĢit elde edilmiĢtir (TaĢ, 1999: Sağel ve ark., 
2002). Bu çalıĢmada da mutasyon ile oluĢturulacak varyasyon, aspir bitkisinin ıslah 
çalıĢmalarında kullanılabilecektir.  
 
Bitki doku kültürlerinde bitki rejenerasyonu, organize olmuĢ meristematik hücreleri içeren 
somatik dokulardan rejenerasyon, meristematik olmayan somatik hücrelerden bitki 
rejenerasyonu, ve mayoz bölünme geçirmiĢ gametik hücrelerden rejenerasyonu üzerinde 
Ģekillenir. Bitki doku kültürleri önemli ölçüde bitki ıslahında ve bitkilerin genetik yapılarının 
değiĢtirilmesinde aracı bir sistem olarak da uygulanmaktadır. Türler arası melezlemelerden 
sonra embriyo kültürü, haploid bitki üretiminde anter (polen) ve yumurtalık (ovul) kültürü, 
somaklonal varyasyon oluĢturmada, in vitro seleksiyon ve döllenmede, in vitro germplazm 
muhafazasında, somatik hücre melezlemesi (protoplast füzyonu) ve son yıllarda gen transferi 
çalıĢmalarında doku kültürlerinden yararlanılmaktadır (Babaoğlu ve ark., 2001). Bitkilerde, 
uygun besin ve hormon dengesi içeren ortamlara yerleĢtirildikleri zaman, organogenesis ya da 
embryogenesis yoluyla somatik hücrelerden tam bir bitkinin teĢvik edilebileceği çok uzun 
zamandan beri bilinmektedir. Bitki türleri ve kültürü yapılacak bitki kısımlarının seçimi adventif 
sürgün geliĢmesi için son derece önemlidir. Ancak, ortam ve kültür koĢullarındaki düzenlemeler 
ya da “oksin” ve “sitokinin” oranlarındaki dikkatli ayarlamalarla bu bitki türlerinde de adventif 
sürgün oluĢumunu sağlamak mümkündür (Özcan ve ark., 1993). Bu bazı bitki türlerinde büyük 
ölçüde optimize edilirken, bazı bitki türlerinde ise hala büyük sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Bu 
problemin çözülmesi için bu kültürlerin morfogenetik kapasitelerini etkileyen fizyolojik, ekolojik 
ve genetik faktörlerin net olarak bilinmesi gerekir. Rejenerasyon kapasitesinin artırılabilmesi için 
kullanılan genotip, besin maddesi, kültür koĢulları, hormonlar, eksplantın fizyolojik yaĢı ve tipi 
gibi faktörlerin ve bu faktörler arasındaki etkileĢimlerin çok iyi bilinmesi gerekir. Bitkilerde 
mutagenlerden yararlanılarak in vitro sürgün rejenerayonu ve mutant rejenerantlarda meydana 
gelen değiĢiklikler üzerine çalıĢmalar yapılmaktadır (Alikamanoğlu 2002, Muthusamy 2007). 
Saleem ve ark. (2005),  pirinçte gama ıĢınlanması ile kallus rejenerayonunun artığını bildirmiĢ 
ve mutant rejenerantlarda tuza tolerans bakımından varyasyon meydana geldiğini bulmuĢlardır. 
Bu çalıĢmada da, adventif sürgün rejenerasyon kabiliyeti son derece düĢük olan aspir bitkisinde 
farklı gama ıĢını dozlarının sürgün rejenerasyonu üzerine etkileri incelenecektir. Bu çalıĢma ile 
aynı zamanda kullanılacak aspir çeĢitlerinin rejenerasyon potansiyelleri de test edilmiĢ olacaktır. 
Doku kültürü çalıĢmalarında elde edilecek bulgular gelecekte TARM‟da aspir ıslah çalıĢmaları 
için yapılacak olan anter ve ovul kültürü çalıĢmalarına ıĢık tutacaktır.  
 
Bu projenin amacı; Remzibey-05, Dinçer ve Shifa (Tacikistan) aspir çeĢitlerine uygulanacak 
olan farklı gama ıĢını dozlarının (Cs 137 doz hızı 0,549 kGy /saat), M1 ve M2 
generasyonlarındaki bitkilerin bazı tarımsal özellikleri üzerine etkilerini saptanarak, uygun 
mutasyon frekansı oluĢturacak ve ıslah için yeterli düzeyde yeni varyasyonlar meydana 
getirecek olan en uygun gama dozlarının belirlenmesidir. Ayrıca farklı gama ıĢını dozlarının 
aspir çeĢitlerinde in vitro, adventif sürgün rejenerasyonu etkileri projenin bir diğer amacıdır.  
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Materyal ve Metot 
 Materyal 
Bu çalıĢmadaki arazi uygulamaları, Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsünün AraĢtırma ve 
Uygulama Çiftliği Ġkizce/Haymana deneme arazisinde yürütülecektir. Sera uygulamaları Tarla 
Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsünün Merkezinde, doku kültürü çalıĢmaları ise Enstitünün 
Islah ve Genetik Bölümü Biyoteknoloji Birimi laboratuarlarında yürütülecektir. Denemede 
Remzibey-05, Dinçer ve Shifa  (Tacikistan) çeĢitleri materyal olarak kullanılacaktır.. AraĢtırmada 
materyal olarak Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nden sağlanan Dinçer ve Remzibey-05 
ve Tacikistan‟dan getirilen Shifa aspir çeĢitlerine ait sağlam ve normal irilikteki, %10-11 nem 
içeren tohumlar kullanılacaktır.  

Tarla ve Sera ÇalıĢmaları; Metot  
Mo tohumlarının hazırlanması  
 
Her çeĢidin her dozu için 450 adet tohum (100x 3= 300 adet tohum tarla çalıĢmalarında, 50 x 3= 
150 adet tohumda çimlendirme ve fide çalıĢmalarında) ıĢınlanmada kullanılmak üzere sayılarak 
plastik torbalara konulacaktır (Atilla ve PeĢkircioğlu 1990). Tohumlar Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu, Sarayköy Nükleer AraĢtırma Enstitüsü‟ndeki Cs 137 kaynağı kullanılarak 0, 200, 300, 
400, 500 ve 600 Gy dozlarında ıĢınlanacaktır (Cs 137 doz hızı 0,549 kGy /saat).  

Mo tohumlarının ekimi 
IĢınlanmıĢ olan her çeĢidin her dozundan 450 adet tohumdan 150 adedi çimlendirme testleri ve 
fide özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır. Çimlendirme testleri ve fide özelliklerinin 
belirlenmesi ile ilgili yapılacak olan çalıĢmalar Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 3 
tekrarlamalı olarak yürütülecektir. 150 Ģer adet tohum 1 kısım tarla toprağı+ 1 kısım kum+ 1 
kısım yanmıĢ hayvan gübresi ile doldurulmuĢ olan kasalara yine Tesadüf Parselleri Deneme 
Desenine göre 3 tekrarlamalı olacak Ģekilde ekilecek ve gerekli bakım iĢlemleri yapılacaktır. 
Tohumlar kasalara ekildikten 4 hafta sonra her çeĢit x doz kombinasyonuna ait 10 fide 
tesadüfen seçilerek sürgün ve kök uzunluğu değerleri belirlenecektir.  Ölçümü yapılan fidelerin 
yaĢ ağırlıkları hassas terazide tartılarak fide yaĢ ağırlıkları, 70 º C de 48 saat kurutulduktan 
sonra fide kuru ağırlıklarını belirlenecektir (Kaya ve ark 2009).   

Tarla denemesinde ise M1 generasyonunda oluĢacak olan varyasyonu belirleyebilmek için 2010 
yılında Tesadüf  Bloklarında BölünmüĢ Parseller Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak 
kurulacaktır (DüzgüneĢ ve ark., 1987). Her bir alt parselde dört sıra bulunacak, sıra araları 50 
cm. ve sıra üzeri 20 cm. olacak Ģekilde ekim yapılacaktır. Parsel uzunlukları da 5m olacaktır 
(Medhat and et al, 1989).  

M1 generasyonunda elde edilen tohumların ekimi 
Tarlaya ekilen tohumların gerekli bakım ve gözlemleri yapılacak, çiçeklenme devresinde 
yabancı döllenmeyi önlemek amacıyla ana tablalar izole edilecektir. Hasat olgunluğuna gelen 
bitkiler uygulama gruplarına göre ayrı ayrı hasat edilerek her bitkide gerekli ölçüm ve sayım 
iĢlemleri yapılacak ve her bitkinin ana kapsülü M2 generasyonunu oluĢturmak üzere ayrılacaktır 
(Syed et al. 1989, Tonnemaker et al. 1992).  

20 adet M1 bitkisinin ana tablasından tesadüfen seçilecek olan 20 Ģer tohum bitki sırası olarak 
50 x 20 cm sıklıkta ve 5m uzunlukta ve her 10 sırada 2 sıra kontrol bitki olacak Ģekilde ekimleri 
yapılacaktır (Anonymus 1997).  

Tarla ve sera çalıĢmaları verilerin elde edilmesi 
Sera koĢullarında yetiĢtirilen M1 fidelerinde; ÇıkıĢ oranı, Fide boyu, Fide kök uzunluğu, Fide yaĢ 
ağırlığı ve Fide kuru ağırlığına ait gözlemler, tarla koĢullarında yetiĢtirilen M1 ve M2 bitkilerinde 
ÇıkıĢ süresi (gün), Sapa kalkma süresi (gün), Tabla oluĢum süresi (gün), YetiĢme süresi (gün), 
Bitki boyu (cm) , Ana sapa bağlı yan dal sayısı (adet), Ana saptaki ve ana sapa bağlı yan 
daldaki tabla Sayısı (adet), Tabla çapı (cm), Tabladaki tohum sayısı (adet), Bin tohum ağırlığı 
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(g), Bitki tohum verimi (g) ve ayrıca bu gözlem ve ölçümlere ek olarak M1 bitkilerinde canlılığın 
devamlılığı (adet) ve M2 bitkilerinde Klorofil mutasyonu, Yaprak mutasyonu, Meydana gelen 
antosiyanlı bitkiler, Mutasyon frekansı, AĢırı boy kısalığı meydana gelen bitkilerde de ölçüm ve 
hesaplamaları yapılacaktır. 

Sera ÇalıĢmaları Ġçin Alınacak Gözlem ve Ölçümler  
1 M1 fidelerinde çıkıĢ oranı (%) 
Serada çimlenme kasalarında yetiĢtirilen fideler, çıkıĢın tamamlanmasına kadar her gün 
sayılarak uygulama gruplarına göre % çıkıĢ oranı belirlenecektir (Oixin 1989). 

2 M1 bitkilerinde fide boyu (cm) 
Ekimden 21 gün sonra her parselde alınan 10 bitkide fide boyu ölçülecektir (Rahman ve Das 
1993).  

3  M1 bitkilerinde fidede kök uzunluğu (cm) 
Fide boyu belirlenen bitkilerde kök uzunluğu da ölçülerek cm olarak saptanacaktır (Çiftçi vd 
1992) 

4  M1 bitkilerinde fide yaĢ ağırlığı (g) 
Fide boyu ve kök uzunluğu belirlenen bitkiler hassas terazide tartılarak yaĢ ağırlıkları 
belirlenecektir (Kaya ve ark 2009). 

5  M1 bitkilerinde fide kuru ağırlığı (g) 
Fide yaĢ ağırlığı belirlenen fideler 70 º C de 48 saat kurutulduktan sonra fide kuru ağırlıklarını 
belirlenecektir (Kaya ve ark 2009).  

Tarla ÇalıĢmalarında M1 Bitkileri Ġçin Alınacak Gözlem ve Ölçümler  
1 M1 bitkilerinde çıkıĢ süresi (gün) 
Tohumların toprağa ekilmesinden itibaren fidelerin %80 ninin toprak yüzüne çıktığı tarihe kadar 
geçen süre gün olarak kaydedilecektir (Polat 2007) 

2 M1 bitkilerinde sapa kalkma süresi (gün) 
Ekimden fidelerin %50 sinin sapa kalkmasına kadar geçen süre gün olarak belirlenecektir.  

3 M1 bitkilerinde tabla oluĢum süresi (gün) 
Ekimden itibaren ilk çiçek tablasının görüldüğü tarihe kadar geçen süre olarak ifade edilecektir 
(Polat 2007). 

4 M1 bitkilerinde yetiĢme süresi (gün) 
Ekim tarihinden itibaren hasat olgunluğuna ulaĢmasına kadar geçen süre gün olarak 
kaydedilecektir (Polat 2007).  

5 M1 Bitkilerinde Bitki Boyu (cm)   
Bitkiler hasat olgunluğuna ulaĢtıktan sonra hasat alanına giren 20 bitkinin toprak seviyesinden, 
gövdenin tablaya bağlandığı yere kadar olan kısımları ölçülerek, ortalama bitki boyları 
belirlenecektir (Polat 2007).  

6 M1 bitkilerinde ana sapa bağlı yan dal sayısı (adet)  
OlgunlaĢmanın tamamlandığı dönemde her parselden tesadüfen seçilen 20 bitkinin ana sapa 
bağlı yan dal sayısı sayılacaktır. 

7 M1 bitkilerinde ana saptaki ve ana sapa bağlı yan daldaki tabla sayısı (adet) 
Hasattan önce her parselden tesadüfen seçilen 20 bitkinin ana sap ve ana sapa bağlı yan 
dalların üzerideki kapsüller sayılacaktır.  
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8 M1 bitkilerinde tabla çapı (cm) 
Hasattan sonra hasat alanındaki 20 bitkinin tabla çapları ölçülüp ortalamaları alınacaktır (Polat 
2007). 

9 M1 bitkilerinde tabladaki tohum sayısı (adet) 
Olgunluk devresinde Ģansa bağlı olarak seçilen 5 bitkinin her biri üzerindeki tablalar arasından 
yine Ģansa bağlı olarak seçilen 10 tablanın taneleri sayılacak ve ortalaması alınarak tabladaki 
tane sayısı bulunacaktır (Polat 2007).  

10 M1 bitkilerinde bin tohum ağırlığı (g) 
Her parselden dört paralelli olarak 100‟ er tohum sayılarak 0.01 g duyarlı hassa terazide 
tartılacak ve bulunan ortalama değerler 10 ile çarpılarak 1000 tohum ağırlığı belirlenecektir 
(Polat 2007).  

11 M1 bitkilerinde bitki tohum verimi (g) 
Ayrı ayrı hasat ve harman elde edilen bitkilerin tohumları hassas terazide tartılarak 
hesaplanacaktır. 

12 M1 generasyonunda canlılığın devamlılığı (adet) 
ÇıkıĢını sağlayan M1 bitkilerinden hasata kadar yaĢayan ve tohum veren bitkiler sayılarak adet 
olarak belirlenecektir (Rahman ve Das 1993). 

Tarla ÇalıĢmalarında M2 Bitkileri Ġçin Alınacak Gözlem ve Ölçümler  
1 M2 bitkilerinde çıkıĢ süresi (gün) 
Tohumların toprağa ekilmesinden itibaren fidelerin %80 ninin toprak yüzüne çıktığı tarihe kadar 
geçen süre gün olarak kaydedilecektir (Polat 2007) 

2 M2 bitkilerinde sapa kalkma süresi (gün) 
Ekimden fidelerin %50 sinin sapa kalkmasına kadar geçen süre gün olarak belirlenecektir.  

3 M2 bitkilerinde tabla oluĢum süresi (gün) 
Ekimden itibaren ilk çiçek tablasının görüldüğü tarihe kadar geçen süre olarak ifade edilecektir 
(Polat 2007). 

4 M2 bitkilerinde yetiĢme süresi (gün) 
Ekim tarihinden itibaren hasat olgunluğuna ulaĢmasına kadar geçen süre gün olarak 
kaydedilecektir (Polat 2007).  

5 M2 bitkilerinde bitki boyu (cm)   
Bitkiler hasat olgunluğuna ulaĢtıktan sonra hasat alanına giren 20 bitkinin toprak seviyesinden, 
gövdenin tablaya bağlandığı yere kadar olan kısımları ölçülerek, ortalama bitki boyları 
belirlenecektir (Polat 2007).  

6 M2 bitkilerinde ana sapa bağlı yan dal sayısı (adet)  
OlgunlaĢmanın tamamlandığı dönemde her parselden tesadüfen seçilen 20 bitkinin ana sapa 
bağlı yan dal sayısı sayılacaktır. 

7 M2 bitkilerinde ana saptaki ve ana sapa bağlı yan daldaki tabla sayısı (adet) 
Hasattan önce her parselden tesadüfen seçilen 20 bitkinin ana sap ve ana sapa bağlı yan 
dalların üzerideki kapsüller sayılacaktır.  

8 M2 bitkilerinde tabla çapı (cm) 
Hasattan sonra hasat alanındaki 20 bitkinin tabla çapları ölçülüp ortalamaları alınacaktır (Polat 
2007). 
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9 M2 bitkilerinde tabladaki tohum sayısı (adet) 
Olgunluk devresinde Ģansa bağlı olarak seçilen 5 bitkinin her biri üzerindeki tablalar arasından 
yine Ģansa bağlı olarak seçilen 10 tablanın taneleri sayılacak ve ortalaması alınarak tabladaki 
tane sayısı bulunacaktır (Polat 2007).  

10 M2 bitkilerinde bin tohum ağırlığı (g) 
Her parselden dört paralelli olarak 100‟ er tohum sayılarak 0.01 g duyarlı hassa terazide 
tartılacak ve bulunan ortalama değerler 10 ile çarpılarak 1000 tohum ağırlığı belirlenecektir 
(Polat 2007).  

11 M2 bitkilerinde bitki tohum verimi (g) 
Ayrı ayrı hasat ve harman elde edilen bitkilerin tohumları hassas terazide tartılarak 
hesaplanacaktır. 

12 M2 bitkilerinde klorofil mutasyonu  
ÇıkıĢ yapan M2 bitkilerinde her sırada meydan gelen mutasyonlar Gustaffson 1940 tarafından 
geliĢtirilen skalaya göre tanımlanacak ve Holm 1954 „ e göre sınıflandırılacaktır (Sarsu 2003).  

13 M2 bitkilerinde yaprak mutasyonu 
M2 bitkilerinde çıkıĢtan itibaren her sırada meydana gelen yaprak mutasyonları tespit edilecektir 
(Sah et al 1994).  

14 M2 bitkilerinde meydana gelen antosiyanlı bitkiler  
M2 bitkilerinde meydana gelen antosiyanlı bitkiler çıkıĢtan hasada kadar gözlemlenecektir ( 
Abıdı and Haque 1972 b) 

15 M2 bitkilerinde aĢırı boy kısalığı meydana gelen bitkiler 
M2 bitkilerinde aĢırı boy kısalığı meydana gelen bitkiler saptanacaktır (Rahman and Das 1993) 
16 M2 bitkilerinde mutasyon frekansı  
M2 bitkilerinde meydana gelen mutasyonlar gözlemlenerek aĢağıdaki formüle göre 
hesaplanacaktır.  

Mutasyon frekansı : Meydana gelen toplam mutasyon  x 100 

   Toplam M2 fide sayısı  

Tarla ve sera denemelerinden elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi  
Tarla denemeleri Tesadüf  Bloklarında BölünmüĢ Parseller Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü 
olarak yürütülürken sera çalıĢmaları Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre yürütülecek ve 
araĢtırmadan elde edilen verilerle, çeĢitlerin ayrı ayrı varyans analizi yapılacak ve dozlar 
arasındaki farklılığın önemliliğini belirleyebilmek amacıyla Duncan testi uygulanacaktır 
(DüzgüneĢ et al. 1987). AraĢtırmada % olarak hesaplanan verilerin varyans analizleri 
yapılacaktır (DüzgüneĢ et al. 1963). 

 

Doku Kültürü ÇalıĢmaları ; Yöntem 
 In vitro çimlendirme denemeleri  
 
Her üç çeĢitte tarla ve sera denemeleri haricinde, kontrol dozu dahil her çeĢit için toplam 450-
500 gr tohum kullanılacaktır. IĢınlanmamıĢ (kontrol) ve farklı gama ıĢını dozlarında ıĢınlanmıĢ 
tohumlar ile çimlendirme denemeleri yapılacaktır. Tohumlar petri kaplar içerisinde nemli filtre 
kağıtları arasında Jacobsen kaplarında 7-10 gün süreyle çimlendirmeye bırakılacaktır. Ayrıca 
tohumlar, %80‟lik ticari çamaĢır suyunda 20-40 d yüzey sterilizasyonuna tabi tutulduktan sonra, 
% 2 sukroz içeren ve 7 g/l agar ile katılaĢtırılan MS (Murashige and Skoog 1962) besin 
ortamında 24 C‟de ve 16 saatlik fotoperyod ile beyaz floresan ıĢığında çimlendirmeye 
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bırakılacaktır. Tüm bu denemeler sonunda ve in vitro ve in vivo çimlenme hızı ve çimlenme 
gücü, % olarak hesaplanacaktır. 

Besin ortamı ve kültür koĢulları  
In vitro çalıĢmalarında besi ortamı olarak MS (Murashige and Skoog 1962) minarel tuzları ve 
vitaminleri ile N6 (Chu vd. 1975)  mineralleri ve vitaminleri kullanılacaktır. Bu ortama % 3 sukroz 
katılacak ve ortam % 0.7 agar veya % 0.2 gelrite ile katı hale getirilecektir. Besin ortamın pH‟sı, 

1 N NaOH ya da HCl kulllanılarak 5.6-5.8‟e ayarlanacak ve 121 C, 1,2 kg/cm2 basınç altında 20 

d. süreyle steril edilecektir. Bütün kültürler 24 C‟de ve 16 saatlik fotoperiod ile beyaz floresan 
altında geliĢtirilecektir. 
Eksplant seçimi 
 
Farklı gama ıĢını dozlarında ıĢınlanmıĢ ve kontrol grubu aspir çeĢitlerine ait tohumlar doku 
kültürü çalıĢmalarında kullanılmak in vitro ortamlarında çimlendirmeye bırakılacaktır. Çimlenmek 
üzere kültüre alındıktan 10-21 günlük in vitro geliĢen fidelerden izole edilen eksplantlar kültüre 
kullanılacaktır. ÇalıĢmada hipokotil, kotiledon yaprak ve kotiledon boğum gibi eksplant tipleri 
kullanılacaktır.  
 
Kültüre alma (rejenerasyon, köklendirme ve aklimatizasyon) 
 
İn vitro geliĢen fidelerden izole edilen eksplantların kültüründe, MS besin ortamına değiĢik oran 
ve kombinasyonlarda sitokinin  (0.25-0.5 mg/l Kinetin, 1-4 mg/l BAP, 0.2-1 mg/l TDZ) ve oksin ( 
0.25-1 mg/l NAA, 0.1- 0.50 mg/l IAA) ve 20-60 g/l sukroz ilave edilecek, 8 g/l agar ya da 2.5 g/l 
gelrite ile katılaĢtırılacaktır. Eger sürgün elde edilebilinirse, sürgünler 0.25-1 mg/l  IBA, 0.5 g/l 
aktif kömür ve 6 g/l agar ile katılaĢtırılan 1/2 MS (yarıya indirgenmiĢ) besin ortamında 
köklendirilecektir.  
 
Aspir bitkisinde düĢük rejenerasyon kabiliyeti göz önünde bulundurulduğunda B planı olarak 
projede ele alınan eksplant türlerinde, kontrol dozunda (0 Gy) çok düĢük (%1 „in altında) kallus 
ya da indirek sürgün oluĢumu gözlenirse, çiçeklenmeden yaklaĢık 15- 30 gün sonra geliĢen 
tohumlardan olgunlaĢmamıĢ embriyolar izole edilerek çeĢitli dozlarda oksin analogları (2,4 D, 
dicamba) içeren N6 (mineralleri ve vitaminleri) temel besin ortamında kültüre alınacak ve 
somatik embriyo ile sürgün geliĢimi takip edilecektir.  
 
Her magentaya 5 adet sürgün yerleĢtirilecektir. Burada köklenen sürgünler daha sonra iklim 
odasında farklı oranlarda kompost, vermikulit ve perlit karıĢımı içeren küçük saksılara 
alınacaktır. Birkaç gün yüksek nemde (% 90) tutularak bitkiciklerin hem Ģartlara uyumu hem de 
kök sisteminin geliĢmesi beklenecektir. Daha sonra, nem oranı kademeli olarak azaltılacak iklim 
dolaplarında yüksek nem oranında ve uygun sıcaklıklarda dıĢ Ģartlara alıĢtırılacak, sera ve 
tarlaya dikilecektir.  
 
İn vitro çalıĢmalardan elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi 
ÇalıĢma sonucunda canlı eksplant oranı, kallus oluĢturan eksplant oranı, ortalama kallus 
ağırlığı, sürgün oluĢturan eksplant oranı, eksplant baĢına sürgün sayısı incelenecektir. Doku 
kültürü çalıĢmalarında, her muamele içerisinde 10 eksplantın bulunduğu 4 tekerrürlü 10x10 
cm‟lik petri kutularından,  köklendirme çalıĢmaları ise 5 sürgünün konduğu magenta kaplarından 
oluĢacaktır. Elde edilen verilere DüzgüneĢ vd. (1983) tarafından bildirildiği Ģekilde varyans 
analizi ve Duncan testi uygulanacaktır. Yüzde değerler istatistikî analizden önce açı değerlerine 
dönüĢtürülecek (Snedecor ve Cochran 1967)  ve tüm istatistikî analizler, MSTAT-C bilgisayar 
programında yapılacaktır. 

Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı 
Ülkemizde yağlı tohumlu bitkilerde görülen en büyük sorun üretim yetersizliğidir. Üretimin 
yetersiz olmasının en önemli nedenleri ise yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanlarının 
arttırılamaması ve rekabet ettikleri ürünlere göre verimlerinin düĢük olması gelmektedir. Verim 
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düĢüklüğünün en önemli nedeni; yetersiz yağıĢ alan bölgelerde sulamanın yapılamaması ve 
üretim yapılan topraklarda organik madde miktarının düĢük olmasıdır. Aspir, kurağa dayanıklı 
olması nedeniyle yağıĢı yetersiz ve sulanamayan Orta Anadolu ve Geçit bölgelerinde hububatla 
ekim nöbetine girebilecek alternatif bir bitkidir. Yapılan bir araĢtırmada, Orta Anadolu ve Geçit 
bölgelerinde 100 kg/da ve üzerinde aspir verim potansiyeline sahip 5,5 milyon hektarlık bir 
alanın bulunduğu ve bu alanların aspir ekilmesiyle 1 milyon ton üretim yapılabileceği 
bildirilmektedir (Bayramin ve Bayramin, 2007). 

Ayrıca, 2006 yılında aspir bitkisi yağlı tohumlu bitki olarak devlet tarafından destekleme 
kapsamına alınmıĢtır. 2006 ve 2007 yıllarında kilogram baĢına 22 Ykr destek verilmiĢtir. 
29/07/2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/13010 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007-2011 yılları ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya 
fasulyesi, kolza (kanola), aspir, dane mısır, gerektiğinde zeytinyağı ve sofralık zeytine 
destekleme primi ödemesi yapılacaktır. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, bölge çiftçisinin aspir ekiliĢ ve üretimine ilgisi gün 
geçtikçe artmaktadır. Ancak çeĢit, tohum ve uygun mekanizasyon gibi problemler aspir bitkisinin 
ekimi konusunda çekincelere neden olmaktadır. Bu proje ile, mevcut tescilli aspir çeĢitleri için 
uygun tohumluk miktarını belirlemek ve bu sayede üreticilerin hangi çeĢidi hangi sıra aralığında 
ve ne miktarda tohum kullanarak yetiĢtirebileceğini ortaya koymak amaçlanmıĢtır. 

Ayrıca farklı gama ıĢını dozlarının aspir çeĢitlerinde in vitro, adventif sürgün rejenerasyonu 
etkilerinin araĢtırılması sonucunda elde edilecek bilgiler ileri dönemde yapılması planlanana 
aspir de doku kültürü çalıĢmalarına ıĢık tutacaktır. Bunun yanı sıra ıslahçılar için uygun bir ıslah 
materyalinin seçiminde erken teĢhis imkanı sağlanacaktır. 
 
TALEP EDĠLEN BÜTÇE   
 
 
I II III  GĠDERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI 1.YIL 

2011 - 2012 
2. YIL 
2012 - 2013 

TOPLAM 5150 550 
GENEL TOPLAM                        5700 
 

12. ÇALIġMA TAKVĠMĠ: 

Faaliyetler 
AYLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Deneme alanı ve 

materyallerin 

hazırlanması X            X            

Ekim X X           X            

Bakım iĢlemlerinin 
yapılması (Çapalama, 
gübreleme, vb) 

 X X X           X X         

Gözlem ve ölçümlerin 
yapılması   X    X X X      X    X X X    

Hasat ve harman       X X           X X     

Laboratuar analizleri 
ve invitro çalıĢmaları         X X X X X X           

Verilerin 
değerlendirmesi          X X X          X X X 

Rapor yazımı          X X X          X X X 

Not: ÇalıĢma takviminde projenin baĢlangıç tarihi olan 2011 yılı Mart ayı 1. ay olarak göz 
önünde bulundurulmuĢtur.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SONUÇLANAN PROJE 
Proje Adı   :   Aspir Ekim Zamanı AraĢtırmaları (Konya) 
                       (Resaerch on Safflower Sowing Time) 
Proje No   : TAGEM/TA 
Yürütücü KuruluĢ  : Bahri DağdaĢ Uluslararası  Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Hasan KOÇ 
Proje Yürütücüleri  :  Rıza ÜLKER, Gönül GÜMÜġCÜ, Ramazan KELEġ, Dr. Aysun 
GÖÇMEN AKÇACIK. 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : EskiĢehir Anadolu Tarımsal A.E 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 
BaĢlama BitiĢ Tarihi : 01.01.2008 - 31.12.2010 

AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi  

 

Son yıllarda Orta Anadolu bölgesinde aspir bitkisinin ekiliĢi giderek artmaktadır. Aspir 
ekim alanlarının artırılabilmesi için bu bitkinin yetiĢtirme tekniklerinin tam olarak ortaya konması 
gerekmektedir. YetiĢtirme tekniği çalıĢmalarından en önemlilerinden birisi ekim zamanı 
çalıĢmalarıdır. 

Yıllık yağıĢ miktarı ve mevsimlere dağılıĢı aspir üretimini doğrudan etkileyen bir unsur 
olduğundan, aspir ekim zamanının doğru seçilmesi yolu ile sınırlı olan bu yağıĢtan azami fayda 
sağlamak mümkün olabilmektedir. AraĢtırmamızın temel amacı; aspirin en fazla ekildiği illerden 
birisi olan Konya‟da aspirin en uygun ekim zamanı tespit emektir. 

Materyal ve Metot 
 Bu çalıĢma 2008,2009-2010 yıllarında üç yıl süreyle Konya Bahri DağdaĢ Uluslar arası 

Tarımsal AraĢtırma enstitüsünde yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak EskiĢehir Anadolu 
Tarımsal AraĢtırma enstitüsü tarafından tescil ettirilen 2 çeĢit, Dinçer, Remzibey-05 
kullanılmıĢtır.  

Deneme yazlık olarak toplam 6 ekim zamanı (ġubat-15, Mart-1, Mart-15, Nisan-1,Nisan-
15 ve Mayıs 1 ) olarak belirlenmiĢtir. Deneme, Tesadüf Bloklarında BölünmüĢ Parseller 
Deneme desenine (ana parseller ekim zamanı ve alt parseller çeĢit) göre kurulmuĢtur. Sıra 
arası mesafe 20 cm olarak ayarlanmıĢtır. Bitkilerin 3-4 yapraklı oldukları dönemde yabancı ot 
kontrolü amacıyla çapalama ve sıra üzeri 10 cm olacak Ģekilde seyreltme yapılmıĢtır. 
AraĢtırmada toprakta nem durumu uygun olmayan ekim zamanlarımda ekim öncesi sulama 
yapılmıĢtır.  

 
Gözlem ve ölçümler 
1. ÇıkıĢ süresi (gün) 
Her parseldeki bitkilerin ekimden itibaren  % 50‟sinin toprak yüzeyine çıktığı tarihe kadar geçen 
süre gün olarak kaydedilmiĢtir. 
 
2.  Çiçeklenme süresi (gün) 
Her parselde ekim zamanından itibaren % 50‟sinin çiçeklendiği zamana kadar geçen süre 
belirlenmiĢ ve gün olarak kaydedilmiĢtir. 
 
 3.Bitki boyu (cm ) 
Toprak seviyesinden bitkinin en üst tablasına kadar olan mesafe ölçülerek cm cinsinden 
bulunmuĢtur. 
 

 4. Tohum verimi (kg/da) 
Her parselde bitkiler hasat edilerek tohumları temizlenmiĢ, 0.01 g hassasiyetindeki terazi ile 
tartılmıĢ ve dekara tohum verimi hesaplanmıĢtır. 
  
5. Ham yağ oranı (%) 
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Her parselden alınan örneklerin Bahri DağdaĢ UTAE laboratuarınca, Soxhlet metoduna göre 
ham yağ analizi yapılmıĢtır. 
 
6. Ham Protein oranı(%) 
Leco FP 528 azot tayin cihazı ile belirlenmiĢtir. 
 
7. Ham yağ verimi (kg/da)  
Her  parselde birim alana (da) göre hesaplanan tohum verimleri o parsele ait ham yağ oranı ile 
çarpılarak ham yağ verimi (kg/da) olarak hesaplanmıĢtır . 
 
8. Ham protein verimi (kg/da) 
Her parselde birim alana (da) göre hesaplanan tohum verimleri o parsele ait ham protein oranı 
ile çarpılarak ham protein verimi (kg/da) olarak hesaplanmıĢtır. 
             
         SONUÇLAR VE TARTIġMA 

 
1.Tohum Verimi 

 
Çizelge 1. Aspirde  Farklı Ekim Zamanlarında Ortalama Tohum Verimi Değerleri (kg/da) 
 
Ekim Zamanı                   Tohum Verimi 
 
15 ġubat                352,07 a  
1 Mart                 323,31 a  
15 Mart      250,03 b  
1 Nisan      235,83 b 
15 Nisan                 143,48 c  
1 Mayıs                     74,04 d 
________________________________________________________ 
 
V.K(%) :16 
 

AraĢtırma sonucunda aspirde erken ekimden geç ekime doğru tohum veriminin azaldığı 
tespit edilmiĢtir. Çizelge 1‟de görüldüğü gibi, tohum verimi açısından en uygun ekim zamanı 15 
ġubat ve 1 Mart‟ta yapılan ekimler olup, ilk ekim zamanı (15 ġubat) tarihinde üç yıl ortalaması 
olarak 352 kg/da verim alınırken, son ekim zamanı (1 Mayıs) tarihinde ortalama 74 kg/da verim 
elde edilmiĢtir. AraĢtırmamız tohum verimi açısından tatminkâr bir verim alabilmemiz için ekimin 
mutlaka Ģubat ve mart aylarında yapılması gerektiğini ortaya koymuĢtur. Bu tarihten sonra 
yapılan ekimlerde verim oldukça düĢmüĢtür. Erken ekim zamanlarında tohum veriminin daha 
yüksek olmasının sebebi, Orta Anadolu bölgesinde ilkbahar yağıĢlarının büyük bir kısmının 
mart, nisan aylarında yağması erken ekilen aspirin bu yağıĢlardan yeterince faydalanmasıdır. 
Geç ekimlerde bitkinin geliĢme döneminin önemli bir kısmının sıcak ve nispeten yağıĢı düĢük 
devrelere rastlayacağı, bitki daha erken generatif devreye gireceğinden dolayı vejetasyon 
devresi kısalacaktır. Vejetasyon devresinin kısalması sonucu bitkinin hem toprak üstü aksamları 
hem de kökleri az geliĢeceğinden verim düĢecektir.  

AraĢtırma sonucunda Orta Anadolu Ģartlarında aspirin ekiminin Ģubat ve mart aylarında, 
tarlaya girilebilen en erken devrede yapılması gerektiği ortaya çıkmıĢtır. Bu tarihlerden sonra 
yapılan ekimlerde tohum verimi önemli ölçüde düĢmüĢtür.   

 Baydar ve Turgut (1993),   Kızıl ve Gül (1999), Öztürk ve ark. (2000), Kıllı ve Küçükler 
(2005),  Yaptığımız bu çalıĢma, ekim zamanı geciktirildikçe tohum veriminde azalmaların olduğu 
bildiren araĢtırmacılarla uyumlu olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 
2. ÇıkıĢ Süresi 

Çizelge 2. Aspirde  Farklı Ekim Zamanlarında   Ortalama ÇıkıĢ Süresi Değerleri 
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Ekim Zamanı                           ÇıkıĢ Süresi(Gün)                                                                                                       
 
15 ġubat                                           22  
1 Mart                       15 
15 Mart                                                     11  
1 Nisan              10 
15 Nisan             8  
1 Mayıs                                                     7 
________________________________________________________ 
 

Konya Ģartlarında aspirin farklı ekim zamanlarında Ortalama çıkıĢ süreleri çizelge2‟de 
verilmiĢtir. Çizelgede görüldüğü gibi erken ekim tarihlerinde çıkıĢ süresi ortalama 22 gün iken bu 
değerler 15 Nisan ve 1 Mayıs ekim tarihlerinde 7-8 güne kadar düĢmüĢtür. Ekim zamanı 
geciktikçe çıkıĢ süresinin kısalması toprak sıcaklığı ile ilgilidir. Nitekim araĢtırma Ģartlarında 
toprak sıcaklığı ġubat ayında ortalama 4°C iken, Mart ayında 9°C,Nisan ayında 13°C,Mayıs 
ayında ise 16 °C olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Aspirde çimlenme için minimum toprak sıcaklığının 4.4 °C, optimum toprak sıcaklığının 
ise 15.6 °C olduğu Baydar ve Turgut (1993) tarafından bildirilmiĢ olup, deneme arazisinde 
aspirin çimlenebilmesi için minimum sıcaklığa Ģubat ayı ortalamasında ulaĢılmıĢ olup, optimum 
çimlenme sıcaklığına ancak nisan, mayıs aylarında ulaĢılmıĢtır. Nisan ve mayıs aylarında 
yapılan ekimler optimum çimlenme sıcaklığı için uygun görülse de, bu aylarda yağıĢ 
probleminden dolayı çıkıĢ için yeterli nem sağlanamama problemi ortaya çıkacaktır. 

 
3. Çiçeklenme Süresi 

 
Çizelge 3. Aspirde Farklı Ekim Zamanlarında   Ortalama Çiçekleme Süresi Değerleri 
 
Ekim Zamanı                           Çiçeklenme Süresi(Gün)                                                                                                       
 
15 ġubat                                          124a  
1 Mart                      108b 
15 Mart                                                      92c  
1 Nisan               84d 
15 Nisan            76e  
1 Mayıs                                                    75e 
 
V.K:1. 1 
 

 
Çizelge 3‟de görüldüğü gibi ortalama çiçeklenme süresi 75-124 gün arasında değiĢmektedir. 

Erken ekim zamanlarında bitkinin vejetasyon süresi daha uzun olduğu için çıkıĢtan çiçeklenmeye 
kadar olan süre de uzun olmaktadır. Bu dönemde çıkıĢtan çiçeklenme dönemine kadar serin ve 
yağıĢlı, çiçeklenmeden olgunlaĢmaya kadar sıcak ve kurak Ģartlar aspirin optimum geliĢimi ve 
vejetasyon süresini normal tamamlaması açısından önemlidir.  

Geç ekimlerde bitkiler, özellikle mayıs, haziran ayında meydana gelen yüksek sıcaklık ve yağıĢ 
yetersizliğinden dolayı aspir bitkileri erken dönemde kuraklığa yakalanarak, stres koĢullarında daha 
çabuk generatif devreye geçmiĢlerdir.  

 
4. Bitki Boyu 

 
 
 
Çizelge 4. Farklı Ekim Zamanlarında   Ortalama Bitki Boyu Değerleri(cm) 
 
Ekim Zamanı                           Bitki Boyu Değerleri(cm)                                                                                                       
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15 ġubat                                         85. 7 a  
1 Mart                     84. 0 b 
15 Mart                                                   80. 6 c  
1 Nisan             70. 6 d 
15 Nisan                     62. 5 e  
1 Mayıs                                                  53. 9 e 
 
V.K:4. 1 
  Çizelge 4‟de görüldüğü gibi ilk ekim zamanlarında ortalama bitki boyu değerleri 85. 7 cm iken, 
son ekim zamanı olan 1 mayısta 53.9 cm ye düĢmüĢtür. Erken ekim zamanlarında ekimi yapılan 
bitkilerin erken ilkbahar yağıĢlarından faydalanma süresi dolayısıyla vejetatif geliĢme döneminde 
kalma süreleri, geç ekimlere göre oldukça uzundur. Buna bağlı olarak, bitki boyunun ekim zamanı 
geciktikçe giderek azaldığı söylenebilir. 

Yürütülen bu araĢtırma ile uyumlu olarak Baydar ve Turgut (1993), Özkaynak ve ark. (2001), 
Kıllı ve Küçükler (2005), ġakir ve BaĢalma (2005),  ekim zamanı geciktikçe bitki boyunun kısaldığını 
belirtmiĢlerdir. 

 
5. Ham Yağ Oranı (%) 

Çizelge 5. Aspir ÇeĢitlerinde Farklı Ekim Zamanlarında   Ortalama Ham Yağ Oranları(%) 
 
Ekim Zamanı                ÇeĢit                                Yağ Oranı(%)    
15 Mart                          Remzibey                                28.47 a 
1 Mart                            Remzibey                                28.13 ab 
15 ġubat                        Remzibey                                27.47 bc 
15 ġubat                        Dinçer                                      26.96 cd 
15 Nisan                        Remzibey                                26.82 cde 
15 Nisan                        Dinçer                                      26.45 de 
1 Nisan                          Remzibey                                26.25 de  
1 Mayıs                          Remzibey                                25.93 ef 
15 Mart                          Dinçer                                      25.91 ef 
1 Mart                            Dinçer                                      25.25 f                           
1 Nisan                          Dinçer                                      25.15 f 

           1 Mayıs                          Dinçer                                      23.92g  
      ______________________________________________________________                             

 
V.K: 3. 4 
 
 
Ham yağ Oranı ortalamaları açısından ekim zamanı çeĢit interaksiyonu önemli çıkmıĢtır. En 

yüksek yağ oranı Remzibey çeĢidinin 15 ġubat ve 1 Mart ekimlerinden elde edilirken, en düĢük yağ 
oranı Dinçer çeĢidinin 1 mayıs ekiminden elde edilmiĢtir. Bu sonuçlar yağ oranı açısından özellikle 
Remzibey çeĢidinin tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir. Remzibey çeĢidi açısından erken 
ekimlerin yağ oranı açısından genellikle daha tatminkâr sonuçlar verdiği söylenebilir. Hem Remzibey 
çeĢidini hem de Dinçer çeĢidini kendi içinde değerlendirdiğimizde en son ekim zamanı olan 1 Mayıs 
ekiliĢleri yağ oranı açısından uygun görünmemektedir.   

       Bizim sonuçlarımıza paralel olarak, BaĢalma (2007) ekim zamanları ve çeĢit 
uygulamalarının ham yağ oranına etkisinin önemli olduğunu bildirmiĢlerdir.  Buna karĢılık bu 
sonuçlardan farlı olarak, Samancı ve ark. (2001), ekim zamanlarının ham yağ oranına etkisinin 
önemsiz olduğunu bildirmiĢlerdir.        

            

6.Ham Protein Oranı (%) 
Çizelge 6. Farklı Ekim Zamanlarında   Ortalama Ham Protein Oranı Değerleri(%) 
 
Ekim Zamanı                        Ham Protein Oranı Değerleri(%)                                                                                        
15 Mart                                            17. 0 a                                                                           
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1 Mart                                              16. 7 ab                         
1 Nisan                                            16. 3 abc         
1 Mayıs                                            15. 8 bcd                                              
15 ġubat                                          15. 3 cd     
15 Nisan                                   14. 9 d      
_______________________________________________________ 
V.K:6 

 
Çizelge 4‟de görüldüğü gibi ham protein oranı açısından15 Mart tarihinde yapılan 

ekimlerde en yüksek değer elde edilmiĢtir.   
Tam yağlı aspir (%16-18 ham protein) ya da yağı alındıktan sonra küspesi hayvan yemi 

olarak kullanılmaktadır(Boland, 2003). Özellikle kabuğu alınmıĢ küspenin protein oranı % 30-40 
arasında değiĢmekte ve kalitesi de kolza küspesine benzemektedir. Bu ürün süt sığırı koyun, ve 
kanatlı kümes hayvanları için çok uygundur. (Dajue ve Müller, 1996). 

 Günümüzde süt sığırlarında ve koyunlarda iĢlem görmemiĢ yem olarak kullanılmaktadır. 
Oğuz ve ark.(2004), laktasyon dönemlerinde süt sığırlarının yem karmasına %25 oranında aspir 
danesi katılmasının süt verimini artırdığını tespit etmiĢlerdir. 

Bu bakımdan aspir bitkisinde yapılan çalıĢmalarda protein oranı ve protein verimi dikkate 
alınması gereken önemli unsurlardan birisidir.  

 
7.Ham Yağ Verimi (kg/da) 
Çizelge 7. Farklı Ekim Zamanlarında Ortalama Ham Yağ Verimi (kg/da) 

 
Ekim Zamanı                        Ortalama Ham Yağ Verimi (kg/da) 
15 ġubat                                            87. 4 a                                                                           
1 Mart                                                80. 8 ab                         
1 5 Mart                                              65. 2 bc         
1 Nisan                                               54. 9 c                                             
15 Nisan                                             34. 3 d     
1 Mayıs                                     15. 1 d      
_______________________________________________________     
V.K:18 

 
Ham Yağ verimi dekara tohum verimi ile yağ oranın çarpılmasından elde edildiği için tohum 

verimini ve yağ oranını etkileyen tüm Ģartlar yağ verimine etki edecektir. Tohum veriminde olduğu gibi 
tatminkar bir yağ verimi açısından aspirin mutlaka Ģubat, mart aylarında mutlaka ekilmesi 
gerekmektedir. 1 Nisandan itibaren yapılan ekimlerede yağ verimi önemli ölçüde düĢmüĢtür. 1 Mayıs 
ekimlerinde 15 kg/da yağ verimi elde edilirken, 15 ġubat ekimlerinde yaklaĢık olarak altı katı (87kg/da) 
verim elde edilmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçlarımıza uygun olarak Kızıl (2002) ve BaĢalma (2007) , ekim zamanı 
geciktirildikçe ham yağ veriminde azalmaların olduğu bildirmiĢlerdir. 

  

 

 8.Ham Protein Verimi 
Çizelge 8. Farklı Ekim Zamanlarında   Ortalama Ham Protein Verimleri (kg/da) 
Ekim Zamanı                        Ham Protein  Verimi(kg/da)                                                                                        
1 Mart                                               54. 7 a                                                                           
15 ġubat                                   51. 3 a                         
15 Mart                                             42. 7 ab         
1 Nisan                                              32. 4 bc                                              
15 Nisan                                           18. 9 cd     
1 Mayıs                                              7. 9 d      
_____________________________________________________  
V.K:17 
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 Çizelge 8‟de görüldüğü gibi Ham protein verimi açısından ekimin 15 ġubat ve 15 Mart tarihleri 
arasında yapılması gerekmektedir. Nisan ve mayıs ayında yapılan ekimlerde tohum verimindeki azalıĢa 
paralel olarak protein veriminde de önemli düĢüĢ olmuĢtur. 

ÖZET 
Bu çalıĢma 2008,2009-2010 yıllarında üç yıl süreyle Konya Bahri DağdaĢ Uluslar arası Tarımsal 

AraĢtırma enstitüsünde yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak EskiĢehir Anadolu Tarımsal 
AraĢtırma enstitüsü tarafından tescil ettirilen 2 çeĢit, Dinçer, Remzibey-05 kullanılmıĢtır.  

Deneme yazlık olarak toplam 6 ekim zamanı (ġubat-15, Mart-1, Mart-15, Nisan-1,Nisan-15 ve 
Mayıs 1 ) olarak belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda aspir bitkisinde ekim zamanı geciktikçe tohum, yağ, protein verimi, yağ 
oranı ve bitki boyunun azaldığı tespit edilmiĢtir. Geç yapılan ekimlerde bitki daha erken generatif devreye 
geçtiği için çıkıĢtan çiçeklenmeye kadar geçen süre kısalmıĢtır. Ekim tarihi geciktikçe artan toprak 
sıcaklığına paralel olarak çıkıĢ süresi kısalmıĢtır. 

Konya Ģartlarında aspirin en uygun ekim zamanının ġubat, Mart ayları olduğu bu tarihlerde 
tarlaya girilebilen en erken tarihte ekimin yapılması gerektiği, bu tarihlerden sonra yapılan ekimlerde 
verimin oldukça düĢtüğü tespit edilmiĢtir. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
SONUÇLANAN PROJE  
Proje Adı  : Ü.A.E.Ü.Y Projesi. Aspir YetiĢtirme Tekniği AraĢtırmaları Projesi  

Aspir Ekim Zamanı ÇalıĢmaları 
Proje Numarası  : TAGEM/08/05/01/1023 
Proje Yürütücü KuruluĢ : Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Arzu Köse 
Proje Yürütücüleri  :  Ferda Ç. KOġAR, Tevfik Fikret KÖSE 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: - 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2008/ 31.12.2010 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Bu projenin temel hedefi kuruluĢumuz tarafından tescil 
ettirilen ve Ģu an üretimde olan aspir çeĢitlerine ait uygun ekim zamanını belirlemektir. 
Materyal ve Metot: Denemede, Remzi Bey-05 ve Dinçer çeĢitleri kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada, 
yazlık ve kıĢlık olmak üzere  toplam 8 ekim zamanı kullanılmıĢtır. 
Bulgular  ve TartıĢma:  Bu kapsamında yürütülen aspir ekim zamanı çalıĢmalarına ait ilk ekiliĢ 
proje teklifinin yapıldığı 2007 yılının eylül ayında ön çalıĢma amaçlı olarak baĢlanmıĢ ancak 
soğuk zararı nedeni bu ekiliĢler iptal edilmiĢtir. Proje baĢlangıç tarihini içine alan 2008 yazlık 
ekiliĢlerden ġubat-15 ekimi tarlaya girilemediği için yapılamamıĢtır. Yazlık ekim zamanlarına ait 
ekimler Mart-1, Mart-15, Nisan-1 tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Denemeye ait verim sonuçlarını 
incelediğimizde ekim zamanları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğu görülmektedir. 
ÇalıĢmada en yüksek verim 155,3 kg/da ile Mart-1 ekimine aittir. Bu değeri 134,8 kg ile Mart-15, 
70.1 kg /da ile Nisan-1 ekim zamanlarına ait değerler izlemektedir. Ekim zamanlarına göre 
çeĢitlere ait verim değerleri arasında istastistiki olarak fark olmamakla beraber ortalama 
değerler incelendiğinde 1 Mart ekiliĢlerinde Remzi Bey-05 çeĢidine ait verim değeri 153,3 kg/da,  
Dinçer çeĢidine ait verim değeri ise 157 kg/da‟dır. Mart-15 ekiliĢlerine ait sonuçlar 
incelendiğinde çeĢitlere göre sırasıyla (Remzi Bey-05 ve Dinçer) 136,1 ve 133,3 kg/da, Nisan-1 
ekiliĢlerinde ise 79,1 ve 61,1 kg/da‟dır.  Bu yılda çeĢitlerin ekim zamanlarına göre yağ oranları 
incelendiğinde istatsitiki olarak fark bulunmamıĢtır. ÇeĢitlere ait en yüksek yağ oranı ise %35,7 
ile Remzi Bey-05 çeĢidine ait olmuĢtur. Denemeye ait yağ oranları incelendiğinde istatistiki 
olarak fark olmamakla beraber en yüksek yağ oranı %36,1 ile Nisan-1 ekiliĢlerinden elde 
edilmiĢtir. 

Projenin 2008-2009 yılını içine alan 2. senesinde kıĢlık ekim zamanı olan 15 Eylül ve 1 
Ekim ekiliĢlerinden soğuk zararı nedeni ile, yazlık ekim zamanlarından 1 Mart ekiliĢlerinden ise 
tarlaya girilemediği için sonuç alınamamıĢtır. Deneme sonuçları incelendiğinde verim değeri 
bakımından ekim zamanı, çeĢit ve ekim zamanı x çeĢit interaksiyonu istatistiki olarak önemli 
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bulunmuĢtur. ÇeĢitlere ait verim değerleri incelendiğinde en yüksek verimi 201,5 kg/da ile 
Dinçer çeĢidinin verdiği belirlenmiĢtir. Denemede en yüksek verimi 208,5 kg/da ile kıĢlık 
ekiliĢlerden 1 Kasım tarihli ekimin, yazlık ekimlerden ise 15 ġubat tarihinde yapılan ekimin 
verdiği bulunmuĢtur. Denemeye ait Ekim zamanı x çeĢit interaksiyonu incelendiğinde en yüksek 
verimi 1 Kasım ve 15 ġubat tarihlerinde Dinçer çeĢidi ile yapılan ekimlerden elde edildiği 
bulunmuĢtur. AraĢtırmada, yağ oranı bakımından yapılan incelemede en yüksek yağ oranı, 15 
Ekim ve 1 Kasım tarihli ekimlerde tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada, Remzi Bey-05 çeĢidine ait yağ 
oranı %32.8, Dinçer çeĢidine ait yağ oranı ise %31.5 olarak tespit edilmiĢtir.  Ekim zamanlarına 
göre çeĢitlere ait yağ oranları incelendiğinde en yüksek oran Remzi Bey-05 çeĢidi ile 15 Ekim 
tarihinde yapılan ekimlerden elde edilmiĢtir. 
 Projenin 2009-2010 yılında en yüksek verim değeri kıĢlık ekiliĢlerden Kasım-1 tarihinde 
belirlenmiĢtir. Ġstatistiki olarak önemli olmamakla beraber bu yılda 205 kg/da Remzi Bey-05 
çeĢidi ilk sırada yer almıĢtır. ÇalıĢmada ekim zamanlarına göre en yüksek verim 271.8 kg/da ile 
Remzi Bey-05 çeĢidinde belirlenmiĢtir. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
YENĠ TEKLĠF PROJE 
Proje Adı  : ATAEM Tarafından GeliĢtirilen Aspir Hat ve ÇeĢidinde Farklı Sıra 

Arası ve Ekim Sıklığının Verim ve Yağ Miktarı Üzerine Etkileri 
Effects of Different Row Spacing and Seeding Rate on Yield and Yield Components in Some 
Safflower Cultivars (Carthamus tinctorius L.) Evaluated at Anatoilan Research Institue. 
Proje Yürütücü KuruluĢ : Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Tevfik Fikret KÖSE 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Arzu Köse  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 15/03/2012-15/03/2014 
Amacı ve Gerekçesi: Aspir tarımında uyulması gereken fizyolojik ve agronomik yetiĢtirme 
paketinin en önemli bileĢenleri olan kullanılacak tohum miktarı ve uygulanacak sıra arası 
mesafenin; aspirin baĢarılı Ģekilde yetiĢtirilebileceği ekolojiye göre tespiti ve uygulamaya 
aktarılması amacıyla proje gerçekleĢtirilecektir. 

Ülkenin değiĢik ekolojilerinde sürdürülen aspir tarımında uygulanan yetiĢtirme 
paketlerinin spesifik karakterde olması ve tüm ekolojilerde uygulanabilirliğinin tartıĢmalı 
olmasından dolayı; en yüksek üretim potansiyeline sahip Orta Anadolu ve nadas yoğun tarım 
alanları için stabil verim ve yağ oranlarını karĢılayacak yetiĢtirme paketinin tespiti projenin 
gerekçesini oluĢturmaktadır. Ekimde kullanılacak tohum miktarı ve ekim yapılacak sıralar arası 
mesafenin tespiti bu projenin temel temasıdır. 
Materyal ve Metot: ÇalıĢmada tescilli çeĢit olarak Dinçer ve tescile aday 843-1 nolu hat 
kullanılacaktır. AraĢtırmada sıra arası mesafe olarak  15 cm,  30 cm ve  45 cm aralık 
kullanılacaktır. Ayrıca denemede her parsel için kullanılacak tohum miktarı 37,5 adet/m2, 76,0 
adet/m2,  
152.0 adet/m2, 228.0 adet/m2‟dir. Tesadüf Blokları Bölünen BölünmüĢ Parseller Deneme 
Deseninin kullanılacağı çalıĢmada ana parsel çeĢit, alt   parsel  sıklık, alt alt parsel ekim normu 
olacaktır. Denemede tekerrür sayısı 4, parsel boyu 5 m, parsel eni: 1,80 m olarak belirlenmiĢtir. 
Denemede ele alınacak karakterler; 

• Bitki Boyu (cm): Hasat olgunluğuna gelen bitkilerde, kök boğazı (toprak yüzeyi) ve tepe 
noktası arasında kalan açıklık ölçülecektir. 

• Yan Dal Sayısı (adet): Hasat olgunluğuna gelen bitkilerde ana sapa bağlı yan dalların 
sayısı belirlenecektir. 

• Tabla Sayısı (adet): Hasat olgunluğuna gelen bitkilerde ana sapa ve yan dallara bağlı 
olgun tablaların sayısı belirlenecektir. 

• Tabla Çapı (cm): Tabla çapı kumpas ile ölçülecektir. 
• OlgunlaĢma Gün Sayısı: Alttan itibaren çiçek ve yaprakların %80‟nin olgunlaĢtığı 

dönemdir. ÇıkıĢtan itibaren bu döneme kadar olan gün sayısı belirlenecektir. 
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• Tane Verimi (kg/da):Her parselden alınan tane verimi alınarak dekara verimi 
hesaplanacaktır. 

•  Bin Tohum Ağırlığı: Her tekerrürden tesadüfi alınan 4x100 adet tohumun ağırlıkları 
ortalaması 10 ile çarpılarak bin tohum ağırlığı hesaplanacaktır.  

•  Yağ Oranı (%): ÖğütülmüĢ kabuklu materyalde yağ oranı % olarak tespit edilecektir. 
• Yağ Verimi (kg/da): Yağ oranı ile dekara verimin çarpılması ile yağ verimi bulunacaktır 
• Çiçeklenme Gün Sayısı: ÇıkıĢtan itibaren parseldeki bitkilerin %50‟sinin çiçeklendiği 

dönem arasındaki gün sayısı belirlenecektir. 
Beklenen Yaralar/Uygulamaya Aktarma/ Ekonomiye Katkı 

Türkiye‟de uzun yıllardan beri devam eden yağ açığı nedeni ile dıĢa bağımlılık sürmekte 
olup bu açık biyodizel üretimi nedeni ile artıĢ göstermektedir. Ekolojik faktörler dikkate 
alındığında üretimi yapılan yağlı tohumlu bitkilerin sınırlarının belli oluĢu alternatif yağ bitkilerinin 
devreye sokulmasını zorunlu kılmaktadır. Aspir kurağa dayanıklı bir bitki olması nedeni ile 
özellikle üretimi yağıĢa bağlı bölgelerde buğday-nadas ekim nöbeti sistemleri içerinde yer 
alabilir. Ayrıca yıllık yağıĢın yüksek olduğu veya sulanabilir alanlarda verim potansiyeli artan bu 
bitki özellikle Ģekerpancarı ekiliĢi yapılan alanlarda da ürün deseni içerisinde değerlendirilebilir.  
Aspir kurağa dayanıklı bir bitki olması nedeni ile özellikle üretimi yağıĢa bağlı bölgelerde 
buğday-nadas ekim nöbeti sistemleri içerinde yer alabilir. Ayrıca yıllık yağıĢın yüksek olduğu 

veya 
sulanabilir 
alanlarda 

verim 
potansiyel
i artan bu 

bitki 
özellikle 

Ģekerpanc
arı ekiliĢi 

yapılan 
alanlarda 

da ürün 
deseni 

içerisinde 
değerlendirilebilir.  

Son zamanlarda Bakanlıkça da desteklenen ve üretim miktarının arttırılarak bitkisel yağ 
ve bioyakıt arayıĢına çare olması beklenen aspir tarımında, proje sonuçlarının üreticiye tavsiye 
edilecek yetiĢtirme bilgisi olarak ortaya çıkması projenin uygulamaya aktarılmasının göstergesi 
olacaktır. 
 Uygulanacak optimum tekniklerle stabil verim ve yağ miktarlarının elde edilmesi; birim 
alandan elde edilecek ekonomik gelirin artıĢına neden olacağı gibi, üretim aĢamasında tarımsal 
girdilerin de optimum seviyeye getirilmesi üretici açısından maddi kazanç sağlayacaktır. 
Talep Edilen Bütçe: 
MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 1. YIL (TL) 2. YIL (TL) 
GENEL TOPLAM 55.200 10950 
TOPLAM BÜTÇE 66.150 TL 
 
ÇalıĢma Takvimi:  
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Proje Adı:Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Kuru ġartlarda YetiĢtirilen Aspir (Carthamus 
tinctorious L.) Bitkisinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi 
   Effect of Different Nitrogen and Phosphorus Rates on the Yield and Yield Components of 
Safflower (Carthamus tinctorious L.) Plant Under Dry Conditions 
Yürütücü KuruluĢ :   Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma  Enstitüsü Müdürlüğü, Yenimahalle 
Proje Lideri        Yusuf ARSLAN     
BaĢlama BitiĢ Tarihi:  01.03.2011 01.03.2012 
 
Amacı ve Gerekçesi 
   ÇalıĢmanın amacı; Ankara ekolojik koĢullarında farklı azot ve fosfor (P2O5) dozlarının 
aspir bitkisinin verim ve verim unsurları üzerine etkisini belirlemektir. Yürütülecek olan bu 
çalıĢma ile kuru koĢullarda en yüksek aspir verimini elde etmek için uygulamamız gereken 
optimum azot ve fosfor (P2O5)  dozu belirlenecektir.  
Yağlı tohumlu bitkiler sahip oldukları değerli içerik maddeleri nedeniyle çok yönlü kullanım 
alanına sahip önemli bitkilerdir. Yağlı tohumlardan elde edilen yağlar besin maddesi olarak 
insan beslenmesinde hammadde olarak sanayide ve yakıt olarak biodizel üretiminde 
kullanılmaktadır. Yağlı tohumların içeriğinde bulunan yağın alınması sonucu geriye kalan 
küspe ham protein oranı bakımından oldukça yüksek değerlere sahip olup hayvan beslenmesi 
açısından önem taĢımaktadır(Arıoğlu ve ark., 2010). 
 
Aspir 80-100 cm arasında boylanabilen, dikenli ve dikensiz formları olan, sarı, kırmızı, turuncu, 
beyaz vb. renklerde çiçeklere sahip, tohumları % 35-40 oranlarında yağ içeren ve ortalama 
130-150 gün arasında vejetasyon süresine ihtiyaç duyan tek yıllık ve uzun gün bitkisidir Engin 
(1998). Aspir yağı yemeklik olarak kullanılmakta olup,  en bariz özelliği doymuĢ yağ asitleri 
oranının düĢük, doymamıĢ yağ asitleri oranının yüksek olmasıdır. Aspir yağı bilinen yağlar 
içerisinde en yüksek linoleik asit  (%73-79) içeriğine sahip olan bitkisel yağdır(Polat, 2007). Bu 
durum aspir yağının hem kalitesini, hem de insan beslenmesi yönünden değerini artırmaktadır. 
Aspir yağı kandaki kolesterolü düĢüren yağların baĢında yer almakta olup, bileĢiminde bulunan 
tokoferol maddesi nedeniyle ayrı bir önem taĢımaktadır. Aspir, yağından faydalanılan bir bitki 
olmasının yanı sıra, taç yapraklarında bulunan carthamin adı verilen boya maddesinden de 
yararlanılmaktadır (Öztürk ve ark.,2007). 
 
Ülkemiz, yıllardır bitkisel yemeklik yağ ihtiyacını kendi ürettiği yağlı tohumlu bitkilerden 
karĢılayamamaktadır. Ülkemiz bitkisel yemeklik yağ açığını kapatmak için her yıl yaklaĢık 
olarak ürettiği ürün kadar da yurt dıĢından yağlı tohum ve ham yağ ithalatı yapmaktadır. 2008 
yılında ülkemiz yurt dıĢından 1.702 milyon dolar tutarında hayvansal ve bitkisel sıvı yağ ithal 
etmiĢtir (Anonim, 2009). Ülkemizin dıĢ ticaret açığında önemli bir yer tutan bu ithalatın ortadan 
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kaldırılabilmesi için ayçiçeği, pamuk çiğiti, soya ve kolza gibi geleneksel olarak tarımı yapılan 
yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin yapılamadığı bölgeler için alternatif yağ bitkilerinin tarımının 
geliĢtirilmesi ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemiz tarım alanlarının büyük bir kısmını oluĢturan Orta 
ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde iklim kısıtlamaları nedeniyle ayçiçeği, kolza ve soya gibi iklim 
istekleri yüksek olan bitkilerin yetiĢtirilebileceği alan sınırlıdır.  Aspir (C. tinctorius L. ) bitkisi 
nispeten soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olup; bu bölgeler için alternatif bir yağ bitkisi olma 
potansiyeline sahiptir(Arıoğlu ve ark., 2010).  
 
Ġç Anadolu Bölgesinde aspir tarımı için potansiyel ekim alanlarının belirlenmesi amacıyla 
yapılan bir çalıĢmada; aspir tarımına en yüksek derecede uygun alanların 624.987 ha, orta 
derecede uygun alanların 4.908.354 ha ve düĢük derecede uygun alanların ise 2.073.886 ha 
olduğu belirlenmiĢtir. Bu bölgede yüksek derecede potansiyele sahip alanlarda verim, 164.5 
kg/da, orta derecede uygun potansiyele sahip alanlarda 108 kg/da ve düĢük potansiyele sahip 
alanlarda ise 69.3 kg/da olarak tespit edilmiĢtir (Bayramin ve Bayramin, 2007). Ġç Anadolu 
Bölgesindeki aspir ekim ve verim potansiyeli dikkate alındığında, bu potansiyel 
değerlendirilecek olursa ülkemizin yağ açığı kapatılabileceği gibi, ülkemiz yağ dıĢ satımı yapan 
bir ülke konumuna gelebilecek durumdadır. Ayrıca bölge çiftçilerinin aspir tarımına yönelmesi 
için aspir veriminin ekonomik olarak tatmin edici bir düzeye çıkarılması gerekmektedir. Bu 
amaçla, aspir üzerinde yapılan ıslah ve agronomik çalıĢmalara hız verilmelidir. Bitkisel 
üretimde verimi artırıcı en önemli agronomik uygulamalardan birisi gübreleme çalıĢmalarıdır.    
 
Tüm bitkilerde olduğu gibi Aspir bitkisinde de kullanılacak gübre miktarının belirlenmesinde 
esas olan, besin maddelerinin azlığı veya fazlalığı nedeniyle bitkinin büyüme ve geliĢmesini 
yavaĢlatmayacağı miktarda gübrenin verilmesidir(Geçit ve ark. 2009).  Kültür bitkilerinin besin 
elementlerinden yararlanma oranlarına, bitki türü ve çeĢidi, toprağın yapısı, organik madde ve 
besin maddesi içeriği, yağıĢ ve toprak nemi gibi faktörlerin yanında gübrelerin veriliĢ formu, 
Ģekli, zamanı ve miktarı da etkide bulunmaktadır. Diğer birçok bitkide olduğu gibi azot ve fosfor 
aspirde de önemli bir bitki besin elementidir. Aspirin azota karĢı göstermiĢ olduğu tepki 
kullanılan çeĢitlere, uygulanan azot ve fosfor formuna ve dozlarına göre değiĢmektedir 
(Tunçtürk ve Yıldırım 2004). Azotlu gübreler kuru tarım sistemlerinde en büyük girdilerden 
birisini oluĢturmaktadır. Bu bölgelerde optimum düzeyde verim ve kalitede ürün elde edebilmek 
için bitkiye yeterli miktarda, uygun zaman ve formda azot verilmesi gerekmektedir. AĢırı veya 
yetersiz gübre uygulamaları tarımsal üretimde ekonomik kayıplara neden olduğu gibi fazla azot 
uygulaması zaman içerisinde çevre sorunlarına da neden olmaktadır (Grant 2006). Fosforun 
tarım topraklarındaki miktarının genellikle az olması (%0,04- 0,30) ayrıca topraklarda diğer 
besin elementleri ile çok değiĢik Ģekillerde reaksiyona girmesi üzerinde fazlaca durulmasına 
neden olmuĢtur. Genel bir kural olarak genç ve iĢlenmemiĢ topraklarda fosfor miktarı daha 
yüksek olduğu kabul edilmektedir. Fakat kültür topraklarındaki miktarı daha düĢüktür (Sezen 
1991). 
Tarımsal üretimde arzulanan düzeyde verim ve kaliteye ulaĢmada yapılacak olan gübreleme 
çalıĢmalarının önemi birçok bitki ve bölgelerde yürütülen çalıĢmalarla ortaya konmuĢtur. 
Ülkemizin bitkisel yağ açığını kapatmak amacıyla yıllardır devlet politikası olarak sürdürülen 
yağlı tohumlu bitkileri üreten çiftçilere verilen teĢvik primleri kapsamına bu yıldan itibaren aspir 
bitkisinin de alınmıĢ olması ve buna ilaveten TMO‟nun çiftçilere aspir alım garantisini sağlamıĢ 
olması önümüzdeki yıllarda aspir tarımının yaygınlaĢması beklenmektedir. Aspir tarımının 
yaygınlaĢması ile birlikte aspir bitkisinin yetiĢtiriciliği ile ilgili bilgi talepleri artacaktır. Projemizin 
konusu olan optimum düzeyde azotlu ve fosforlu gübre miktarının belirlenmesi bu bilgi talebinin 
giderilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.   

 
Materyal ve Metot   
Materyal  
Bu çalıĢma, Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği 
Ġkizce/Haymana deneme arazisinde yürütülecektir. Denemede Dinçer aspir çeĢidi materyal 
olarak kullanılacaktır. 
Metot 
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Ekim öncesi usulüne uygun olarak deneme alanından toprak örneği alınarak analiz 
yaptırılacaktır.  ÇalıĢmada 0, 5, 10, 15 ve 20 kg/da saf azot ve 0, 3, 6 ve 9 kg/ da saf fosfor 
dozları kullanılacaktır (Werkhoven and Massantini 1967).  
ÇalıĢma, Tesadüf Bloklarında Bölünen Parseller Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak, 
2011-2012 yıllarında iki yıl süre ile yürütülecektir. Ana parsellere fosfor (P2O5), alt parsellere ise 
farklı azot dozları uygulanacaktır. Fosfor (P2O5)  uygulaması ekimden önce; azot uygulaması 
%50‟si ekimle birlikte, %50‟si ise çıkıĢtan sonra yapılacaktır. Her parsel 5 m uzunluğunda ve 1,2 
m geniĢliğinde olacak ve her bir alt parselin alanı 6 m2 olarak hazırlanacaktır. EĢit parsellerde 
sıra arası 30 cm (Kızıl ve ark. 1999) sıra üzeri 10 cm ve 4 sıra olacak Ģekilde mibzerle ekim 
yapılacaktır. Ekim, iklim ve toprak Ģartlarının uygun olduğu 15-30 Mart tarihleri arasında 
yapılacak ve tohumların ekim derinliği 3 cm olacaktır. Bitkilerin geliĢme dönemi süresince bakım 
iĢleri yapılacaktır. Hasatta parselin alt ve üst kısmından 0,5 m, yanlardan ise birer sıra kenar 
tesiri olarak dikkate alınmayacaktır.  

Yapılacak Deneyler, Gözlem ve Ölçümler 
Yapılacak Gözlem ve Ölçümler 
a. ÇıkıĢ süresi (gün): Tohumların toprağa ekilmesinden itibaren fidelerin %80‟ninin toprak 
yüzüne çıktığı tarihe kadar geçen süre gün olarak kaydedilecektir (Polat, 2007).  

b. Çiçeklenme süresi (gün): Ekim tarihi ile parseldeki bitkilerin %50‟sinin çiçeklendiği dönem 
arasındaki geçen sure gün sayısı olarak hesaplanacaktır.  

c. Bitki boyu  (cm): Hasat olgunluğuna gelen her parselden seçilen 10 bitkide kök boğazı ile 
ana sapın tablaya bağlandığı nokta arasındaki uzunluk ölçülerek cm olarak belirlenecektir. 

d. Yan dal sayısı (adet): Her parselden seçilen 10 bitkide ana sapa bağlı yan dalların sayısı 
adet olarak belirlenecektir.  

e. Tabla sayısı (adet): Her parselden seçilen 10 bitkideki tablalar sayılarak adet olarak 
belirlenecektir.  

f. Tabla Çapı (cm): Her parselden seçilen 10 bitkideki tablalar kumpas ile ölçülecektir. 

g. Ana tabladaki tohum sayısı (adet/tabla): Her parselden seçilen 10 bitkiden alınan ana 
tablalardaki tohumlar sayılarak adet olarak belirlenecektir. 

h. Ġç ve kabuk oranı (%) :Tohumlar iç ve kabuk olarak ayrılır, içleri ve kabukları ayrı ayrı 
tartılarak tohumda iç ve kabuk oranı hesaplanır. 

i Bin tohum ağırlığı (g): Her parselden hasat sonrası alınan 4 x 100' er adet tohumun 
ağırlıkları ortalamasının 10 ile çarpılmasıyla belirlenecektir. 

j. OlgunlaĢma Gün Sayısı (gün): Alttan itibaren çiçek ve yaprakların %80‟inin olgunlaĢtığı 
dönemdir. Gün sayısı olarak belirtilir. 
k. Hasat indeksi (%): Her parselden seçilen 10 bitkide „Tohum verimi x 100 / Toplam verim‟ 
formülü kullanılarak belirlenecektir.    
l. Dekara tohum verimi (kg/da): Her parselde kenarlardan 1‟er sıra ve baĢlardan 0,5 m‟lik 
kısımlar atıldıktan sonra ortada kalan bitkiler hasat edilip, harmanlandıktan sonra elde edilen 
tohumların hassas terazide tartılmasıyla parsel verimleri belirlenecektir. Daha sonra elde edilen 
parsel verimleri kg/da‟ a çevrilerek dekara tohum verimleri hesaplanacaktır. 

Yapılacak Deneyler 
a. Yağ oranı (%): Her parselden ya da birleĢtirilmiĢ parsellerden alınan tohumlar Soxhlet cihazı 
kullanılarak yağ oranları tayin edilecektir. 

b. Yağ asitleri bileĢimi (%): Her parselden ya da birleĢtirilmiĢ parsellerden elde edilen 
yağların yağ asitleri bileĢimine gaz kromatografisinde bakılacaktır. 

 
Verilerin değerlendirilmesi 
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AraĢtırma sonucunda elde edilen verilerin, tesadüf blokları deneme desenine göre varyans 
analizi yapılacaktır. Uygulamalar arasındaki farklılıkların önem düzeyini belirleyebilmek 
amacıyla Duncan testi kullanılacaktır (DüzgüneĢ ve ark., 1987). Tüm istatistiksel hesaplamalar 
bilgisayarda MSTAT–C paket programı kullanılarak yapılacaktır. 
 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı 
Aspir yağı yemeklik olarak kullanılmakta olup,  en bariz özelliği doymuĢ yağ asitleri oranının 
düĢük, doymamıĢ yağ asitleri oranının yüksek olmasıdır. Aspir yağı bilinen yağlar içerisinde en 
yüksek linoleik asit  (%73-79) içeriğine sahip olan bitkisel yağdır(Polat, 2007). Bu durum aspir 
yağının hem kalitesini, hem de insan beslenmesi yönünden değerini artırmaktadır. Aspir yağı 
kandaki kolesterolü düĢüren yağların baĢında yer almakta olup, bileĢiminde bulunan tokoferol 
maddesi nedeniyle ayrı bir önem taĢımaktadır. Aspir, yağından faydalanılan bir bitki olmasının 
yanı sıra, taç yapraklarında bulunan carthamin adı verilen boya maddesinden de 
yararlanılmaktadır (Öztürk ve ark.,2007). 
Ülkemiz, yıllardır bitkisel yemeklik yağ ihtiyacını kendi ürettiği yağlı tohumlu bitkilerden 
karĢılayamamaktadır. Ülkemiz bitkisel yemeklik yağ açığını kapatmak için her yıl yaklaĢık olarak 
ürettiği ürün kadar da yurt dıĢından yağlı tohum ve ham yağ ithalatı yapmaktadır. 2008 yılında 
ülkemiz yurt dıĢından 1.702 milyon dolar tutarında hayvansal ve bitkisel sıvı yağ ithal etmiĢtir 
(Anonim, 2009). Ülkemizin dıĢ ticaret açığında önemli bir yer tutan bu ithalatın ortadan 
kaldırılabilmesi için ayçiçeği, pamuk çiğiti, soya ve kolza gibi geleneksel olarak tarımı yapılan 
yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin yapılamadığı bölgeler için alternatif yağ bitkilerinin tarımının 
geliĢtirilmesi ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemiz tarım alanlarının büyük bir kısmını oluĢturan Orta 
ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde iklim kısıtlamaları nedeniyle ayçiçeği, kolza ve soya gibi iklim 
istekleri yüksek olan bitkilerin yetiĢtirilebileceği alan sınırlıdır.  Aspir (C. tinctorius L. ) bitkisi 
nispeten soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olup; bu bölgeler için alternatif bir yağ bitkisi olma 
potansiyeline sahiptir(Arıoğlu ve ark., 2010).  
Ġç Anadolu Bölgesinde aspir tarımı için potansiyel ekim alanlarının belirlenmesi amacıyla 
yapılan bir çalıĢmada; aspir tarımına en yüksek derecede uygun alanların 624.987 ha, orta 
derecede uygun alanların 4.908.354 ha ve düĢük derecede uygun alanların ise 2.073.886 ha 
olduğu belirlenmiĢtir. Bu bölgede yüksek derecede potansiyele sahip alanlarda verim, 164.5 
kg/da, orta derecede uygun potansiyele sahip alanlarda 108 kg/da ve düĢük potansiyele sahip 
alanlarda ise 69.3 kg/da olarak tespit edilmiĢtir (Bayramin ve Bayramin, 2007). Ġç Anadolu 
Bölgesindeki aspir ekim ve verim potansiyeli dikkate alındığında, bu potansiyel 
değerlendirilecek olursa ülkemizin yağ açığı kapatılabileceği gibi, ülkemiz yağ dıĢ satımı yapan 
bir ülke konumuna gelebilecek durumdadır. Ayrıca bölge çiftçilerinin aspir tarımına yönelmesi 
için aspir veriminin ekonomik olarak tatmin edici bir düzeye çıkarılması gerekmektedir. Bu 
amaçla, aspir üzerinde yapılan ıslah ve agronomik çalıĢmalara hız verilmelidir. Bitkisel üretimde 
verimi artırıcı en önemli agronomik uygulamalardan birisi gübreleme çalıĢmalarıdır.    
 
Talep Edilen Bütçe   
 
 
I II III  GĠDERĠN EKONOMĠK 

SINIFLANDIRMASI 
1.YIL 
 

2. YIL 
 

TOPLAM 4100 4100 
GENEL TOPLAM 8200 
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Proje Yürütücüleri  : Halil HATĠPOĞLU, Dr.Hüseyin ARSLAN, Dr. Mehmet KARAKUġ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü - ESKĠġEHĠR 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2007–2010 
AraĢtırmanın amacı ve gerekçesi: Aspir, son yıllarda giderek artan öneme sahip bir yağ 
bitkisidir. Yürütülen ıslah çalıĢmaları ile yüksek verimli, hastalıklara ve zararlılara dayanıklı, 
çiftçi, tüketici ve ihracatçı isteklerine uygun aspir çeĢitleri geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. Bu 
hedefleri gerçekleĢtirmenin yanında mevcut çeĢitler ve ileri çıkan hatlar ile agronomik çalıĢmalar 
sürdürülmektedir. 

Ülkemiz doğal coğrafik bölgelere ayrılmıĢ olup, bu bölgelerin her birisi değiĢik iklim 
özelliklerine sahiptir. Bunun sonucu olarak bölgelerde yetiĢtirilen bitki türlerinde farklılıklar ortaya 
çıkmakta hatta aynı türe ait bitkiler bile farklı ekolojilerde farklı reaksiyonlar göstermektedir. Bu 
nedenle ülkemizde bitki yetiĢtirme teknikleri araĢtırmalarının önemli bir kısmını ekim zamanları 
oluĢturmaktadır. ġanlıurfa ilinde aspir bitkisinin farklı ekim zamanlarının (kıĢlık ve yazlık) 
araĢtırılması amacıyla yürütülmüĢtür. 
 Materyal ve metot: Bitki materyali olarak, Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünden temin 
edilen Dinçer ve Remzibey-05 aspir çeĢitleri kullanılmıĢtır. Tarla denemeleri, 2007-2008, 2008-
2009 ve 2009-2010 yılları yetiĢtirme dönemlerinde, ġanlıurfa'ya 35 km uzaklıkta bulunan GAP 
Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Koruklu AraĢtırma Ġstasyonunda 
yürütülmüĢtür. Deneme tesadüf blokları bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 4 
tekrarlamalı olarak kurulmuĢ olup, ekim zamanları ana parsellere(30 Ekim, 15 Kasım, 30 Kasım,  
15 Aralık, 20 ġubat, 7 Mart, 22 Mart ve 5 Nisan), çeĢitler ise alt parsellere (Remzibey–05, 
Dinçer) yerleĢtirilmiĢtir. Deneme yeri, ön bitkinin hasadından sonra, ekime hazır hale 
getirilmiĢtir. Ekimler sıra arası 20 cm olacak Ģekilde deneme mibzeriyle ekilmiĢtir. Denemede, 
her alt parsel, 6 m uzunluğunda 6 sıradan oluĢmuĢtur. ÇıkıĢtan sonra ġubat ayında 
uygulamalara göre seyreltme yapılmıĢtır. Denemede, dekara saf olarak 4 kg N(azot) ve 4 kg 
P(fosfor) uygulanmıĢtır. Ekimden hasada kadar gerekli bakım iĢleri uygun dönemlerde 
yapılmıĢtır. Denemenin ikinci ve üçüncü yıllarında yaprak biti ve yeĢil kurt zararı gözlenmiĢtir. 
Gerekli mücadele yapılmıĢtır. Hasat, her parselde ortadaki 4 sırada, sıra baĢından ve sonundan 
50‟Ģer cm kenar tesiri bırakılarak geriye kalan alan üzerinden yapılmıĢtır. 
 
Bulgular ve TartıĢma: Üç yıl süreyle yürütülen bu çalıĢmada elde edilen bulgular aĢağıda 
özetlenmiĢtir. 
 
Çizelge 1:  2007-2008,2008-2009 ve 2009-2010 yetiĢtirme sezonları aspir ekim tarihleri, çıkıĢ tarihleri % 
50 çiçeklenme tarihleri ve hasat tarihleri. 
  Uygulama               Ekim Tarihi          ÇıkıĢ Tarihi         Çiçeklenme Tarihi         Hasat Tarih 

2007-2008 YetiĢtirme Sezonu 

1.Ekim Zamanı    30 Ekim 2007          19.11.2007             12.05.2008                01.07.2008 
2.Ekim Zamanı   15 Kasım 2007         03.12.2007             14.05.2008                01.07.2008       
3.Ekim Zamanı   30 Kasım 2007         18.12.2007             16.05.2008                01.07.2008 
4.Ekim Zamanı   15 Aralık 2007          20.01.2008             20.05.2008                01.07.2008 
5.Ekim Zamanı    20 ġubat 2008         06.03.2008             26.05.2008                08.07.2008 
6.Ekim Zamanı     07 Mart 2008          16.03.2008              29.05.2008               08.07.2008 
7.Ekim Zamanı     22 Mart 2008           02.04.2008             01.06.2008               08.07.2008 
8.Ekim Zamanı   05 Nisan 2008           21.04.2008             03.06.2008               08.07.2008                
Uygulama                Ekim Tarihi                ÇıkıĢ Tarihi             Çiçeklenme Tarihi       Hasat Tarih 

2008-2009 YetiĢtirme Sezonu 

 1.Ekim Zamanı    30 Ekim 2008         15.11.2008              28.05.2009               23.07.2009 
 2.Ekim Zamanı   15 Kasım 2008        22.11.2008              30.05.2009               23.07.2009 
 3.Ekim Zamanı   30 Kasım 2008        22.12.2008              02.06.2009               23.07.2009 
 4.Ekim Zamanı   15 Aralık 2008         26.01.2009              05.06.2009               23.07.2009 
 5.Ekim Zamanı   20 ġubat 2009        03.03.2009               08.06.2009               27.07.2009 
 6.Ekim Zamanı     07 Mart 2009         23.03.2009              10.06.2009               27.07.2009 
 7.Ekim Zamanı     22 Mart 2009         02.04.2009              13.06.2009               27.07.2009 
 8.Ekim Zamanı   05 Nisan 2009         15.04.2009               19.06.2009              27.07.2009 
Uygulama                Ekim Tarihi        ÇıkıĢ Tarihi            Çiçeklenme Tarihi         Hasat Tarih 

2009-2010 YetiĢtirme Sezonu 

 1.Ekim Zamanı   30 Ekim 2009       10.11.2009              18.05.2010                   12.07.2010 
 2.Ekim Zamanı   15 Kasım 2009     01.12.2009              20.05.2010                   12.07.2010 
 3.Ekim Zamanı   30 Kasım 2009     14.12.2009              24.05.2010                   12.07.2010 
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 4.Ekim Zaman    15 Aralık 2009       20.01.2010              25.05.2010                   12.07.2010 
 5.Ekim Zamanı   20 ġubat 2010       02.03.2010              31.05.2010                   19.07.2010 
 6.Ekim Zamanı    07 Mart 2010        22.03.2010               05.06.2010                   19.07.2010 
 7.Ekim Zamanı    22 Mart 2010        30.03.2010               08.06.2010                   19.07.2010 
  8.Ekim Zaman     05 Nisan 2010      13.04.2010               10.06.2010                   19.07.2010 

Tohum 
Verimi(kg/da)
: 2007-2008, 
2008-2009 ve 

2009-2010 
yetiĢtirme 

sezonlarında 
aspir‟de ekim 

zamanlarına 
göre elde 
edilen tohum 

verimi 
değerleri 

çizelge 2‟de 
verilmiĢtir. Çizelge 2 incelendiğinde her üç yetiĢtirme sezonunda da tohum verimi bakımından 
ekim zamanları arasındaki farklılıklar önemli (p<0.01) bulunmuĢtur. Üç yıllık ortalamalara göre 

ekim 
zamanları 

arasında en 
yüksek tohum 
verimi 426 
kg/da ile 30 

Ekim 
tarihindeki I. 

Ekim 
zamanından 

alınırken, en 
düĢük tohum 
verimi ise, 98 
kg/da ile 5 

Nisan 
tarihindeki XIII. Ekim zamanından elde edilmiĢtir.  

Çizelge 2: 2007-2008,2008-2009 ve 2009-2010 yetiĢtirme sezonlarında ekim zamanlarına ait tohum 
verimi (kg/da) değerleri ve oluĢan gruplar. 
*  : gruplar arasındaki fark% 5 önem seviyesine göre önemli bulunmuĢtur. 
** : gruplar arasındaki fark% 1 önem seviyesine göre önemli bulunmuĢtur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ekim 
Zamanı  

                        Tohum verimi (kg/da)    

 2007/2008** 2008/2009** 2009/2010**         Ortalama**  
30 Ekim 507 a 398 A 374 a 426 a 

15 Kasım 347 b 370 A 327 b 348 b 
30 Kasım 334 b 331 B 309 b 325 c 
15 Aralık 302 b 329 B 280 c 304 c 
20 ġubat 243 c 291 C 157 d 230 d 

7 Mart 168 d 197 D 111 e 159 e 
22 Mart 127 de 155 E 97 ef 126 f 
5 Nisan 102 e 108 F 82 f 98 g 

LSD 56.57 33.05 18.47  21.80  
CV(%) 9.35 8 4.53  7.91  

Ekim 
Zamanı                           Bitki Boyu (cm) 

   

 2007/2008** 2008/2009** 2009/2010**     Ortalama**  
30 Ekim 102.0 a 149.5 A 132,3 a 127,9 a 

15 Kasım 91.0 ab 144.9 A 128,3 a 121,4 b 
30 Kasım 84.3 bc 132.9 B 123,1 b 113,5 c 
15 Aralık 77.3 cd 122.5 B 105,9 c 101,9 d 
20 ġubat 66.1 de 95.5 C 67,2 d 76,3 e 

7 Mart 58.7 ef 76.2 D 47,6 e 60,8 f 
22 Mart 54.7 ef 70.0 D 46,0 ef 56,9 f 
5 Nisan 51.0 f 42.7 E 42,1 f 45,3 g 

LSD 11.65 11.26 4.84  5.42  
CV(%) 6.68 6.37 4.59  6  
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Bitki Boyu(cm): 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 yetiĢtirme sezonlarında aspir‟de ekim 
zamanlarına göre elde edilen bitki boyu değerleri Çizelge 3‟te verilmiĢtir. Çizelge 3 
incelendiğinde, her üç yetiĢtirme sezonunda da bitki boyu bakımından ekim zamanları 
arasındaki farklılıklar önemli (p<0.01) bulunmuĢtur. Üç yıllık ortalamalara göre ekim zamanları 
arasında en yüksek bitki boyu 127,9 cm ile 30 Ekim tarihindeki I. Ekim zamanından alınırken, en 
düĢük bitki boyu ise, 45,3 cm ile 5 Nisan tarihindeki XIII. Ekim zamanından elde edilmiĢtir.   

Çizelge 3: 2007-2008,2008-2009 ve 2009-2010 yetiĢtirme sezonlarında ekim zamanlarına ait bitki boyu 
(cm) değerleri ve oluĢan gruplar. 
 
Yan Dal Sayısı(adet/bitki): 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 yetiĢtirme sezonlarında 
aspir‟de ekim zamanlarına göre elde edilen yan dal sayısı değerleri Çizelge 4‟te verilmiĢtir. 
Çizelge 4 incelendiğinde her üç yetiĢtirme sezonunda da yan dal sayısı bakımından ekim 
zamanları arasındaki farklılıklar önemli (p<0.01) bulunmuĢtur. Üç yıllık ortalamalara göre ekim 
zamanları arasında en yüksek yan dal sayısı 8,1 adet/bitki ile 30 Ekim tarihindeki I. Ekim 
zamanından alınırken, en düĢük yan dal sayısı ise, 4,5 adet/bitki ile 5 Nisan tarihindeki XIII. 
Ekim zamanından elde edilmiĢtir.  
 
Çizelge 4: 2007-2008,2008-2009 ve 2009-2010 yetiĢtirme sezonlarında ekim zamanlarına ait yan dal 
sayısı (adet/bitki) değerleri ve oluĢan gruplar.  
Tabla Sayısı(adet/bitki): 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 yetiĢtirme sezonlarında aspir‟de 
ekim zamanlarına göre elde edilen tabla sayısı değerleri Çizelge 5‟te verilmiĢtir. Çizelge 5 
incelendiğinde, her üç yetiĢtirme sezonunda da tabla sayısı bakımından ekim zamanları 
arasındaki farklılıklar önemli (p<0.01) bulunmuĢtur. Üç yıllık ortalamalara göre ekim zamanları 
arasında en yüksek tabla sayısı 31,8 adet/bitki ile 30 Ekim tarihindeki I. Ekim zamanından 
alınırken, en düĢük tabla sayısı ise, 10,5 adet/bitki ile 5 Nisan tarihindeki XIII. Ekim zamanından 
elde edilmiĢtir.  
 
 
Çizelge 5: 2007-2008,2008-2009 ve 2009-2010 yetiĢtirme sezonlarında ekim zamanlarına ait tabla sayısı 
(adet/bitki) değerleri ve oluĢan gruplar.  
 

Ekim 
Zamanı                     Tabla Sayısı (adet/bitki) 
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Tabla 
Çapı(mm): 
2007-2008, 

2008-2009 ve 
2009-2010 
yetiĢtirme 

sezonlarında 
aspirde ekim 

zamanlarına 
göre elde 
edilen tabla 
çapı değerleri 
Çizelge 6‟da 

verilmiĢtir. 
Çizelge 6 incelendiğinde, her üç yetiĢtirme sezonunda da tabla çapı bakımından ekim zamanları 
arasındaki farklılıklar önemli (p<0.01) bulunmuĢtur. Üç yıllık ortalamalara göre ekim zamanları 
arasında en yüksek tabla çapı 20,77 mm ile 30 Ekim tarihindeki I. Ekim zamanından alınırken, 
en düĢük tabla çapı ise, 16,33 mm ile 5 Nisan tarihindeki XIII. Ekim zamanından elde edilmiĢtir.  

 
Çizelge 6: 2007-2008,2008-2009 ve 2009-2010 yetiĢtirme sezonlarında ekim zamanlarına ait tabla çapı 
(mm) değerleri ve oluĢan gruplar.  
 

 2007/2008** 2008/2009** 2009/2010**   Ortalama**  
30 Ekim 42.0 a 36.7 a 16,8 a 31,8 a 

15 Kasım 34.2 b 35.4 ab 14,4 b 28,0 b 
30 Kasım 29.2 c 31.1 ab 13,0 bc 24,5 c 
15 Aralık 28.0 c 30.1 ab 12,3 bcd 23,5 c 
20 ġubat 20.8 d 26.6 b 11,5 cde 19,7 d 

7 Mart 17.0 e 13.0 c 10,3 de 13,5 e 
22 Mart 13.6 f 15.1 c 9,7 e 12,8 e 
5 Nisan 10.7 f 11.1 c 9,7 e 10,5 e 

LSD 2.90 9.11 2.06  3.13  
CV(%) 7.88 32.28 14.02  23.76  

Ekim Zamanı  
                               Yan Dal Sayısı(adet/bitki) 

   

 2007/2008** 2008/2009** 2009/2010**   Ortalama**  
30 Ekim 9.1 a 9.5 a 5,8 a 8,1 a 

15 Kasım 7.7 b 9.9 a 5,7 a 7,8 a 
30 Kasım 6.7 c 9.5 a 5,0 b 7,1 b 
15 Aralık 6.2 c 9.4 ab 4,9 b 6,9 b 
20 ġubat 5.2 d 8.0 bc 4,8 b 6,0 c 

7 Mart 4.8 d 6.0 de 4,4 bc 5,3 d 
22 Mart 4.7 d 7.3 cd 3,9 c 5,1 d 
5 Nisan 4.0 e 5.6 e 3,8 c 4,5 e 

LSD 0.56 1.41 0.74  0.54  
CV(%) 6.48 14.90 13.38  13.02  

Ekim 
Zamanı                                Tabla çapı(mm)                        
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: gruplar arasındaki fark% 5 önem seviyesine göre önemli bulunmuĢtur. 
** : gruplar arasındaki fark% 1 önem seviyesine göre önemli bulunmuĢtur. 
 
Bin Tane Ağırlığı(g): 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 yetiĢtirme sezonlarında aspir‟de 
ekim zamanlarına göre elde edilen bin tane ağırlığı değerleri Çizelge 7‟de verilmiĢtir. Çizelge 7 
incelendiğinde, her üç yetiĢtirme sezonunda da bin tane ağırlığı bakımından ekim zamanları 
arasındaki farklılıklar önemli (p<0.01) bulunmuĢtur. Üç yıllık ortalamalara göre ekim zamanları 
arasında en yüksek bin tane ağırlığı 42,51 g ile 30 Ekim tarihindeki I. Ekim zamanından 
alınırken, en düĢük bin tane ağırlığı ise, 37,33 g ile 5 Nisan tarihindeki XIII. Ekim zamanından 
elde edilmiĢtir.  
 
Çizelge 7: 2007-2008,2008-2009 ve 2009-2010 yetiĢtirme sezonlarında ekim zamanlarına ait bin tane 
ağırlığı (g) değerleri ve oluĢan gruplar.  
 
*   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Özet: Farklı ekim zamanlarının aspirde (Carthamus tinctorius L.) verim ve verim unsurlarına 
etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu çalıĢma, GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal 
AraĢtırma Enstitüsü Koruklu AraĢtırma Ġstasyonunda üç yetiĢtirme (2007-2008,2008-2009, 

 2007/2008** 2008/2009** 2009/2010**   Ortalama**  
30 Ekim 20.61 a 19.52 ab 22,16 a 20,77 a 

15 Kasım 19.53 b 19.53 ab 21,32 b 20,13 b 
30 Kasım 19.18 bc 18.26 c 20,95 bc 19,60 c 
15 Aralık 18.56 c 19.73 a 20,51 c 19,47 c 
20 ġubat 17.37 d 18.69 bc 19,69 d 18,59 d 

7 Mart 16.72 de 17.83 c 18,91 e 17,82 e 
22 Mart 15.87 ef 18.01 c 18,51 e 17,46 e 
5 Nisan 15.05 f 16.05 d 17,89 f 16,33 f 

LSD 0.89 0.96 0.48  0.44  
CV(%) 2.75 5.08 4.42  4.24  

Ekim 
Zamanı                          Bin tane ağırlığı(g)                      

   

 2007/2008** 2008/2009** 2009/2010**   
Ortalama** 

 

30 Ekim 49.21 a 38.54 a 39,77 a 42,51 a 
15 Kasım 49.02 a 37.86 a 38,65 ab 41,84 ab 
30 Kasım 48.66 ab 38.18 a 37,50 bc 41,45 bc 
15 Aralık 47.80 b 38.51 a 36,11 cd 40,81 c 

         
20 ġubat 45.42 c 38.09 a 34,95 de 39,49 d 

7 Mart 44.30 c 38.06 a 34,20 ef 38,86 d 
22 Mart 42.86 d 37.57 a 33,98 ef 38,02 e 
5 Nisan 42.50 d 35.92 b 33,21 f 37,33 e 

LSD 1.19 1.02 1.47  0.69  
CV(%) 2.41 2.75 2.64  2.59  
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2009-2010) sezonlarında yürütülmüĢtür. AraĢtırma tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller 
deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuĢ olup, ekim zamanları ana parsellere(30 
Ekim, 15 Kasım, 30 Kasım,  15 Aralık, 20 ġubat, 7 Mart, 22 Mart ve 5 Nisan), çeĢitler ise alt 
parsellere (Remzibey–05, Dinçer) yerleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, ekim zamanları 
bakımından, bitki boyu, yan dal sayısı, tabla sayısı,  tabla çapı, bin tane ağırlığı ve tohum verimi 
arasındaki farklılıklar önemli (p<0.01) bulunmuĢtur. Üç yıllık ortalamalara göre ekim zamanları 
arasında en yüksek tohum verimi 426 kg/da ile 30 Ekim tarihindeki I. Ekim zamanından 
alınırken, en düĢük tohum verimi ise, 98 kg/da ile 5 Nisan tarihindeki XIII. Ekim zamanından 
elde edilmiĢtir. Üç yıllık ortalamalara göre en yüksek tohum verimi 30 Ekim tarihinden 447 kg/da 
ile remzibey-05 çeĢidinden alınırken, en düĢük tohum verimi 5 Nisan tarihinden 95 kg/da ile 
dinçer çeĢidinden elde edilmiĢtir. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proje adı     : Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) ÇeĢitlerinde Farklı Sıra Arası 
ve Tohumluk Miktarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri 

Projenin Ġngilizce Adı : Effects of Different Row Spacing and Seeding Rate on Yield and Yield 
Components in Some Safflower Cultivars (Carthamus tinctorius L.)  

Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ : Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA 
Proje Lideri : Dr. Suay BAYRAMĠN 
Sunan : Dr. Suay BAYRAMĠN 
Proje Yürütücüleri :  Doç. Dr. Mehmet Demir KAYA, Dr. Duran KATAR, Dr. Fatma 

KAYAÇETĠN, Zir. Yük. Müh. Yusuf ARSLAN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : - 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi :  01.03.2010-01.03.2012 

AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Ülkemizde tescil edilmiĢ aspir çeĢitlerinde, özellikle birim 
alandan en yüksek tane verimi alabilmek için dekara atılacak en uygun tohumluk miktarı ve sıra 
arasının belirlenmesi projenin amacını oluĢturmaktadır. Aspir çeĢitlerinin en uygun tohumluk 
miktarlarının saptanması ile verimde artıĢ yanında, pahalı bir girdi olan tohumluk miktarında da 
muhtemel bir azalma ile ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlanacaktır.  

Materyal ve Metot: Deneme, Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü AraĢtırma ve Uygulama 
Çiftliği Ġkizce/Haymana deneme arazisinde 2 Nisan 2009 ve 22 Mart 2010 tarihlerinde tesadüf 
bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. 
Denemede Dinçer ve Remzibey-05 aspir çeĢitleri materyal olarak kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada ekim sıklıkları 40, 80, 120 ve 160 tohum/m2 ve sıra aralıkları 14, 28 ve 42 cm olarak 
ayarlanmıĢtır. Denemede çeĢitlerin bin tohum ağırlıkları hesaplanarak, m2‟ de 40, 80, 120 ve 
160 tohum olacak Ģekilde birim alana atılacak tohumluk miktarları (g/m2) bulunmuĢtur. Bu 
miktarlardan 14, 28 ve 42 cm sıra aralıklarına ekilecek olan tohumluk miktarı hesaplanmıĢtır. 
Her bir parsel 6m uzunluğunda ve 1.68m geniĢliğinde olup, her bir parselin alanı 10.08 m2‟ dir. 
EĢit parsel büyüklüklerinde 14 cm sıra arası için 12 sıra, 28 cm sıra arası için 6 sıra ve 42 cm 
sıra arası için 4 sıra olacak Ģekilde mibzerle ekim yapılmıĢtır.   

AraĢtırma sonucunda elde edilen verilerde tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme 
desenine göre varyans analizi yapılmıĢtır. Uygulamalar arasındaki farklılıkların önem düzeyini 
belirleyebilmek amacıyla Duncan testi kullanılmıĢtır. Tüm istatistiksel hesaplamalar bilgisayarda 
MSTAT–C paket programı kullanılarak yapılmıĢtır. 

AraĢtırma yerinin uzun yıllar ortalaması ve denemenin yürütüldüğü yıllara ait yağıĢ ve sıcaklık 
değerleri Çizelge 1‟de gösterilmiĢtir. 2009 yılında toplam 415 mm ve 2010 yılında 423 mm yağıĢ 
kaydedilmiĢtir. YağıĢ miktarı ve yağıĢın vejetasyon periyodu içerisindeki dağılımı yıllar arasında 
farklılık göstermiĢtir. Ġkinci yıl çimlenme ve çıkıĢın gerçekleĢtiği Nisan ve Mayıs aylarında birinci 
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yıla göre düĢük yağıĢ gerçekleĢmiĢtir. Verim yönünden önemli ve bitkilerin tabla oluĢturma, 
çiçeklenme gösterdikleri Temmuz ayındaki yağıĢ miktarı 2010 yılında, 2009 yılına göre daha az 
olmuĢtur. Ortalama sıcaklık değerleri uzun yıllar ortalaması olarak 9.8 oC iken, 2009 yılı 
ortalama sıcaklık değeri 10.6 oC, 2010 yılında ise 12.0 oC olarak gerçekleĢmiĢtir 

Çizelge 1. Deneme yerinin uzun yıllar ortalaması ve 2009 ve 2010 yıllarına ait bazı iklim verileri 
 

Aylar 

YağıĢ (mm) Sıcaklık (
oC) 

2009 yılı 2010 yılı Uzun 
yıllar ort. 2009 yılı 2010 yılı Uzun yıllar 

ort. 
Ocak 41.2 56.2 27.8 -0.3 1.2 -1.6 
ġubat 56.0 39.4 30.5 1.9 4.0 -0.4 
Mart 41.6 41.0 43.1 2.9 6.8 3.6 
Nisan 55.8 13.8 50.6 8.7 9.4 8.7 
Mayıs 38.4 21.7 45.0 13.2 14.6 13.2 
Haziran 46.2 75.8 24.0 18.9 19.1 17.5 
Temmuz 24.6 19.8 15.3 21.1 20.6 20.8 
Ağustos 0.0 0.0 14.3 20.4 25.5 20.7 
Eylül 3.0 0.0 19.2 16.7 17.1 16.9 
Ekim 16.4 81.6 24.4 14.5 12.3 12.4 
Kasım 26.4 24.0 34.9 5.2 8.6 5.4 
Aralık 65.6 50.0 50.6 3.4 4.6 0.4 
Toplam 168/415 131/423 168/380 - - - 
Ortalama - - - 10.6 12.0 9.8 

Deneme yerinden 0-20 ve 20-40 cm derinlikten alınan toprak örnekleri Toprak Gübre ve Su 
Kaynakları Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarında analiz edilmiĢ ve sonuçlar 
Çizelge 2‟de verilmiĢtir.  
 
Çizelge 2. Deneme yerine iliĢkin toprak analiz sonuçları 

Derinlik 
(cm) 

Organik 
madde (%) pH Toplam 

tuz (%) 

Kireç 
CaCO3 

(%) 

P2O5 
(kg/da) 

K2O 
(kg/da) 

0-20 1.33 7.78 0.055 29.66 13.4 157 
20-40 0.85 7.90 0.049 31.05 10.7 150 

 
AraĢtırma alanı toprağı, toplam tuz bakımından zararsız, alkali, kireç bakımından zengin, 
organik maddece fakir, fosfor bakımından orta düzeyde, potasyum bakımından zengin, killi-tınlı 
bir yapıya sahiptir. 

Bulgular ve TartıĢma: Farklı tohumluk miktarı ve sıra arasında yetiĢtirilen Dinçer aspir 
çeĢidinin verim, verim komponentleri ve yağ oranına ait 2009 yılı verileri Çizelge 3‟de verilmiĢtir. 
Ġncelenen özelliklere iliĢkin verilerle yapılan varyans analizi sonucunda, çiçeklenme süresi ve 
bitki boyu bakımından tohumluk miktarı, yan dal sayısı ve dekara tane verimi bakımından sıra 
arası ve tohumluk miktarı; tabla sayısı, bitki ağırlığı ve bitkide tane verimi bakımından sıra arası, 
tohumluk miktarı ve sıra arası x tohumluk miktarı interaksiyonu istatistiksel olarak önemli 
bulunmuĢtur (Çizelge 3). Yağ oranında ise ele alınan faktörlerin önemli etkisi bulunmamıĢtır. Bin 
tane ağırlığı hariç tüm özelliklerde tohumluk miktarının etkisinin önemli olduğu belirlenmiĢtir. 
Yan dal sayısının sıra arası geniĢledikçe arttığı ve tohumluk miktarı arttıkça azaldığı 
görülmektedir (Çizelge 3). Bitkide tane veriminde ise en yüksek değer 17.0 g/bitki ile 14 cm sıra 
aralığında 40 tohum/m2 ekilen parsellerden elde edilmiĢtir. Genelde sıra arasının artıĢı bitkide 
tane veriminin artmasına, tohumluk miktarının artması ise bitkide tane verimini azalmasına 
neden olmuĢtur. Dekara tane verimi bakımından sıra aralıkları incelendiğinde en yüksek değer 
252 kg/da ile 14 cm‟ den elde edilmiĢtir. Tohumluk miktarında ise 302 kg/da ile 160 tohum/m2 en 
yüksek değeri vermiĢtir. Sıra aralığındaki artıĢ tane verimini azaltırken, tohumluk miktarındaki 
artıĢ tane verimini arttırmıĢtır. Yağ oranı ise sıra arası ve tohumluk miktarından etkilenmemiĢ ve 
%26.4-28.3 arasında değiĢim göstermiĢtir.  

Farklı sıra arası ve tohumluk miktarlarında 2010 yılında ekilen ve ölçümleri yapılan Dinçer  
çeĢidine ait veriler Çizelge 4‟de özetlenmiĢtir. Ġncelenen özelliklere iliĢkin verilerle yapılan 
varyans analizi sonucunda; çiçeklenme süresi bakımından tohumluk miktarı; bitki ağırlığı ve yağ 
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oranı bakımından sıra arası; yan dal sayısı bakımından sıra arası ve tohumluk miktarı x sıra 
arası interaksiyonu; tabla sayısı, bitki tane verimi 

Çizelge 3. Dinçer çeĢidinde 2009 yılında incelenen özelliklere ait ortalamalar, farklılık 
gruplandırmaları ve varyans analizi 

Tohum 
miktarı 

(toh./m2) 

Sıra 
Arası 
(cm) 

Çiçek. 
süresi 
(gün) 

Bitki 
boyu 
(cm) 

Yan 
dal 

sayısı 
(adet) 

Tabla 
sayısı 
(adet) 

Bitki 
ağırlığı 

(g) 

Bin 
tane 

ağırlığı 
(g) 

Bitki 
tane 

verimi 
(g/bitki) 

Hasat 
indeksi 
(%) 

Tane 
verimi 
(kg/da) 

Yağ 
oranı 
(%) 

40 

14 116 57.1 5.40 13.5b 74.3ab 45.3abc 17.0a1  22.9 113 27.7 

28 116 60.0 6.50 14.4ab 78.0a 47.4a 16.3a1 21.0 97 26.6 

42 116 60.0 6.30 15.4ab 82.8a 43.9bc 15.8a12 20.1 99 26.4 

Ortalama 116a1 58.7b2 6.07a 14.3 78.3 45.5 16.4 21.3 103d4 26.9 

80 

14 115 69.3 5.00 10.5cde 49.6ef 43.2c 9.2d45 18.8 268 28.2 

28 114 68.7 5.53 10.7cd 53.7de 42.9ab 11.9bc34 22.0 192 26.9 

42 115 70.1 6.33 16.2a 79.6a 46.9abc 16.1a1 20.6 197 27.2 

Ortalama 115b12 69.3a1 5.62ab 12.5 61.0 44.3 12.4 20.5 219c3 27.4 

120 

14 115 64.4 4.45 8.7ef 40.7fg 44.0abc 9.6d4 23.5 309 27.9 

28 114 69.0 5.15 10.3cde 51.2def 44.9abc 11.7bc34 22.9 265 28.2 

42 114 69.1 5.83 13.5b 66.2bc 44.3abc 15.3a12 23.2 223 28.2 

Ortalama 114bc12 69.1a1 5.14bc 10.8 52.7 44.4 12.1 23.2 265b2 28.1 

160 

14 113 66.8 4.30 7.3f 30.9g 45.8abc 6.7e5 21.7 320 28.3 

28 114 68.5 4.53 9.0def 44.3ef 44.5abc 10.6cd4 21.8 315 28.2 

42 113 67.6 5.58 11.4c 61.7cd 44.0abc 13.4b23 21.8 271 27.4 

Ortalama 113c2 67.6a1 4.80c 9.2 45.6 45.1 10.2 21.8 302a1 28.0 

Sıra aralığı ortalama 

14 114 65.7 4.79c3 10.0 48.9 44.6 10.6 21.7 252a1 28.0 

28 114 66.4 5.43b2 11.1 56.7 44.9 12.6 21.9 217b2 27.5 

42 115 66.6 6.01a1 14.1 72.5 45.0 15.2 21.4 197b2 27.3 

Varyans Analiz Tablosu 
V.K. S.D. Kareler Ortalaması (KO) 
Genel 47 - - - - - - - - - - 
Tekerrür 3 0.08 37 0.50 1.5 332 3.2 12.5 25.1 2403 0.99 
Tohum 
miktarı (A) 3 10.9** 308** 3.67* 58.5** 2384** 3.9 79.7** 9.4 90100** 3.62 

Hata1 9 1.19 26 0.59 2.1 51 3.1 4.7 3.8 855 0.99 
Sıra 
arası (B) 2 0.25 4 5.95** 72.1** 2322** 0.9 82.7** 2.5 12314** 2.18 

A x B 6 1.11 3 0.32 4.4* 138* 11.2* 15.5** 3.7 1799 0.96 
Hata2 24 0.79 12 0.18 1.6 49 4.0 1.7 1.7 885 1.59 

D.K. (%) 0.8 5.3 7.7 10.6 12.0 4.5 10.0 4.7 13.3 4.6 
*:%5, **:%1 düzeyinde önemli : Harfler %5, rakamlar %1 düzeyinde farklı grupları göstermektedir. 

 

 

ve tane verimi bakımından ise tohumluk miktarı, sıra arası ve tohumluk miktarı x sıra arası 
interaksiyonu istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 4). Tabla sayısının tohumluk 
miktarı arttıkça azaldığı ve sıra arası geniĢledikçe arttığı görülmektedir. Bitkide tane veriminde 
ise en yüksek değer 10.6 g/bitki ile 28 cm sıra aralığında ve 40 tohum/m2 tohumluk miktarında 
elde edilmiĢtir. Genelde tohumluk miktarının artması bitkide tane veriminin azalmasına neden 
olmuĢtur. En yüksek tane verimi 218 kg/da ile 14 cm sıra aralığında m2‟de 120 adet tohum 
ekildiğinde elde edilmiĢtir. 40, 80 ve 120 tohum/m2 bitki sıklıklarında 14 cm sıra aralığı verim 
bakımından üstün bulunurken, 160 tohum/m2 tohumluk miktarında 14 ve 28 cm sıra 
aralıklarından benzer verimler elde edilmiĢtir. Yağ oranı ise sıra aralıklarına göre farklılık 
göstermiĢ ve 14 cm sıra aralığında %29 ile en yüksek belirlenmiĢtir.  

Farklı tohumluk miktarı ve sıra arasında yetiĢtirilen Remzibey-05 aspir çeĢidinin verim, verim 
komponentleri ve yağ oranına ait 2009 yılı verileri Çizelge 5‟de verilmiĢtir. 
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En yüksek yan dal sayısı 6.96 adet ile 28 cm sıra aralığından elde edilmiĢtir. Artan tohumluk 
miktarı yan dal sayısında azalmaya neden olmuĢtur. Tabla sayısı, bitki ağırlığı ve bitkide tane 
verimi bakımından en yüksek değerler sırasıyla 18.9 adet, 69.0 g/bitki ve 19.5 g/bitki ile 42 cm 
sıra aralığı ve 40 tohum/m2 uygulamasından elde edilmiĢtir. En düĢük değerler ise 14 cm sıra 
aralığı ve 120-160 tohum/m2 uygulamasında belirlenmiĢtir. Dekara tane verimi incelendiğinde, 
14 cm sıra aralığının en yüksek değeri (296 kg/da) verdiği, sıra aralığının artması ile verimin 
azaldığı görülmektedir (Çizelge 5). Tohumluk miktarının artması ile dekara tane verimi artmıĢ ve 
en yüksek değer olan 322 kg/da‟a 160 tohum/m2‟de ulaĢmıĢtır. Yağ oranı sıra aralığı ve 
tohumluk miktarına göre önemli bir değiĢiklik göstermemiĢ ve %30.2-32.1 arasında değiĢmiĢtir. 

 

Çizelge 4. Dinçer çeĢidinde 2010 yılında incelenen özelliklere ait ortalamalar, farklılık 
gruplandırmaları ve varyans analizi 

Tohum 
miktarı 

(toh./m2) 

Sıra 
Arası 
(cm) 

Çiçek. 
süresi 
(gün) 

Bitki 
boyu 
(cm) 

Yan dal 
sayısı 
(adet) 

Tabla 
sayısı 
(adet) 

Bitki 
ağırlığı 
(g) 

Bin tane 
ağırlığı 
(g) 

Bitki tane 
verimi 
(g/bitki) 

Hasat 
indeksi 
(%) 

Tane 
verimi 
(kg/da) 

Yağ 
oranı 
(%) 

40 

14 101 62.0 3.25c3 5.1e4 17.9 50.0 6.4f 36.1 179bcd12  29.1 

28 101 60.3 4.35a1 7.9a1 29.3 52.4 10.6a 36.2 111f4 27.1 

42 101 63.3 3.38bc3 7.9a1 29.0 51.1 10.4ab 37.4 120ef4 27.5 

Ortalama 101a1 61.9 3.66 7.0 25.4 51.2 9.1 36.6 137 27.9 

80 

14 100 61.7 3.45bc3 5.6cde234 19.1 49.6 6.5f 35.4 213ab1 29.4 

28 99 60.5 3.85ab123 6.7bc123 23.6 50.0 7.5def 31.8 116ef4 27.6 

42 100 64.3 3.55bc23 7.5ab1 24.5 51.5 8.1cde 34.0 149de234 28.0 

Ortalama 100b12 62.2 3.62 6.6 22.4 50.4 7.4 33.7 159 28.3 

120 

14 100 62.1 3.60bc23 5.4de34 26.1 52.4 9.2bc 34.5 218a1 29.1 

28 99 63.3 3.63bc23 6.4bcd1-4 25.8 50.1 9.4abc 36.6 173cd123 27.0 

42 99 61.1 4.18a12 5.0e4 19.5 48.0 6.9ef 35.6 128ef34 27.1 

Ortalama 99c2 62.2 3.80 5.6 23.8 50.2 8.5 35.6 173 27.7 

160 

14 98 63.0 3.18c3 5.0e4 18.4 52.0 6.7f 35.9 199abc1 28.2 

28 99 63.8 4.23a12 7.4ab1 25.0 49.5 8.7cd 34.5 198abc1 28.3 

42 99 63.8 3.53bc23 7.0ab12 23.0 50.1 8.2cde 35.3 123ef4 27.9 

Ortalama 99c2 63.5 3.65 6.5 22.1 50.5 7.9 35.2 173 28.1 

Sıra aralığı ortalama 

14 99 62.1 3.37 5.2 20.4b 51.0 7.2 35.5 202 29.0a1 

28 99 62.0 4.01 7.1 25.9a 50.5 9.2 34.8 150 27.5b2 

42 100 63.0 3.66 6.8 24.0a 50.2 8.4 35.6 130 27.6b2 

Varyans Analiz Tablosu 
V.K. S.D. Kareler Ortalaması (KO) 
Genel 47     -     -     -     -     -       -     -      -      -     - 
Tekerrür 3 0.24 10 0.04 0.37 7.3 3.53 0.30 2.93 126 2.27 
Tohum 
miktarı (A) 3 10.97** 6 0.08 3.92* 25.8 2.30 7.10** 17 3490** 0.82 

Hata1 9 1.13 6 0.10 0.73 7.1 5.63 0.88 7.53 455 2.58 
Sıra 
arası (B) 2 0.44 6 1.66** 15.80** 268.3* 7.81 29.92** 3.62 22404** 10.15** 

A x B 6 1.13 8 0.51** 2.39** 12.1 9.46 2.13* 5.87 2846** 1.14 
Hata2 24 0.76 9 0.10 0.52 8.5 7.21 0.72 5.75 481 1.26 

D.K. (%) 0.9 4.7 8.7 11.3 12.5 5.3 10.3 6.8 13.6 4.0 
*:%5, **:%1 düzeyinde önemli : Harfler %5, rakamlar %1 düzeyinde farklı grupları göstermektedir. 

 

 

Çizelge 5. Remzibey-05 çeĢidinde 2009 yılında incelenen özelliklere ait ortalamalar, farklılık 
gruplandırmaları ve varyans analizi 

Tohum 
miktarı 

(toh./m2) 

Sıra 
Arası 
(cm) 

Çiçek. 
süresi 
(gün) 

Bitki 
boyu 
(cm) 

Yan 
dal 

sayısı 
(adet) 

Tabla 
sayısı 
(adet) 

Bitki 
ağırlığı 

(g) 

Bin 
tane 
ağır 
(g) 

Bitki 
tane 

verimi 
(g/bitki) 

Hasat 
indeksi 

(%) 

Tane 
verimi 
(kg/da) 

Yağ 
oranı 
(%) 
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40 

14 114 63.3 6.8 16.5ab123 62.1abc1-4 46.2 19.0a1 30.2ab12  137h 30.8 

28 144 63.2 7.7 16.1b123 71.0a1 50.2 18.9a1 26.6b-e1-4 134h 30.5 

42 114 63.0 7.6 18.9a1 69.0a12 48.5 19.5a1 28.2a-d123 120h 30.2 

Ortalama 114a1 63.1 7.3a1 17.1 67.4 48.2 19.1 28.3 130 30.5 

80 

14 114 63.9 7.2 17.2ab12 59.8bcd1-5 48.5 14.9b2 24.8c-f2-5 332bc 31.4 

28 114 67.4 8.0 17.3ab12 65.1ab123 51.1 14.9b2 21.7fg45 299cde 31.8 

42 114 62.4 7.0 14.8bc234 57.4b-e2-5 48.4 14.0bc2 24.4d-g2-5 262fg 31.3 

Ortalama 114a1 64.6 7.3a1 16.5 60.7 49.3 14.6 23.6 298 31.5 

120 

14 112 62.4 5.2 9.0e6 29.2g8 50.2 7.5f5 25.7b-f2-5 344ab 31.9 

28 113 62.6 5.9 12.2d456 51.8de456 51.1 10.4de34 20.2g5 292def 30.9 

42 112 63.7 6.7 13.1cd345 53.9cde345 49.3 12.5cd23 23.5efg345 241g 31.4 

Ortalama 113b2 62.9 6.0b2 11.4 44.9 50.2 10.1 23.1 292 31.4 

160 

14 113 63.6 5.1 8.8e6 30.4g78 48.0 9.0ef45 29.3abc123 374a 31.1 

28 113 62.3 6.3 10.7de56 41.1f67 49.6 13.3bc2 32.6a1 317bcd 32.1 

42 113 64.9 6.5 11.8d456 48.6ef56 48.7 12.0cd23 24.5d-g2-5 275ef 30.4 

Ortalama 113b2 63.6 5.9b2 10.4 40.1 48.7 11.3 28.8 322 31.2 

Sıra aralığı ortalama 

14 113 63.3 6.1b2 12.9 45.3 48.2 12.6 27.5 297 31.3 

28 114 63.9 7.0a1 14.1 57.2 50.5 14.3 25.2 260 31.3 

42 113 63.4 7.0a1 14.7 57.2 48.7 14.4 25.2 225 30.8 

Varyans Analiz Tablosu 
V.K. S.D. Kareler Ortalaması (KO) 
Genel 47 - - - - - - - - - - 
Tekerrür 3 0.9 132 1.91 7.3 31 24.2 3.9 8.0 14557 0.61 
Tohum 
miktarı (A) 3 6.0** 7 7.99** 141.0** 1995** 8.3 191.4** 46.0** 92682** 2.40 

Hata1 9 0.7 6 0.93 6.1 21 5.3 4.0 5.3 1800 1.78 
Sıra arası 
(B) 2 1.7 1 4.23** 13.0* 751** 22.6 19.0** 12.6* 20449** 1.27 

A x B 6 0.3 11 0.79 10.6** 161** 2.8 9.2** 12.8** 1605* 1.13 
Hata2 24 0.6 10 0.52 2.7 32 11.8 1.9 3.5 458 1.71 

D.K. (%) 0.7 5.1 10.8 11.8 10.6 6.9 9.7 6.1 8.2 4.2 
*:%5, **:%1 düzeyinde önemli. :Harfler %5, rakamlar %1 düzeyinde farklı grupları göstermektedir. 

Farklı sıra arası ve tohumluk miktarlarında 2010 yılında ekilen ve ölçümleri yapılan Remzibey-
05 çeĢidine ait veriler Çizelge 6‟da özetlenmiĢtir. 

Çizelge 6. Remzibey-05 çeĢidinde 2010 yılında incelenen özelliklere ait ortalamalar, farklılık 
gruplandırmaları ve varyans analizi 

Tohum 
miktarı 

(toh./m2) 

Sıra 
Arası 
(cm) 

Çiçek. 
süresi 
(gün) 

Bitki 
boyu 
(cm) 

Yan 
dal 
sayısı 
(adet) 

Tabla 
sayısı 
(adet) 

Bitki 
ağırlığı 
(g) 

Bin 
tane 
ağırlığı 
(g) 

Bitki 
tane 
verimi 
(g/bitki) 

Hasat 
indeksi 
(%) 

Tane 
verimi 
(kg/da) 

Yağ 
oranı 
(%) 

40 

14 99 56.3 3.8 5.9ab 16.3 44.1abc 5.8de234 35.7 205b2  29.9 

28 99 54.2 4.5 7.5a 21.4 42.5abc 7.7ab1 35.9 171c3 30.5 

42 99 55.9 3.8 7.5a 20.1 43.3abc 8.0a1 35.0 168c3 30.1 

Ortalama 99a 55.5 4.0 7.0 19.3a1 43.3 7.2 35.5 181 30.2 

80 

14 99 57.2 3.5 4.7b 13.1 41.0bc 4.6f4 35.3 252a1 30.6 

28 99 54.5 4.2 6.2ab 19.0 43.9abc 6.6bcd123 34.5 209b2 30.4 

42 99 53.2 4.1 6.5ab 19.6 44.1abc 7.2abc12 35.5 162c3 31.1 

Ortalama 99a 55.0 3.9 5.8 17.2b23 43.0 6.1 35.1 208 30.7 

120 

14 97 54.6 3.1 8.2a 20.3 46.2a 7.3abc12 35.3 252a1 29.1 

28 98 54.3 4.9 8.0a 21.0 43.7abc 7.6abc1 35.8 181c23 30.5 

42 97 55.1 4.4 4.7b 14.6 39.8c 4.5f4 33.6 163c3 29.7 

Ortalama 97b 54.7 4.1 7.0 18.6a12 43.2 6.5 34.9 199 29.8 

160 
14 96 54.5 3.3 4.7b 15.0 44.7ab 5.2ef34 35.2 271a1 30.7 

28 97 53.0 4.2 6.2ab 18.2 44.0abc 6.4cd123 34.3 160c3 30.4 
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42 97 54.8 3.3 5.0b 14.5 41.9abc 4.5f4 35.2 164c3 30.0 

Ortalama 97b 54.1 3.6 5.3 15.9b3 43.5 5.4 34.9 198 30.4 

Sıra aralığı ortalama 

14 98 55.6 3.4c2 5.9 16.2b2 44.0 5.7 35.4 245 30.1 

28 98 54.0 4.5a1 6.9 19.9a1 43.5 7.0 35.1 180 30.4 

42 98 54.8 3.9b2 5.9 17.2b2 42.3 6.1 34.8 164 30.2 

Varyans Analiz Tablosu 
V.K. S.D. Kareler Ortalaması (KO) 
Genel  47 - - - - - - -      - - - 
Tekerrür 3 3.08 5 0.31 0.47 1.5 5.81 0.34 1.44 312 0.85 
Tohum 
miktarı (A) 3 18.30* 4 0.51 8.42** 26.9** 0.70 6.46** 1.08 1443 1.79 

Hata1 9 3.89 13 0.16 0.58 2.13 8.14 0.17 3.11 704 1.29 
Sıra arası 
(B) 2 0.65 11 4.26** 19.56** 115.4** 9.64 18.78** 0.32 29186** 0.50 

A x B 6 0.26 5 0.47 1.95* 9.9 18.25* 3.08** 2.75 1772 ** 0.91 
Hata2 24 1.69 8 0.35 0.63 4.3 7.26 0.56 5.36 195 0.77 

D.K. (%) 1.3 5.1 15.0 12.6 11.7 6.2 11.9 6.6 7.1 3.0 
*:%5, **:%1 düzeyinde önemli :Harfler %5, rakamlar %1 düzeyinde farklı grupları göstermektedir. 

Remzibey-05 çeĢidinde incelenen özelliklere iliĢkin 2010 yılı verileriyle yapılan varyans analizi 
sonucunda, çiçeklenme süresi bakımından tohumluk miktarı; yan dal sayısı bakımından sıra 
arası; bin tane ağırlığı bakımından tohumluk miktarı x sıra arası interaksiyonu; tabla sayısı ve 
bitki tane verimi bakımından tohumluk miktarı, sıra arası ve tohumluk miktarı x sıra arası 
interaksiyonu; bitki ağırlığı bakımından tohumluk miktarı ve sıra arası; tane verimi bakımından 
sıra arası ve tohumluk miktarı x sıra arası interaksiyonu istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur. 
En yüksek yan dal sayısı 4.5 adet ile 28 cm sıra aralığından elde edilmiĢtir. 160 tohum/m2 
tohumluk miktarında ise 3.6 adet ile en düĢük yan dal sayısı belirlenmiĢtir. Tohumluk miktarının 
artması ile dekara tane verimi artmıĢ ve en yüksek değer olan 271 kg/da‟a 160 tohum/m2‟de 
ulaĢmıĢtır. Dekara tane verimi incelendiğinde, 14 cm sıra aralığının en yüksek değeri (245 
kg/da) verdiği, sıra aralığının artması ile verimin azaldığı görülmektedir (Çizelge 6). 

Farklı sıra arası ve tohumluk miktarı uygulanan aspir çeĢitlerinin 2009 ve 2010 yılı verilerinin 
yıllar üzerine birleĢtirilmiĢ varyans analizi sonuçları Dinçer çeĢidi için Çizelge 7 ve  Remzibey-05 
çeĢidi için Çizelge 8‟de gösterilmiĢtir. 

Çizelge 7. Dinçer çeĢidinde iki yılın birleĢtirilmiĢ verileriyle yapılan varyans analiz sonuçları 
V.K S.D. Kareler ortalaması 

ÇS BB YDS TS BA BTA BTV HI TV YO 
Genel 95 - - - - - - - - - - 
Yıl (L) 1 5400** 344** 62** 609** 29236** 787** 418** 4419** 91316** 4.5 
Tek (R) 6 0.2 23 0.3 1 136** 3 6** 20* 1264 1.6 
Toh Mik 
(A) 3 22** 174** 3** 50** 1536** 6 67** 24* 64305** 2.0 

LxA 3 0 141** 3** 25** 1149** 1 36** 9 29285** 2.4 
Sıra Ara 
(B) 2 1 8 4** 47** 1524** 7 70** 2 33881** 10.6** 

L x B 2 0.1 2 1* 12** 464** 2 4 3 838 1.8 
A x B 6 2* 7 0.3 7** 77* 16* 7** 1 4041** 1.2 
LxAxB 6 0.1 4 1* 2 120** 5 14** 11 603 1.0 
Hata 66 1 12 0.2 1 31 5 2 7 675 1.5 
D.K. (%) 0.9 5.4 10.6 11.7 13.5 4.8 12.3 9.1 13.5 4.4 
*: %5, **: %1 seviyesinde önemli. ÇS: çiçeklenme süresi, BB: bitki boyu, YDS: yan dal sayısı, TS: tabla sayısı, BA: bitki ağırlığı, 
BTV: bitki tane verimi, HI: hasat indeksi, TV: tane verimi, YO: yağ oranı. 

Çizelge 7‟de görüldüğü gibi, Dinçer çeĢidinde, yağ oranı hariç, incelenen tüm karakterler 
bakımından yıllar arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar belirlenmiĢtir. Yıllara ait veriler 
Çizelge 3 ve 4‟de ayrı ayrı verilmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. Bu nedenle sadece tane verimi ve yağ 
oranına ait verilerin yıllar üzerine birleĢtirilmiĢ analizleri Çizelge 9‟ da özetlenmiĢtir.  

 

Çizelge 8. Remzibey-05 çeĢidinde iki yılın birleĢtirilmiĢ verileriyle yapılan varyans analiz 
sonuçları 

V.K. S.D. Kareler ortalaması 
ÇS BB YDS TS BA BTA BTV HI TV YO 

Genel 95 - - - - - - - - - - 
Yıl (L) 1 5581** 1821** 178** 1383** 30242** 833** 1362** 1997** 99453** 20.2** 
Tek (R) 6 2 68** 1.1* 4 16 15 2 11 7435** 0.7 
Toh Mik 3 22** 5 4.8** 85** 1149** 4 124** 59** 57316** 2.4 
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(A) 
LxA 3 2 5 3.8** 64** 873** 6 74** 50** 36809** 1.8 
Sıra Ara 
(B) 2 2 2 7.9** 31** 719** 23 37** 12 47922** 1.0 

L x B 2 0.2 9 0.6 2 147** 9 0.3 17 1714 0.8 
A x B 6 0.5 12 0.5 7** 71** 6 6** 13 2966** 0.6 
LxAxB 6 0.1 5 0.7 5* 99** 15 7** 21* 411 1.5 
Hata 66 1.5 9 0.4 2 16 9 2 7 579 1.3 

D.K. (%) 1.2 5.1 12.8 14.4 11.3 6.4 11.9 8.7 10.5 3.7 
*: %5, **: %1 seviyesinde önemli. ÇS: çiçeklenme süresi, BB: bitki boyu, YDS: yan dal sayısı, TS: tabla sayısı, BA: bitki ağırlığı, 
BTV: bitki tane verimi, HI: hasat indeksi, TV: tane verimi, YO: yağ oranı. 

Çizelge 8‟de görüldüğü gibi, Remzibey-05 çeĢidinde incelenen tüm karakterler bakımından yıllar 
arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar belirlenmiĢtir. Yıllara ait veriler Çizelge 5 ve 6‟da 
ayrı ayrı verilmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. Bu nedenle sadece tane verimi ve yağ oranına ait 
verilerin yıllar üzerine birleĢtirilmiĢ analizleri Çizelge 9‟ da özetlenmiĢtir.  

Çizelge 9. Aspir çeĢitlerinde tane verimi ve yağ oranına ait iki yılın birleĢtirilmiĢ ortalamaları 
Tohum 
miktarı 
(toh/m2) 

Dinçer Remzibey-05 

14 cm 28 cm 42 cm Ort. 14 cm 28 cm 42 cm Ort. 

Tane verimi (kg/da) 
40 146f5 104g6 109g6 120 171f56 152fg6 144g6  155 
80 241ab12 154ef5 173def45 189 292b1 254c2 212de34 252 

120 263a1 219bc23 175de45 219 298ab1 237cd234 202e45 245 
160 259a1 257a1 197cd34 238 322a1 238cd23 219de34 260 
Ort. 227 183 164 191 270 220 194 228 

Yağ oranı (%) 
40 28.4 26.8 27.0 27.4 30.4 30.5 30.1 30.4 
80 28.8 27.2 27.6 27.9 31.0 31.1 31.2 31.1 

120 28.5 27.6 27.7 27.9 30.5 30.7 30.6 30.6 
160 28.2 28.3 27.6 28.1 31.0 31.2 30.2 30.8 
Ort. 28.5a1 27.5b2 27.5b2 27.8 30.7 30.9 30.5 30.7 

: Harfler %5, rakamlar %1 düzeyinde farklı grupları göstermektedir. 

Yıllar üzerine birleĢtirilmiĢ (combine) veriler üzerinden elde edilen değerler incelendiğinde, 
Dinçer çeĢidinde en yüksek tane verimi 14 cm sıra aralığında ve 120 tohum/m2 tohumluk 
miktarından 263 kg/da ile elde edilmiĢtir (Çizelge 9). Verim bakımından 14 cm sıra aralığında 
80, 120 ve 160 tohum/m2 uygulamaları arasında istatistiki olarak önemli bir farklılık 
belirlenmemiĢtir. Remzibey-05 çeĢidinde ise 322 kg/da ile en yüksek verim 14 cm sıra aralığı ve 
160 tohum/m2 tohumluk miktarından elde edilmiĢtir. 14 cm sıra aralığı ve 120 tohum/m2 
tohumluk miktarında elde edilen 298 kg/da tane verimi ile aralarında istatistiksel olarak önemli 
farklılık belirlenmemiĢtir. Yağ oranında ise sadece Dinçer çeĢidinde sıra aralıklarının etkisi 
önemli bulunmuĢtur. 14 cm sıra aralığında daha yüksek yağ oranı (%28.5) elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın yürütüldüğü 2009 ve 2010 yıllarında vejetasyon dönemindeki yağıĢ miktarı 
karĢılaĢtırıldığında; 2009 yılında 168 mm, 2010 yılında ise 131 mm olarak gerçekleĢmiĢtir. Her 
iki yıl arasında yağıĢ bakımından 37 mm‟lik bir fark belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın birinci (2009) 
yılında Nisan, Mayıs ve Temmuz aylarındaki yağıĢ miktarının ikinci yıla göre daha fazla olması 
bitkilerin daha kısa bir sürede çıkıĢ yapmasına ve daha iyi geliĢme göstermelerine neden 
olmuĢtur. Ġlk yılda çıkıĢ sonrası dönemde yağıĢın ve sıcaklık koĢullarının ikinci yıla göre daha 
fazla ve bitkinin geliĢme dönemine uygun olması, her iki çeĢitte de tane veriminin daha yüksek 
olmasını sağlamıĢtır. 2010 yılında ise özellikle çıkıĢ ve ilk geliĢme dönemi boyunca (Nisan-
Mayıs) hem uzun yıllar ortalamasından hem de 2009 yılından daha az yağıĢ alınmıĢtır. Aynı 
dönemde ortalama sıcaklıkların da yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum bitkilerin erken 
dönemde strese girmesine neden olmuĢ ve daha hızlı bir Ģekilde generatif devreye geçmelerine 
zorlamıĢtır. Bitkilerin 2010 yılında daha önce ekilmelerine rağmen daha erken çiçeklenmesinin 
en önemli nedeni olarak bu durum gösterilebilir. Bu sonuçlar, sıra aralığı ve tohumluk miktarı 
yönünden yeterli tepkinin alınmasında özellikle de kuru koĢullarda yağıĢın miktarının ve geliĢme 
dönemindeki dağılımının önemini ortaya koymaktadır. 

Ġki yıl süre ile Haymana/Ankara‟da yürütülen araĢtırma sonucunda, dar sıra aralığında ekim 
yapılan bitkilerde yan dal sayısı ve tabla sayısı gibi verim üzerine etkili faktörlerde azalma 
görülse de, daha yüksek tane verimi elde edilmiĢtir. Bu duruma özellikle dar sıra aralığında 
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yapılan ekimlerde yabancı ot probleminin olmaması, bitkilerin eĢit miktarda kullanım alanına 
sahip olmaları ve toprak üzerinde daha fazla gölgeleme alanı oluĢturarak topraktan nem 
kaybının azalmasında etkili olduğu düĢünülmektedir. Bitki ağırlığında belirlenen farklılıklar ile bin 
tane ağırlığındaki değiĢim bu durumu destekler niteliktedir. Ayrıca, verim üzerine etkili 
olabilecek ve bu çalıĢmada incelenmeyen bazı özelliklerin (tablada tohum sayısı, tabla çapı, 
fertil tabla sayısı, ikinci ve üçüncü dal sayısı vb.) de etkisinin olduğu söylenebilir. Tüm bu 
faktörler göz önüne alınarak iki yıllık araĢtırma sonuçlarımız değerlendirildiğinde, bölge 
Ģartlarında aspirden daha yüksek verim elde edilmesi amacıyla kullanılabilecek en uygun sıra 
arası ve tohumluk miktarının 14 cm ve 120 tohum/m2 olduğu sonucuna varılmıĢtır.  
Özet : 
Bu araĢtırma Haymana/Ankara koĢullarında aspirde uygulanabilecek sıra arası ve tohumluk 
miktarının belirlenmesi amacıyla 2009 ve 2010 yıllarında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada Dinçer ve 
Remzibey-05 aspir çeĢitleri kullanılmıĢtır. Sıra aralıkları 14, 28 ve 42 cm ve tohumluk miktarları 
40, 80, 120 ve 160 tohum/m2 olacak Ģekilde uygulanmıĢtır. Ekim 02.04.2009 ve 22.03.2010 
tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada, çiçeklenme süresi (gün), bitki boyu (cm), yan dal 
sayısı (adet), tabla sayısı (adet), bitki ağırlığı (g/bitki), bin tane ağırlığı (g), hasat indeksi (%), 
tane verimi (kg/da) ve yağ oranına (%) ait ölçüm ve gözlemler yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, 
artan tohumluk miktarı ve azalan sıra aralığının yan dal sayısı ve tabla sayısını azalttığı 
belirlenmiĢtir. Yağ oranında genel olarak yıllar arasında farklılık belirlenmezken, Dinçer 
çeĢidinde sıra aralığı uygulamaları yağ oranı üzerine etkili olmuĢtur. Her iki yılda da bitki boyu 
sıra aralığı ve tohumluk miktarlarından önemli Ģekilde etkilenmemiĢtir. Yan dal sayısı, tabla 
sayısı, bin tane ağırlığı ve bitkide tane verimiyle birlikte incelenen aspir çeĢitlerinde sıra arası ve 
tohumluk miktarından en fazla etkilenen özellik tane verimi olmuĢtur. Dar sıra aralığında ekim 
yapılan bitkilerde yan dal sayısı ve tabla sayısı gibi verim üzerine etkili faktörlerde azalma 
görülse de, daha yüksek tane verimi elde edilmiĢtir. Ġki yıllık araĢtırma sonuçlarımız 
değerlendirildiğinde, bölge Ģartlarında aspirden daha yüksek verim elde edilmesi amacıyla 
kullanılabilecek en uygun sıra arası ve tohumluk miktarının 14 cm ve 120 tohum/m2 olduğu 
sonucuna varılmıĢtır.  
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Proje Adı  : Güneydoğu Anadolu Bölgesi KoĢullarında  Aspir Ġçin en Uygun Ekim 
Zamanının Belirlenmesi   

      Determinatıon of Suitable Sowing Date of Sufflower in South East Anatolia Region 
Condition 
Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri:  Zir. Yük. Müh. Abdulkerim HATĠPOĞLU 
Proje Yürütücüleri:  Zir. Yük. Müh. Abdulkerim HATĠPOĞLU, Doç. Dr. Davut KARAASLAN,  
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Projede görevli AraĢtırma Enstitüleriyle                                         
iĢbirliği yapılacaktır. 
BaĢlama-BitiĢ Tarihi: 01 Eylül  2009 - 31 Aralık 2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma:  
 
Çizelge 1. AraĢtırmada elde edilen bitki boyu ortalamaları  
 
Ekim Zamanları 

ÇeĢitler  
Ortalama Dinçer Remzibey-05 

15 Ekim 104,94 c 111,55 b 108,25 b 
1 Kasım 116,15 ab 119,62 a 117,88 a 
15 Kasım 114,35 ab 116,15 ab 115,25 a 
1 Aralık  119,57 a 117,27 ab 118,42 a 
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15 Aralık 120,07 a 116,40 ab 118,23 a 
1 Mart 79,70 d 77,17 de 78,43 c 
15 Mart 71,87 ef 66,87 f 69,37 d 
1 Nisan 59,67 g 46,02 ı 52,85 e 
15 Nisan 52,37 h 49,37 hı 50,87 e 
Ortalama 93,19 a 91,16 b  
E.G.F. (% 5) ÇeĢit:  0,81           E.G.F. (% 5) Ekim Zamanı: 4,42      
E.G.F. (% 5) ÇeĢit x Ekim Zamanı: 6,26 

 
Denemede elde edilen ortalama veriler Çizelge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8‟de verilmiĢtir. Bitki 

boyu ortalamaları 50,87-108,25 cm arasında değiĢmiĢtir. En yüksek bitki boyu ortalaması 
Dinçer çeĢidinden elde edilirken en düĢük bitki boyu ortalaması Remzibey-05 çeĢidinden 
saptanmıĢtır. Tabla sayısı ortalamaları 10,18-21,85 adet/bitki arasında değiĢmiĢtir. En yüksek 
tabla sayısı ortalaması Dinçer çeĢidinden elde edilirken en düĢük tabla sayısı ortalaması 
Remzibey-05  çeĢidinden saptanmıĢtır.  

 
Çizelge 2. AraĢtırmada elde edilen tabla sayısı ortalamaları  
 
Ekim Zamanları 

ÇeĢitler  
Ortalama Dinçer Remzibey-05 

15 Ekim 26,75 a 16,95 bc 21,85 a 
1 Kasım 13,75 c-f 14,80 b-e 14,27 c 
15 Kasım 17,92 b 15,35 bcd 16,63 b 
1 Aralık  10,27 gh 12,62 d-g 11,45 de 
15 Aralık 11,82 e-h 12,27 d-h 12,05 cde 
1 Mart 12,55 d-g 9,85 gh 11,20 de 
15 Mart 13,87 c-f 12,45 d-h 13,16 cd 
1 Nisan 10,80 fgh 11,02 fgh 10,91 de 
15 Nisan 9,22 h 11,15 fgh 10,18 e 
Ortalama 14,10 12,94  
E.G.F. (% 5) Ekim Zamanı:2,30, E.G.F. (% 5) ÇeĢitxEkim Zamanı: 3,26 

Tabla çapı ortalamaları 1,92-2,20 cm arasında değiĢmiĢtir. En yüksek tabla çapı 
ortalaması Dinçer çeĢidinden elde edilirken en düĢük tabla çapı ortalaması Remzibey-05 
çeĢidinden saptanmıĢtır.  

 
Çizelge 3. AraĢtırmada elde edilen tabla çapı ortalamaları 
 
Ekim Zamanları 

ÇeĢitler  
Ortalama Dinçer Remzibey-05 

15 Ekim 2,35 2,05 2,20 a 
1 Kasım 2,17 2,00 2,09 a 
15 Kasım 2,20 1,98 2,09 a 
1 Aralık  2,25 1,97 2,11 a 
15 Aralık 2,16 1,96 2,06 ab 
1 Mart 2,01 1,64 1,83 c 
15 Mart 1,87 1,85 1,86 c 
1 Nisan 1,90 1,71 1,81 c 
15 Nisan 1,97 1,87 1,92 bc 
Ortalama 2,10 a 1,89 b  
E.G.F. (% 5) ÇeĢit:  0,13           E.G.F. (% 5) Ekim Zamanı:  0,15             

Dal sayısı ortalamaları 3,80-7,65 adet/bitki arasında değiĢmiĢtir. En yüksek dal sayısı 
ortalaması Dinçer çeĢidinden elde edilirken en düĢük dal sayısı ortalaması Remzibey-05 
çeĢidinden saptanmıĢtır.  
 
Çizelge 4. AraĢtırmada elde edilen dal sayısı ortalamaları  
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Ekim Zamanları 

ÇeĢitler  
Ortalama Dinçer Remzibey-05 

15 Ekim 8,27  7,02 7,65 a 
1 Kasım 6,50 6,05 6,27 bc 
15 Kasım 7,05 7,05 7,05 ab 
1 Aralık  5,50 6,62 6,06 c 
15 Aralık 6,02 6,50 6,26 bc 
1 Mart 3,50 4,27 3,88 d 
15 Mart 3,87 4,05 3,96 d 
1 Nisan 3,97 3,92 3,95 d 
15 Nisan 3,67 3,92 3,80 d 
Ortalama 5,37 4,49  
E.G.F. (% 5) Ekim Zamanı:  0,78            

 
1000 tane ağırlığı ortalamaları 31,00-32,68 g arasında değiĢmiĢtir. En yüksek 1000 tane 

ağırlığı ortalaması Dinçer çeĢidinden elde edilirken en düĢük 1000 tane ağırlığı ortalaması 
Remzibey-05 çeĢidinden saptanmıĢtır.  

 
Çizelge 5. AraĢtırmada elde edilen 1000 tane ağırlığı ortalamaları  
 
Ekim Zamanları 

ÇeĢitler  
Ortalama Dinçer Remzibey-05 

15 Ekim 35,50 29,87 32,68 a 
1 Kasım 33,00 28,12 30,56 cde 
15 Kasım 33,62 30,25 31,93 abc 
1 Aralık  32,55 27,25 29,90 de 
15 Aralık 31,12 27,62 29,37 e 
1 Mart 33,11 32,05 32,58 a 
15 Mart 34,06 30,81 32,43 ab 
1 Nisan 33,75 30,31 32,03 ab 
15 Nisan 32,93 29,06 31,00 bcd 
Ortalama 33,29 a 29,48 b  
E.G.F. (% 5) ÇeĢit:  1,03              E.G.F. (% 5) Ekim Zamanı: 1,44 

Tohum verimi ortalamaları 89,05-185,37 kg/da  arasında değiĢmiĢtir. En yüksek tohum 
verimi ortalaması Dinçer çeĢidinden elde edilirken en düĢük tohum verimi ortalaması Remzibey-
05  çeĢidinden saptanmıĢtır. Tohum verimi ortalamaları yetiĢtirme sezonunun oldukça kurak 
geçmesinden dolayı çok düĢük düzeylerde kalmıĢtır. 
 
Çizelge 6. AraĢtırmada elde edilen tohum verimi ortalamaları  
 
Ekim Zamanları 

ÇeĢitler  
Ortalama Dinçer Remzibey-05 

15 Ekim 196,44 bc 174,30 cde 185,37 ab 
1 Kasım 216,05 ab 179,00 cd 197,53 a 
15 Kasım 148,63 e 196,37 bc 172,50 b 
1 Aralık  238,01 a 165,07 de 201,54 a 
15 Aralık 165,28 de 169,53 de 167,4 b 
1 Mart 103,32 fg 112,93 f 108,13 c 
15 Mart 118,68 f 94,40 fg 106,54 cd 
1 Nisan 93,87 fg 96,76 fg 95,31 cd 
15 Nisan 83,38 g 94,71 fg 89,05 d 
Ortalama 151,52 a 142,56 b  
E.G.F. (% 5) ÇeĢit:  4,57      E.G.F. (% 5) Ekim Zamanı: 18,72      E.G.F. (% 5) ÇeĢit x Ekim 
Zamanı: 26,47 
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Çizelge 7. AraĢtırmada elde edilen yağ oranı ortalamaları  
 
Ekim Zamanları 

ÇeĢitler  
Ortalama Dinçer Remzibey-05 

15 Ekim 26,87 l 36,75 c 32,30 d 
1 Kasım 40,03 a 33,91 f 36,97 a 
15 Kasım 36,25 d 36,68 c 36,47 b 
1 Aralık  37,91 b 36,02 d 36,96 a 
15 Aralık 32,08 h 33,10 g 32,59 c 
1 Mart 32,93 g 31,10 ı 32,01 e 
15 Mart 30,40 j 34,53 e 32,46 cd 
1 Nisan 28,62 k 30,66 j 24,69 f 
15 Nisan 32,97 g 32,40 h 32,69 c 
Ortalama 33,22 b 33,90 a  
E.G.F. (% 5) ÇeĢit: 0,20,   E.G.F. (% 5) Ekim Zamanı: 0,24          E.G.F. (% 5) ÇeĢit x Ekim 
Zamanı:0,35 

        
  

 
      

Çizelge 8. AraĢtırmada elde edilen protein oranı ortalamaları  
 
Ekim Zamanları 

ÇeĢitler  
Ortalama Dinçer Remzibey-05 

15 Ekim 24,62 a 21,66 c 23,14 a 
1 Kasım 19,49 k 20,49 e 19,99 e 
15 Kasım 17,05 o 17,61 n 17,33 ı 
1 Aralık  18,79 l 20,39 f 19,59 f 
15 Aralık 19,85 h 22,06 b 20,95 c 
1 Mart 19,59 j 17,76 m 18,68 g 
15 Mart 20,30 g 16,32 p 18,31 h 
1 Nisan 19,77 ı 21,58 d 20,67 d 
15 Nisan 21,58 d 20,44 ef 21,01 b 
Ortalama 20,11 a 19,81 b  
E.G.F. (% 5) ÇeĢit:0,04               E.G.F. (% 5) Ekim Zamanı: 0,05             E.G.F. (% 5) ÇeĢit 
x Ekim Zamanı:0,07 
 
Çizelge 9. AraĢtırmada elde edilen yağ verimi ortalamaları  
 
Ekim Zamanları 

ÇeĢitler  
Ortalama Dinçer Remzibey-05 

15 Ekim 5478,44 d 6385, 95 bc 5932,19 bc 
1 Kasım 8614,37 a 6064,24 cd 7339,30 a 
15 Kasım 5359,18 d 7199,67 b 6279,43 b 
1 Aralık  9033,10 a 5958,16 cd 7495,63 a 
15 Aralık 5323,86 d 5607,89 cd 5465,88 c 
1 Mart 3377,64 ef 3509,37 ef 3443,50 d 
15 Mart 3618,33 e 3251,90 ef 3435,11 d 
1 Nisan 2702,56 f 2976,22 ef 2839,39 d 
15 Nisan 2768,26 ef 3083,12 ef 2925,69 d 
Ortalama 5141,75 a 4892,95 b  
E.G.F. (% 5) ÇeĢit:131,27           E.G.F. (% 5) Ekim Zamanı:639,02              E.G.F. (% 5) 
ÇeĢit x Ekim Zamanı:903,72 
 
Projede değiĢiklik: Yok 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Proje Adı                                 :Batı Akdeniz Bölgesi Yerfıstığı AraĢtırma Projesi 
Projenin Ġngilizce Adı :Peanut Research Project for Western Mediterranean Region 
Proje No :TAGEM/TA/09/05/01/004 
Yürütücü KuruluĢ  :Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü- Antalya 
Proje Lideri                 : Abdullah Kadiroğlu 
Proje Yürütücüleri                   : Abdullah Kadiroğlu, Mehmet  Kocatürk 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ       : Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 

BaĢlama ve BitiĢ Tarihi          : 2009-2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
 
 ÇeĢit Verim Denemesi  
 

16 konulu çeĢit verim denemesi 3 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre 
yürütülmüĢtür. Parseller 5 m uzunluğunda ve her parselde 4‟er sıra bitki olacak Ģekilde ekim 
yapılmıĢtır. Değerlendirmeler ortadaki iki sıra üzerinden yapılmıĢtır. Ekim sıklığı 70 x 25 cm‟dir. 
07 Mayısta ekim ve 12 Ekim-27 Ekim‟de hasat yapılmıĢtır. Elde edilen değerler Tablo 1‟de 
verilmiĢtir.  

Standart çeĢit NC-7‟yi 10 çeĢit geçmiĢtir. ICGV-88378 hattının verimi daha önceki yıllarda 
olduğu gibi ilk sırada yer almıĢtır. 1000 dane ağırlığı ve % iç oranı bakımından da ilk sıralarda yer 
almıĢtır. ICGV-88378 hattı 2005 yılından beri ÇVD‟lerde denenmektedir. Verim ve kalite 
bakımından öne çıktığı için bu yıl tescile aday olarak sunulması planlanmaktadır. 

 
Tablo 1. 2010 Yerfıstığı ÇeĢit Verim Denemesinden elde edilen ortalama değerler 

ÇeĢitler Verim (kg/da) 1000 Dane ağırlığı 
(g) % Ġç oranı Bitki BaĢına 

Kapsül Sayısı 

% 50 
Çiçeklenme Gün 
Sayısı 

ICGV-88378 452   A  1000 66 39  39  

Sultan 421   AB  900 60 33  38  

88488 394   ABC  900 66 22  38  

ICGV-88426 390   ABC  900 68 21  38  

14078-1 379   ABCD  1000 70 29  38  

12008 354     BCD  1100 70 30  39  

88/43 328       CDE  900 60 19  39  

V. Banbim P. 317       CDEF  900 72 26  38  

437-3-4(1-2)B-2 315       CDEF  900 64 21  38  

V.Bunch. Ġmp. 311       CDEF  900 66 37  38  

NC-7 (Standart) 305         DEF  900 68 26  39  

PI-355276 304         DEF  900 60 21  39  

ICGV-88490 296         DEF  800 66 33  38  

Aydın 270           EF  900 62 22  38  

GK-3 259           EF  900 64 21  38  

ICGV-88483 239             F  900 60 29  38  

           VK(%): 15    LSD(%5): 84  
 

../Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0FN9EHWK/ICGV-88378%20ÇVD%20sonuçları.docx
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Yeni Materyallerle Gözlem Bahçesi 
 
Hindistan‟da bulunan ICRISAT‟tan (The International Crops Research Institute for the Semi-

Arid Tropics) 24 adet yeni materyal getirtilmiĢtir. Her bir hat birer sıra ekilerek bazı gözlemler 
alınmıĢtır.  

 
Melezlemeler ve Tek Bitki Seçimleri 
3 Kombinasyonda yeni melezlemeler yapılmıĢtır.  
4 kombinasyonlu F1 ve 3 kombinasyonlu F2  kademe açılan materyallerde tek bitki seçimleri 

yapılmıĢtır. 
 

 
 
 
Proje Adı: Çukurova Bölgesi Yerfıstığı Islah ÇalıĢmaları 
Projenin Ġngilizce Adı: Peanut Research and breeding Project for Çukurova Region of Turkey 
Proje No: TAGEM/TA/07/05/01/001 
Yürütücü KuruluĢ: Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri: AyĢe Nuran ÇĠL 
Proje Yürütücüleri: Abdullah ÇĠL 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: ICRISAT, BATEM  

BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2007–2011 
Proje Amacı: Bu projenin amacı Çukurova bölgesinin ihtiyaç duyduğu çerezlik tüketime ve yağ 
sanayinin taleplerine uygun verimli ve kaliteli çeĢitlerin saptanarak çiftimize sunulması ve ayrıca 
bu materyallerin tarımsal özelliklerinin belirlenerek ıslah çalıĢmalarında kullanılması 
amaçlanmaktadır.    
 
Materyal ve Metot:  
Materyal: 
Bu projede, değiĢik kaynaklardan temin edilen 110 yerfıstığı hattı materyal olarak kullanılmıĢtır. 
Denemeler mikro verim, çeĢit verim ve II. Ürün mikro verim denemesi Ģeklinde ekilmiĢtir. Mikro 
verim denemeleri, önceki gözlem bahçesinden seçilen 73 adet yerfıstığı hattı kullanılmıĢtır. BeĢ 
adet deneme kurulmuĢtur. ÇeĢit verim denemesinde ise bir önceki yıldan verim denemesine 
alınan 23 yerfıstığı hattı ikinci yıl verim denemesine alınmıĢtır. Ayrıca önceki yıllarda alınan 
gözlem neticesinde erkenci 14 yerfıstığı hattı ikinci ürün koĢullarında ekimi yapılmıĢtır.  

 Metot: 
Denemeler Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü arazilerinde kurulmuĢtur. Ana 
ürün denemeleri Nisan ayı içerisinde, 2. Ürün denemeleri ise haziran ayı içerisinde ekilmiĢtir. 
Denemeler 7 deneme Ģeklinde kurulmuĢtur. Bütün denemeler Tesadüf Blokları deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü, parsel uzunluğu 5 m, sıra arası mesafe 70 cm ve sıra üzeri mesafe 
20 cm olacak Ģekilde Nisan ayı içerisinde ekimleri yapılmıĢtır. Denemelerde, NC-7, Çom, 
Batem-5025, Sultan ve Halis Bey çeĢitleri kontrol olarak kullanılmıĢtır.  

 
11.GeliĢme Durumu: Ana ürün denemeleri Eylül ayı sonu ve Ekim ayı baĢlangıcında, II. Ürün 
denemesi ise Ekim aynın son haftası hasat edilerek gerekli gözlemler alınmıĢtır. Kalite ile ilgili 
laboratuar gözlemleri devam etmektedir.  
Proje kapsamında kurulan 5 mikro verim denemesinde yer alan hatlardan 24 adet hat seçilerek 
önümüzdeki yıl çeĢit verim denemelerine alınacaktır. ÇeĢit verim denemesinde öne çıkan beĢ 
hat ise bölge verim denemesine alınacaktır. Diğer taraftan seçilen bu hatların II. Ürün 
koĢullarındaki performanslarının görülmesi için II. Ürün çalıĢmaları yapılacaktır.  
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Proje Adı: Çukurova Bölgesi Yerfıstığı Islah AraĢtırmaları                                  
      Peanut Breeding Studies for Cukurova Region  
Yürütücü KuruluĢ :Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 

Proje Lideri  : AyĢe Nuran ÇĠL  
Proje Yürütücüleri: Abdullah ÇĠL 
 ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: ICRISAT, BATEM  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: Ocak 2012-Aralık 2016 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
Zengin bir B vitamini kaynağı olan yerfıstığının bileĢiminde ortalama %25 protein, %46 yağ, 
%16 karbonhidrat ve %5 mineral madde bulunmakta ve meyveleri fosforca zengin amino asitler 
içermektedir. 100 gr. yerfıstığı içi 600 kcal enerjiye sahiptir iç tanesinde çeĢitlere göre 
değiĢmekle birlikte %40-60 oranında yağ bulunmaktadır.  
Yerfıstığı, insan gıdası olmanın yanı sıra sanayinin çeĢitli alanlarında büyük miktarlarda 
kullanılmaktadır. Yerfıstığı yağı yemeklik olarak katı ve sıvı halde kullanıldığı gibi, balık 
konserveciliğinde, bisküvi, pasta, Ģekerleme ve sabun yapımında da kullanılır Yerfıstığından 
yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe, çok değerli bir yem maddesidir. Ayrıca yerfıstığı bir 
baklagil bitkisi olduğu için, bitki kısımları da çok değerli bir hayvan yemidir.  
Yerfıstığının ana ve yan ürünlerinin çok değiĢik kullanım alanı olmasına rağmen büyük kısmı 
çerez olarak tüketilmektedir.  
Yerfıstığı, diğer baklagillerde olduğu gibi, havanın serbest azotunu toprağa bağlar ve 
kendisinden sonra ekilecek bitkiye azot ve organik maddece zengin bir toprak bırakır. Yerfıstığı 
bir çapa bitkisi olması nedeni ile kendisinden sonra gelen bitkiye kabartılmıĢ ve yabancı 
otlardan temizlenmiĢ bir toprak bırakır. Bu nedenle de iyi bir ekim nöbeti bitkisidir. Buğday 
hasadından sonra ikinci ürün olarak baĢarıyla yetiĢtirildiği için üreticiye ek bir gelir 
sağlamaktadır. 
Bu projenin amacı ülkemizde ihtiyaç duyduğu çerezlik tüketime ve yağ sanayinin taleplerine 
uygun verimli ve kaliteli çeĢitlerin saptanarak çiftimize sunulması ve ayrıca bu materyallerin 
tarımsal özelliklerinin belirlenerek ıslah çalıĢmalarında kullanılması amaçlanmaktadır.    
 
 
Materyal ve Metot: 
Materyal: Bu projede değiĢik kaynaklardan temin edilecek yerfıstığı hatları materyalimizi 
oluĢturacaktır. Standart çeĢit olarak NC-7, Çom, Batem-5025, Sultan, Osmaniye, Florispan ve 
Arıoğlu-2003 yerfıstığı çeĢitleri kullanılacaktır. 
Metot: AraĢtırmada, önceki yıllarda devam eden çeĢit verim ve bölge verim denemelerine 
devam edilecektir. Bu aĢamadan sonra, ilk temin edilen hatlarla gözlem bahçesi kurulacak, 
gerekli gözlemler alındıktan sonra mikro verim denemelerine alınacaktır. Gözlem ve ölçümler 
neticesinde ıslah amacına uygun olan materyal seçilerek adaptasyon çalıĢmalarının yapılacağı 
tarla denemelerine aktarılacaktır. 
AraĢtırma ile ilgili tarla denemeleri, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yetiĢtirme sezonlarında, 
Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟ne ait araĢtırma ve uygulama alanında Nisan ayında 
ana ürünler, Haziran ayında ise 2. Ürün denemeleri kurulacaktır.  
Tarla denemeleri, her bir yerel genotipe ait tohumlar 5 m uzunluğundaki 4 sıraya, sıra arası 70 
cm, sıra üzeri 20 cm olacak Ģekilde, tesadüf blokları deneme desenine göre kurulacaktır. 
Ekimler deneme mibzeri ile yapılacaktır. Ekim ile birlikte deneme alanına 5 kg/da saf azot, 6 
kg/da saf fosfor üzerinden gübre uygulanacak ve çıkıĢtan itibaren yabancı ot mücadelesi elle 
yolma ve çapalama Ģeklinde yapılacaktır. Ġncelenecek agronomik özelliklerin tamamı ile gözlem-
ölçümler ve hasat/harman iĢlemleri her parselde ortadaki iki sırada yapılacaktır.  
 
Ġncelenecek Özellikler 
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1. Çiçeklenme Gün Sayısı: ÇıkıĢtan itibaren her bir parseldeki bitkilerin % 50 çiçeklenme 
devresine ulaĢtığı zamandır. Parseldeki tüm bitkilerin durumu gözlemlenerek, bitkilerin 
tamamına yakın kısmı bu devreye ulaĢtığı gün sayısı tespit edilecektir. 
2. Ginofor oluĢumu (gün): ÇıkıĢ ile döllenmiĢ çiçeğin ginofor oluĢturma baĢlangıcındaki 
süredir. Gün sayısı olarak belirtilir. 
3. Büyüme formu: Kapsül doldurma döneminde bitkinin yatık, yarı yatık ve dik olma 
durumunun belirtilmesidir.  
4. Tohum kabuğu rengi: Tohum rengi tespit edilecektir. 
5. Çiçek rengi: Çiçek rengi tespit edilecektir. 
6. Fizyolojik Olum Gün Sayısı: ÇıkıĢtan itibaren her bir parseldeki bitkilerin fizyolojik olum 
devresine ulaĢtığı zamandır. Parseldeki tüm bitkilerin tamamına yakın kısmının bu devreye 
ulaĢtığı gün sayısı belirlenecektir. 
7. Meyve Verimi (kg/da): Her parselin orta iki sırasındaki bitkilerin tamamı hasat edilmiĢ ve 
parsel veriminden gidilerek dekara meyve verimi kg/da olarak hesaplanacaktır. 
8. Bitki BaĢına Meyve Verimi (g/bitki): Hasat edilen orta iki sıradaki bitkilerin meyveleri 
tartılarak hasat edilen bitki sayısına bölünmek suretiyle hesaplanarak bulunacaktır. 
9. Bitki BaĢına Meyve Sayısı (adet/bitki): Hasat edilen orta iki sıradaki bitkilerinin meyvelerinin 
tamamı sayılarak parseldeki bitki sayısına bölünerek hesaplanacaktır. 
10. 100 Tohum Ağırlığı (g): Her parselden 4 adet 100 tohum sayılarak hassas terazide tartılmıĢ 
ve daha sonra ortalama değerleri gram olarak 100 tohum ağırlığı hesaplanacaktır. 
11. Kabuk/iç Oranı (%): Her parselden alınan 100 meyve kabuklu olarak tartılmıĢ ve daha 
sonra kabukları elle soyularak tohumlar elde edilecektir. Elde edilen tohumlar tartılarak bulunan 
değer toplam kabuklu ağırlığa bölünmek suretiyle kabuk/iç oranı hesaplanacaktır. 
12. 100 Meyve Ağırlığı (g): Hasat edilen her parselden 4 adet 100 meyve sayılarak hassas 
terazide tartılacak ve daha sonra ortalama değerleri gram olarak 100 meyve ağırlığı 
hesaplanacaktır. 
13. Yağ Oranı (%): Her parselden elde edilen tohumlardan alınan örnekler Soxelet cihazında, 
eter içerisinde çözündürülmesi sonucu yağ oranları hesaplanacaktır. 
14. Yağ verimi (Kg/da):  Elde edilen tane verimleri, tanedeki % yağ oranı değerleri kullanılarak 
dekara yağ verimi hesaplanacaktır.  
15. Hastalık ve Zararlılar: Kök Boğazı çürüklüğü, yaprak leke hastalığı ve kırmızı örümcek gibi 
zararlılar 1-5 skalasına göre tespit edilecektir.  
16. Görünüm: Kabuklu, çiğ iç, kavrulmuĢ iç görünümleri 1-4 skalasına göre tespit edilecektir. 
17. Lezzet: Lezzet 1-4 skalasına göre tespit edilecektir. 
18. Protein Oranı (%):Her parselden elde edilen tohumlardan alınan örnekler Soxelet 
cihazında, eter içerisinde çözündürülmesi sonucu yağ oranları hesaplanacaktır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 
AraĢtırma ile ilgili tarla denemelerinden ve laboratuar analizinden elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde ve genotiplerin sınıflandırılmasında Ana BileĢenler Analiz (ABA) yöntemi 
kullanılacaktır. Ayrıca, özellikler arası iliĢkiler ve diğer istatistikî hesaplamalar JMP, SAS ve 
MSTAT-C gibi istatistik paket programları kullanılarak yapılacaktır.  
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: Yerfıstığı, besin değerinin üstün 
ve tüketiminin çok değiĢik Ģekillerde olabilmesi nedeniyle diğer yağlı tohumlar arasında farklı yer 
edinmiĢ olup, insan beslenmesinde gerek enerji ve gerekse protein açıklarının karĢılanmasında 
kullanılabilecek gıda maddelerinin en baĢta gelenlerinden biridir. Yerfıstığı; dünya genelinde bir 
yağ bitkisi olarak değerlendirilmesine karĢın ülkemizde çerezlik olarak tüketilmektedir.  
Dünyadaki yerfıstığı üretiminin uluslararası ticarete konu olan miktarı son derece düĢüktür. Bu 
durum yerfıstığının üretici ülkelerde genel olarak iç tüketimi karĢılamak amacıyla üretildiğini 
ortaya koymaktadır. Türkiye‟de yıllar itibariyle yerfıstığı üretiminde hasadın mekanize 
olamaması nedeniyle önemli sayılabilecek değiĢimler meydana gelmemiĢtir. Oysaki yerfıstığı, 
yağ oranının yüksek olması nedeniyle (%40-60) ülkemizdeki yağ üretimini artırabilmek için 
değerlendirebileceğimiz önemli potansiyel yağ bitkilerinden biridir. Aynı zamanda çerezlik olarak 
da önemli bir döviz kaynağımız olma Ģansına sahiptir. Türkiye‟de henüz yağ sanayine istenilen 
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seviyede girememiĢ olan yerfıstığı üretimimiz; ülke ihtiyacını karĢılayacak ve bir kısmını da ihraç 
edebilecek durumdadır. Pamuk ekilen ve sulanabilen topraklarda kolaylıkla yetiĢtirilebilmektedir. 
Türkiye‟de yerfıstığını uzun süre muhafaza edecek ısı ve nem kontrollü depolar 
bulunmamaktadır. Bu yüzden, yerfıstığında stok söz konusu değildir ve yıl içinde üretilen ürün o 
yıl tüketilmektedir. Ġhracatta en önemli faktör, standardizasyon ve pazarlamadır. Yerfıstığında 
dünya piyasasına girebilmemiz ve bu piyasada kalıcı olabilmemiz, üretim faktörünün yanında 
kalite, ambalaj ve ucuz maliyet gibi faktörlere de bağlıdır. 
Türkiye‟de yerfıstığının 90 yıllık bir geçmiĢi olmasına rağmen ekim, hasat ve harman 
teknolojisinin henüz yeterince geliĢmemiĢ olması ve bu yüzden yağ sanayinde 
değerlendirilememesi üretim artıĢını sınırlayan en önemli faktördür. Mekanizasyonun henüz 
yeterince geliĢmemiĢ olması, bu ürünün üretim maliyetinin diğer yağlı tohumlu bitkilere nazaran 
daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, dünyada yağ bitkisi olarak değerlendirilen 
yerfıstığı, ülkemizde çerez olarak tüketilmekte ve yine çerez olarak ihraç edilmektedir.  
Türkiye‟de yerfıstığı yetiĢtiriciliği 2010 yılı itibariyle, %70 oranında Çukurova bölgesinde ağırlık 
kazanmıĢ olup, küçük aile iĢletmeleri Ģeklinde yapılmaktadır. Osmaniye, Adana ve Mersin 
yerfıstığı üretiminin büyük oranda gerçekleĢtirildiği illerdir. Türkiye‟nin dünya üretiminden aldığı 
pay çok düĢük olmasına rağmen yerfıstığı verimi 2005 yılı itibariyle 2.425 kg/ha ile dünya 
ortalamasının üzerindedir.  
ġu anda ülkemizdeki yerfıstığı üretimi kısıtlı olduğu için üretilen fıstığın sadece çerezlik olarak 
tüketilmektedir. Bölgeye adapte olabilen yüksek verimli, yağ oranı yüksek, hastalık ve zararlılara 
toleranslı yeni çeĢitlerin çiftçiye sunulması yerfıstığındaki verimliliğin artırılması yönünden 
gereklidir.  
Neticede ülkemize yeni yerfıstığı çeĢit ve hatlarının girmesi ve bunların verim kalitelerinin 
belirlenmesi ile tescile uygun bulunanlar çeĢit tescile sunulması planlanmakta ve yeni çeĢitler 
bölgemize kazandırılması ile çiftçilerin gelir seviyesinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca yağ 
oranı yüksek çeĢitlerin belirlenerek yağ sanayinin taleplerine uygun materyaller tespit edilmeye 
çalıĢılacaktır. 
 
Talep Edilen Tahmini Bütçe: 84.550 TL 
 
HARCAMALAR Ekonomik 

Kodu 
2012 
(YTL) 

2013 
(YTL) 

2014 
(YTL) 

2015 
(YTL) 

2016 
(YTL) 

GENEL TOPLAM  36550 8300 10000 11600 18100 
BÜTÇE GENEL 
TOPLAM  

84550 TL 

 
ÇalıĢma Takvimi: 
 

Proje Faaliyetleri 
 

Sorumlu KiĢi 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Toprak hazırlığı ve 
Ekim  

A.Nuran ÇĠL,  
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Proje Adı                                 :Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) YetiĢtiriciliğinde Farklı ÇeĢitler 

ve Sıra Üzeri Mesafelere Göre Tek ve Çift Sıralı Ekim 
Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması 

Projenin Ġngilizce Adı : Comparison of Single and Twin Planting Patterns with Different 
Varieties and In-row Spacings in Peanut (Arachis hypogaea L.) 
Cultivation 

Proje No : 
Yürütücü KuruluĢ  : Süleyman Demirel Üniversitesi 

                            Fen Bilimleri Enstitüsü 
Proje Lideri                 : Abdullah Kadiroğlu 
Proje Yürütücüleri                   : Abdullah Kadiroğlu, Hasan Baydar 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ       : Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma     Enstitüsü 

BaĢlama ve BitiĢ Tarihi          : 2009-2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

“Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) YetiĢtiriciliğinde Farklı ÇeĢitler ve Sıra Üzeri Mesafelere 
Göre Tek ve Çift Sıralı Ekim Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması”     isimli doktora projesinin ikinci yıl 
tarla denemesi kurulmuĢtur.  

Deneme, tesadüf bloklarında bölünen bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 4 
tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Ana parsellerde 4 farklı çeĢit (yatık Georgia Green, yarı yatık NC-
7, yarı dik Halisbey, dik Florispan), alt parsellerde 3 adet sıra üzeri sıklığı ve en alt parsellerde 
ise iki ayrı ekim yöntemi denenmiĢtir.  

Sıra üzeri sıklık olarak 10, 15 ve 20 cm mesafeler denenmiĢtir. Ekim yöntemleri olarak; sıra 
aralarının ardıĢık olarak 70 cm tutulduğu tek sıralı klasik ekim yöntemi (…70-70-70…) ve 25 cm 
aralıklı bir çift sıradan sonra 70 cm aralık bırakıldığı çift sıra ekim yöntemi (…70-25-70-25-70-
25…) denenmiĢtir. Ana parsellerde (çeĢitler) 12 sıra, alt parsellerde (sıra üzeri sıklık) 4 sıra ve 
en alt parsellerde (ekim yöntemi) 2 sıra olarak yer almıĢtır. Elde edilen değerler Tablo 2‟de 
verilmiĢtir. 

 
Tablo 2. Yerfıstığı Ekim Yöntemleri Denemesinde elde edilen değerler 

Konular  Verim (kg/da) 
Ana sap 

uzunluğu 
(cm) 

Lateral Sap 
Uzunluğu   (cm) 

% 
Hasat 
Ġndeksi  

ÇeĢitler  

Georgia Green  320  29  46  30  

NC-7  462  36  48  43  

Florispan  359  53  58  33  

Halisbey  505  35  40  51  

Sıra üzeri 
mesafeler  

10  406  39  48  39  

15  414  39  49  39  

20  415  37  48  41  

Ekim Yöntemleri  
Çift sıra  451  38  48  37  

Tek sıra  372  39  48  42  

Verim bakımından çeĢitlere göre Halisbey > NC-7 > Florispan > Georgia Green Ģeklinde 
bir sıralama elde edilmiĢtir. Sıra üzeri mesafelere göre verim değerleri birbirine yakın 
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bulunmuĢtur. Ekim yöntemlerinde ise tüm çeĢitlerde çift sıra ekim yöntemi tek sıraya göre daha 
verimli olmuĢtur.  
 Ana sap uzunluğu bakımından çeĢitlere göre Florispan > NC-7 ≥ Halisbey > Georgia 
Green Ģeklinde bir sıralama elde edilmiĢtir. Sıra üzeri mesafelere ve ekim yöntemlerine göre ise 
ana sap uzunlukları birbirine yakın bulunmuĢtur.  
 Lateral sap uzunluğu bakımından çeĢitlere göre Halisbey > NC-7 > Florispan ≥ Georgia 
Green Ģeklinde bir sıralama elde edilmiĢtir. Sıra üzeri mesafelere ve ekim yöntemlerine göre ise 
lateral sap uzunlukları birbirine yakın bulunmuĢtur.  
 Hasat indeksi bakımından çeĢitlere göre Halisbey > NC-7 > Florispan ≥ Georgia Green 
Ģeklinde bir sıralama elde edilmiĢtir. Sıra üzeri mesafelere göre yüzde hasat indeksi değerleri 
birbirine yakın bulunmuĢtur. Ekim yöntemlerinde ise çift sıra ekim yöntemi tek sıraya göre biraz 
daha yüksek bulunmuĢtur.  
           Doktora tez gerekçesinde belirtilen diğer ölçümlere devam edilmektedir. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proje Adı   : Tütün AraĢtırmaları 
      Tobacco Researches 
Proje No   : TAGEM/TA/07/05/05/001 
Yürütücü KuruluĢ  : Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Ali PEKSÜSLÜ 
Proje Yürütücüleri  : Ġsmail Yılmaz, Abdullah Ġnal 
Diğer Personel  : Hasan Kartal, Mustafa Demir, Deniz Kaplan 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ : - 
BaĢlama ve BitiĢ tarihi : 2007–2011 
 

Dönem Bulguları ve TartıĢma 
Seleksiyon Islahı: 2010 yılında, Ege Bölgesi tütünlerine ait 9 populasyon ve Akhisar 97 
standart çeĢidi ile gözlem bahçesi oluĢturulmuĢtur.  Ġncelenen populasyonlara ait bazı önemli 
morfolojik ve agronomik özellikleri ile verim ve kalite (ekspertiz) değerlerine iliĢkin sonuçlar 
Çizelge 1, 2 ve 3‟de verilmiĢtir. Bu sonuçlara göre, ele alınan tüm kriterler değerlendirildiğinde, 
en iyi bulunanlar; morfolojik yönden 22, 24, 28; kalite bakımından 19, 22, 24, 28 ve verim 
açısından 22,24, 25,27 populasyonları olarak belirlenmiĢtir. 

Mavi Küfe Dayanıklı Tütün Islahı: Geriye melezleme çalıĢmalarıyla mavi küfe dayanıkılı olarak 
geliĢtirilen, Ege Bölgesi Sarıbağlar grubu materyalinden seçilmiĢ olan 2 ileri hat ve standart 
çeĢitlerle birlikte, Menemen‟de tesadüf blokları deneme desenine göre 2 tekerrürlü olarak verim 
ve kalite denemesi kurulmuĢtur. Elde edilen sonuçlar Çizelge 4‟de verilmiĢtir. Maviküfe 
dayanıklılık testi için, Sakarya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü arazisinde 2 ileri hat ve standart 
çeĢitlerle birlikte 2 tekerrürlü deneme kurulmuĢ, yörede epidemi görülmemiĢtir. Ancak tütün Ege 
Bölgesi tütün üretim alanlarında (Manisa, Denizli, Balıkesir) yoğun maviküf hastalığı ortaya 
çıkmıĢ, yapılan gözlemlerde Akhisar 97 ve Ġzmir ÖzbaĢ çeĢitlerinin mavi küfe dayanıklı olduğu, 
Sarıbağlar grubundan geliĢtirilen 391/1 ileri hattının kısmen dayanıklılık gösterdiği saptanmıĢtır. 
Ege Bölgesi Sarıbağlar grubundan geliĢtirilen 391/1 hattı Akhisar ve Tavas ilçelerinde 
demonstrasyon amaçlı denenmiĢtir. Bölgede yoğun mavi küf hastalığı görülmüĢ, 391/1 hattı 
kısmen dayanıklı bulunmuĢtur. Söz konusu yörelerde, fitotoksisite zararı ortaya çıktığı için verim 
değerlendirilememiĢtir. 
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Çizelge 1. Ege Bölgesi tütün populasyonlarının  morfolojik özellikleri.  

 

 
 
 
Çizelge 2. Ege Bölgesi tütün populasyonlarının verim ve agronomik özellikleri.  

 
Ekim no 

Populasyon kayıt no/ 
Toplama yöresi 

Verim 
(kg/da) 

Bitki boyu 
(cm) 

Yaprak 
sayısı 

(adet/bitki) 

% 50 
çiçek. 
gün 

sayısı 
K17 Güney-Cindere 146,5 BCD 103,5 31 59 B 
K19 Salihli-Gökeyüp 125,5 E 104,0 29 60 B 
K21 EĢme-Güllü / Çıtır Sarıbağlar 121,5 E 101,5 27 60 B 
K22 TR 64066 7 / Ġvrindi-Korucu 160,0 AB 105,0 30 68 A 
K24 TR 64069 / SavaĢtepe-Sarıbeyler 165,5 A 107,5 31 66 A 
K25 TR 64040 / Bekilli 144,0 BCD 106,5 30 68 A 
K26 TR 64039 Çal-Çakırlar 130,5 DE 104,0 32 66 A 
K27 TR 64088 Bergama-Bölce 146,5 BCD 104,5 31 68 A 
K28 TR 57530 Acıpayam-Kelekçi 133,5 CDE 103,0 34 69 A 
200 Akhisar 97 147,0 BC 107,0 30 54 C 

ÇeĢit (0,05) ** ns ns ** 
LSD (0,05) 16,01   4,33 

CV % 4,98 2,07 8,19 3,02 
Dikim tarihi: 5 Mayıs 2010      Hasat parsel alanı :7.5 m

2 
 
 
 
Çizelge 3. Ege Bölgesi tütün populasyonlarının kimyasal ve ekspertiz kalite özellikleri.  

Ekim no Populasyon kayıt no/ 
Toplama yöresi 

Ġndirgen 
ġeker (%) Nikotin (%) Ekspertiz 

(Kalite) 
K17 Güney-Cindere 13,40 1,45 AB 53 A2 
K19 Salihli-Gökeyüp 13,62 1,48 AB 55 A2 
K21 EĢme-Güllü / Çıtır Sarıbağlar 13,20 1,30 BC 48 A2 
K22 TR 64066 / Ġvrindi-Korucu 13,37 1,44 B 65 A2 
K24 TR 64069 / SavaĢtepe-Sarıbeyler 13,20 1,38 BC 55 A2 
K25 TR 64040 / Bekilli 13,00 1,43 B 50 A2 
K26 TR 64039 / Çal-Çakırlar 13,52 1,42 B 40 A2 
K27 TR 64088 / Bergama-Bölce 14,17 1,21 C 48 A2 
K28 TR 57530 / Acıpayam-Kelekçi 13,42 1,65 A 58 A2 
200 Akhisar 97 13,97 1,42 B 65 A2 

ÇeĢit % 5 ns **   
LSD(0,05)   0,20   

CV % 3,70 6,34   
 

Ekim no Populasyon kayıt no/ 
toplama yöresi Tip değeri Habitus Yaprak ucu 

Ģekli 
K17 Güney-Cindere 5-4 Eliptik Hafif sivri 
K20 Kırkağaç-Belen tohumu 4-3 Eliptik Hafif sivri 
K21 EĢme-Güllü / Çıtır Sarıbağlar 5-4 Eliptik Hafif sivri 
K22 TR-64066 / Ġvrindi-Korucu 4-5 Eliptik Hafif sivri 
K24 TR-64069 / SavaĢtepe-Sarıbeyler 5-4 Eliptik Hafif sivri 
K25 TR-64040 / Bekilli 4-5 Eliptik Hafif sivri 
K26 TR-64039 / Çal-Çakırlar 4-5 Eliptik Hafif sivri 
K27 TR-64088/Bergama-Bölc. 5-4 Eliptik Hafif sivri 
K28 TR-57530 / Acıpayam-Kelekçi 5-4 Eliptik Hafif sivri 
200 Akhisar 97 (standart)  Eliptik Hafif sivri 
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Çizelge 4. Mavi küf hastalığına dayanıklı Ege Bölgesi tütün hatlarının Menemen‟de verim ve kalite özellikleri. 

Hat No 
Verim 
(kg) 

% 50 çiçek. 
gün sayısı 

Yaprak sayısı 
(adet) 

Bitki boyu 
(cm) 

Kalite 
(Ekspertiz) 

101 (St.) 152,5 BC 65,0 AB 30 109,5 BCD 60 A2 
200 (St.) 147,0 BC 54,0 C 30 107,0 D 65 A2 
188 (St.) 128,0 D 52,0 C 30 112,0 AB 60 A2 
194 (St.) 194,0 D 59,0 BC 29 107,5 CD 67 A2 
197 (St.) 154,5 B 55,5 C 30 108,0 CD 47 A2 
391/1 144,0 C 66,5 AB 31 110,5 ABC 55 A2 
397/2 181,0 A 69,0 A 32 113,0 A 62 A2 
ÇeĢit % 5 ** ** ns **  
LSD(0,05) 10,49 7,86   3,38  
CV % 2,90 5,34 3,70 1,26  

Dikim tarihi :5 Mayıs 2009        Hasat parsel alanı :7.5 m
2 

 

Tohumluk üretimi: 2010 yılında elit tohum üretimi yanında, Akhisar 97 çeĢidinden toplam 500 
kg, Sarıbağlar çeĢidinden 80 kg ve Ġzmir ÖzbaĢ çeĢidinden 360 kg tohumluk üretimi 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tütün çeĢit ve hatlarının moleküler markörlerle karakterizasyonu: 68 adet tütün 
genotipinden (57 tescilli çeĢit, 11 hat) izole edilen DNA örnekleri, miktar ve saflık değerleri 
belirlenerek seyreltilmiĢ, en uygun AFLP primerlerinin seçilmesi için primer kombinasyonları, 3 
DNA örneğinde denenmiĢtir. Bu kombinasyonlardan 4 adedi, populasyonlara uygulanmıĢtır. 
Görülen polimorfizmler, DNA fragmanın bulunması durumunda „1‟, olmaması durumunda „0‟ 
olmak üzere, binomial veriye dönüĢtürülmüĢtür. Bu veriler ile, NTSYS programı kullanılarak 
ailesel yakınlık analiz edilmiĢtir. Elde edilen dendograma göre, populasyonlar %48 minimum 
yakınlık göstermiĢ ve 2 ana gruba ayrılmıĢtır. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proje Adı                : Tütün AraĢtırmaları (Tobacco Research 
Proje No : - 
Yürütücü KuruluĢ  : Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü (ETAE) 
Proje Lideri                : Dr. Ali PEKSÜSLÜ 
Proje Yürütücüleri :Ġsmail YILAZ, Uzm. Abdullah ĠNAL  
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ            : Ege Tütün Ġhracatçı Birliği, EdakaĢ. 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Sürekli proje (5 yıllık dilim, 2012-2016 dönemi) 

AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Bu çalıĢma ile Ege Bölgesi koĢullarına uyumlu, mavi küf 
ve külleme gibi önemli tütün hastalıklarına dayanıklı, ticari önemi olan yöre tütünlerinden verim 
ve kalite açısından üstün çeĢitler elde etmek amaçlanmıĢtır. 
 
Tütün kalite bitkisidir. Tarım ürünleri içinde, fiyatın oluĢmasında kaliteden en fazla etkilenen 
ürünlerden birisidir. Ġhracatta önemi olan tütünlerimizin, dünyaca ünlü aromatik vasıflarının 
oluĢmasında ekolojik faktörler ve kurutma teknikleri kadar, yetiĢtirilen bitkinin genotipi de 
etkilidir. Halen, ülkemizdeki tütün üretiminde büyük oranda, her türlü kontrolden uzak, çeĢit 
safiyetinin bulunmadığı, niteliksiz populasyon halindeki tohumluklar kullanılmakta, bu da verim 
ve kalite yönünden standart bir ürün elde edilmesine imkan vermemektedir. Oysa diğer tütün 
üreticisi ülkeler ile, özellikle Ģark tipi tütünde rakibimiz olan Bulgaristan ve Yunanistan gibi 
ülkelerde tütün üretiminin tamamı kontrolden geçmiĢ sertifikalı tohumluk kullanılarak 
gerçekleĢtirilmektedir.  

Materyal ve Metot: 
Materyal: 
1. Ege Bölgesi için, tütün ıslah projesi kapsamında geliĢtirilmiĢ olan 2 ileri hat 
(391/1,397/2), 
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2. Ege standart tütün çeĢitleri (Akhisar 97, Ġzmir ÖzbaĢ, Otan 97, Ege 97 ve 
Sarıbaglar 407 (hassas) ), 
3. Ulusal Gen Bankası Türkiye tütün koleksiyonları mevcut ve daha önce 
özellikleri belirlenen ümitvar 7 Ege orijinli populasyonlar, 
4. Özel Sektörden gelen  8 Ege orjinli ileri hat. 
5. Güney Doğu Anadolu Bölgesi‟nde yetiĢtirilmesi  planlanan semi oriyantal tip 
tütünler   (Talkar, Dübek, Katarine) 
6. Özel sektörden kalite analizleri için gelen tütün örnekleri. 
 
Metot: 
            a) Seleksiyon ıslahı:  

E.T.A.E. Ulusal gen bankasından temin edilerek Ege orijinli 8  ileri hat kullanılacaktır. 
Projenin ileri aĢamasında kalite bakımından üstün ancak, maviküf bakımından hassas hatlara 
dayanıklılık kaynağından dayanıklılık melezleme ile aktarılacaktır. Seçilen bitkiler durulduktan 
sonra ön verim, verim ve bölge verim denemelerinde denenecek ve çeĢit adayları 
belirlenecektir. Verim ve kalite  bakımından üstün olan materyal çeĢit adayı olarak çeĢit tescil 
denemelerine alınacaktır. 

Semi oriyaltal grupta yeralan Talkar, Dubek ve Katarine tütünleri introdüksiyon yolu ile 
temin edilerek ıslah programına alınacaktır. 

 
b)Mavi küfe dayanıklı tütün ıslahı:  
1. Ege Bölgesi verim ve kalite denemesi:Sarıbağlar tipi tütünlerden geliĢtirilmiĢ 2 ileri 

hat, 2 standartla birlikte tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü verim ve kalite 
denemesi kurulacaktır. 
 2.Maviküfe dayanıklılık testleri:Ege ve Karadeniz Bölgesi için geliĢtirilmiĢ maviküfe 
dayanıklı hat ve populasyonların mevcut çeĢitlerle birlikte Sakarya‟da hastalık testi 
yapılacaktır(parsel boyu 3 m. ve 2 tekerrür) .   
 

Bu materyallerden bölgeye uyum sağlayabilen hatlar, durulmuĢ hatlar ön verim, verim ve 
bölge verim denemelerinde denenecek ve çeĢit adayları belirlenecektir.  
 

c)Hastalık testleri:Mavi küf hastalığına dayanıklılık testlerinde  tarla dayanıklılığı esas 
alınarak bitkiler aĢağıdaki 0-5 skalasına göre değerlendirilecektir. 
0-  Yaprakta hiç leke yok 
1-  Çapı 5 mm.  kadar 3 veya 1,5 cm‟ye kadar 1 lekeli olan yapraklar 
2-  Çapı 5 mm.  kadar 4 veya 1,5‟cm‟ye kadar 2 lekeli olan yapraklar 
3-  Çapı 5 mm.  kadar 5-6 veya 1,5 cm‟ye kadar 3 lekeli olan yapraklar 
4-  Çapı 1,5 cm. kadar 4 veya yaprak sathının 1/5‟i lekeli olan yapraklar 
5-  Yaprak yüzünün 1/5-1/3‟ünden fazlası lekeli olan yapraklar 
 
Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı : 
 Bu proje sonucunda geliĢtirilen çeĢitlerin kullanılmasıyla ilaç kalıntı sorunu bitecek veya 
minimum seviyeye inecektir. Çiftçinin üretim maliyeti azalacaktır. Verimde %10-20 arasında 
artıĢ sağlayacaktır. Ġhracat açısından önemli olan tütünde standart ürün elde 
edilebilecektir.Yeni tütün çeĢitleri üretime alınacaktır.  Sertifikalı tohumluk kullanımı artacaktır. 
 

Talep Edilen Bütçe: Yatırım Tutarının Dağılımı (TL) 

 
 Harcama Adı 1. Yıl  2. Yıl  3. Yıl  4. Yıl  5. Yıl  
TOPLAM   25.000 27.000 29.500 33.000 38.500 
GENEL TOPLAM  153.000 

Çalışma Takvimi: 
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Projenin Adı                       : Ülkesel Keten Islah ÇalıĢmaları Projesi 

Proje Lideri                        : Dr. Metin BABAOĞLU 

Proje Numarası                 : TAGEM/TA/08/05/05/001 

Proje Yürütücüsü KuruluĢ                : Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Raporun Ġlgili Olduğu Dönem           : 01/01/2010 - 31/12/2010   
Dönem Bulguları : A.B.D Tarım Bakanlığı Bitki Gen kaynakları Merkezinden daha önceden 
temin edilen, yerli 9 adet, Dünya‟nın farklı bölgelerine ait 86 adet materyal ve bunlardan seçilen 
tek bitkilerle birlikte toplam 105 adet materyal 2 m uzunluğunda 3‟er sıraya, sıralar önceden 
ıslatılarak, elle ekilmiĢlerdir. Materyaller üzerinde, bölgeye uyumları konusunda yardımcı olacak 
çiçeklenme tarihi, fizyolojik olum tarihi, bitki boyu, bitkide kapsül sayısı, kapsülde tane sayısı, 
parsel verimi ve tanede yağ oranı gibi karakterler üzerinde durularak notlar alınmıĢtır.  

Çiçeklenme süreleri ekim tarihinden itibaren 35-50 gün, olgunlaĢma süreleri ise, 69-84 
gün arasında değiĢmiĢtir. Bitki boyu 31-76 cm arasında, bitkide kapsül sayısı 20-89 adet 
arasında, kapsülde tane sayısı 6.3-10.0 adet arasında, 1000 TA 3.8-8.3 g arasında değiĢim 
göstermiĢtir. Tanede yağ oranları ise, NMR cihazı arızalı olduğundan yapılamamıĢtır. 

Bu dönemde 5 materyali kapsayan bir adet verim denemesi 28.04.2010 tarihinde 
Edirne Merkezde kurulmuĢtur. Denemede Sarı-85 çeĢidi standart olarak kullanılmıĢtır. Ancak, 
çıkıĢlarda yaĢanan düzensizlikler nedeniyle tam bir çıkıĢ sağlanamamıĢ ve değerlendirme dıĢı 
bırakılmıĢtır. Bunun yanında, bazı çeĢit ve hatların yer aldığı bir deneme kıĢlık olarak 



 134 

27.10.2009 tarihinde ekilmiĢ ve 07.07.2010 tarihinde hasat edilmiĢtir. Bu denemede, Sarı-85, 
Olin ve PI 170506 Clli1354 kodlu yurt dıĢı kaynaklı ancak ülkemiz orijinli materyal kıĢlık 
ekilerek, kıĢ soğuklarına karĢı reaksiyonları belirlenmek istenmiĢtir. Deneme sonuçlarına göre, 
en yüksek verimi 187.1 kg/da ile Olin sağlarken, Sarı-85 çeĢidi 186.7 kg/da verimi ile ikinci 
sırada yer almıĢtır. Ülkemiz orijinli PI 170506 Clli1354 kod numaralı materyal ise 180.6 kg/da ile 
sonuncu olmuĢtur. 

Islah ÇalıĢmaları olarak; Melezleme çalıĢmalarında, gözlem-melez bahçesi olarak 
ekimi yapılan toplam 105 materyal içerisinden uygun görülenler ebeveyn olarak kullanılarak bu 
yıl toplam 3 kombinasyon melez yapılmıĢtır. Melezlerden elde edilen tohumlar, 2011 yılında F1 
olarak ekileceklerdir. Bu yıl (2010) ekilen 3 adet F1 materyali ise, toplu hasat (bulk) yapılarak 
kayıt altına alınmıĢtır. Yine, bu yıl ekimi yapılan 7 adet F2 materyali içerisinden tek bitki (pedigri) 
seleksiyon yöntemiyle toplam 33 adet tek bitki seçilmiĢ olup, bu materyaller bir sonraki yılda bir 
üst F kademesine aktarılacaktır. 

Tohumluk üretimine geçen yıl (2009) baĢlanan Ülkemizin ilk ve tek tescilli keten çeĢidi 
olan Sarı-85‟ten bu yıl 500 kg Elit kademede tohumluk üretimi de yapılmıĢtır. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Proje Adı  : KahramanmaraĢ ve ġanlıurfa KoĢullarında KıĢlık -Yazlık Bazı 

ġeker Pancarı ÇeĢitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin 
Belirlenmesi 

Investigation of Yield and Quality Characters of Winter and Spring Sugar Beet Varieties 
       for KahramanmaraĢ and ġanlıurfa Region 
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Kaynakları Ve Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  

 Proje Lideri   : Erdem ERTÜRK 
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         Pankobirlik 
BaĢlama BitiĢ Tarihi   :  1 Ekim 20111 Aralık 2013 
 

AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
Dünyada Ģeker kamıĢı ve Ģeker pancarından elde edilen Ģeker; üreticisine ve üretildiği 

ülkenin ekonomisine büyük yararlar sağlayan ikame edilmesi mümkün olmayan stratejik bir 
üründür.  

Dünyanın en büyük Ģeker üreticisi olan Brezilya tek baĢına dünya üretiminin beĢte birini 
gerçekleĢtirmektedir. Dünya pancar Ģekeri üretiminde Türkiye, dünyanın 4 üncü (AB, ABD ve 
Rusya'nın ardından), Avrupa'nın ise 3 üncü (AB ve Rusya'nın ardından) büyük pancar Ģekeri 
üreticisidir.  

Türkiye'nin dünya pancar Ģekeri üretimindeki payı 2007/08 pazarlama yılı itibariyle % 
5,9, 2008/09 pazarlama yılında bu pay % 7,4'e yükselmiĢtir. 

ġeker pancarı tarımında kıĢ ve ilkbahar ekimleri “yazlık pancar” veya “yazlık ekim”, 
sonbahar ekimleri ise “kıĢlık pancar” veya “kıĢlık ekim” olarak adlandırılmaktadır. Bu tanımlar 
kapsamında Ģeker pancarı Dünyada kuzey yarım kürenin 30–60 enlemleri arasında ılıman ve 
soğuk iklime meyilli bölgelerde yazlık olarak, ılıman iklim bölgesinin alt bölümü ile yarı sıcak iklim 
bölgelerinde kıĢlık olarak yetiĢtirilmektedir. KıĢlık pancar Ġtalya, Tunus, Mısır, Suriye ve Lübnan gibi 
Akdeniz ülkelerinde, ABD‟nin bazı güney eyaletlerinde,  güney yarım kürede Uruguay ve ġili‟de 
üretilmektedir(Rizik 1981; Al-Tair,1985) 

ġeker pancarının ülkemizde 1926 yılından beri yazlık olarak yetiĢtirilmesi kıĢlık Ģeker 
pancarı tarımının ülkemizde yapılıyor olmaması projemizin gerekçesini oluĢturmaktadır. 

Bu araĢtırmanın amacı Ülkemizin Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Ģeker 
pancarının kıĢlık ve yazlık olarak yetiĢtirilebilme olanaklarının araĢtırılarak, aynı ekim bölgelerinde 
kıĢlık ve yazlık Ģeker pancarı üretimi için en uygun tohum çeĢidinin verim ve kalite özelliklerinin 
belirlenmesidir. 
 
Materyal ve Metot:   

Deneme;  KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, GAP Toprak Su 
Kaynakları Ve Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanlarında kurulacaktır. 
 Yazlık ekimler Ģubat mart aylarında, kıĢlık ekimler ekim ayı içerisinde yapılacaktır.  

 Deneme alanlarında kullanılacak materyaller yazlık ve kıĢlık çeĢitler olarak iĢbirliği 
yapılan kuruluĢlarca karĢılanmaktadır. Yazlık denemelerde kullanmak üzere Agnessa, Amata, 
Begonia, Cesira, Dioneta, felicita, Achat, Visa ve Coyote genetik monogerm Ģeker pancarı 
tohumu temin edilmiĢtir. KıĢlık denemelerde kullanmak üzere beĢ adet Ģekerpancarı tohum 
çeĢidi için materyal akıĢı devam etmektedir. 

Denemeler kurulmadan önce toprak analizi yapılacak, analiz sonucuna göre Ģeker 
pancarı yetiĢtiriciliği için gerekli gübreleme planlaması yapılacaktır. Deneme; iki lokasyonda, 
tesadüf blokları deneme deseninde, dört tekerrürlü,  Parseller; 5 sıralı, sıra arası 0,45 cm, sıra 
üzeri 8 cm. ve sıra uzunluğu 10 m olarak kurulacaktır. (10x0,45x5=22,5m2) çıkan bitki sayımı 
öncesi, sıra üzeri tekleme yapılarak 22 cm. olarak ayarlanır. Kenar tesirleri alındıktan sonra 
geriye kalan 7,40x0,45x3=10m2 alan da pancar hasadı yapılarak değerlendirmeye alınacaktır. 
AraĢtırmada Yapılacak Fenolojik Gözlem ve Değerlendirmeler: 
1. ĠntaĢ Sayımı (Çıkan bitki sayısı adet) 
 Makineli ekimde tekleme sonrasında parsellerde intaĢ sayımı yapılır.  
2. Yaprak GeliĢimi (1–5) 

Pancarların parseldeki geliĢme durumlarına göre 6–9 yaprak olduğu dönemde gözlem 
yapılır. 

1 = Çok kötü      2 = Kötü    3 = Orta 4 = Ġyi        5 = Çok iyi 
3. Sapa (Tohuma) Kalkma (adet) 
 Sapa kalkan bitkilerde çiçeklenme döneminden önce sıyrılarak tohum bağlamaları 
önlenir ve parselde sapa kalkan bitki sayısı tespit edilir. 
4. Hasatta Bitki Sayısı (adet) 
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 Her parseldeki kusursuz, çok köklü (çatal köklü), çürük, urlu, renkli ve sapa kalkmıĢ 
pancar sayısı belirlenir. 
5. Kök Verimi (kg / da) 

Her parselde kenar tesiri (rant) pancarları sökülür ve ayrılır. Hasat parselindeki pancarlar 
sökülerek, toprağı temizlenir, yeĢil alt yaprak saplarının baĢladığı hizadan düz bir Ģekilde baĢ 
kesimi yapılarak baĢ kısmı ve yaprakları ayrılır. Geriye kalan pancarlar tartılarak bulunur. 
6. Rhizomania Virüsünün Deneme Alanlarında Elisa Testi  
 Hasat sırasında alınan numuneler Elisa Testi ile rhizomania tespiti yapılır. Test 
sonucunda  + 0.05 ve üzerindeki değerler hasta olarak kabul edilir. 
7. Yaprak Lekesi Hastalığının(Cercospora beticola) Değerlendirilmesi(0-9) 
 Yapraklardaki Cercospora lekeleri 0-9 skalası kullanılarak değerlendirilir. 
 
0 = Tüm bitkiler sağlıklı. 
1 = Hastalık baĢlangıcı: DıĢ yapraklarda ilk lekelerin görülmesi 
2 = DıĢ yapraklarda leke sayısının artması. 
3 = Lekelerin, merkezdeki göbek yapraklar dıĢındaki ara yapraklarda da görülmesi. 
4 = Lekelerin, gözle fark edilecek kadar birleĢmeye baĢlaması. 
5 = Yapraklar üzerinde küçük ölü alanların oluĢması. 
6 = Yapraklar üzerinde büyük ölü alanların oluĢması. 
7 = DıĢ yapraklarda ayaların en az yarısının ve daha büyük bir kısmının ölmesi. 
8 = DıĢ yaprakların tamamına yakınının ve ara yapraklarda da ayaların büyük bir kısmının 
ölmesi. 
9 = Bitkilerde belirgin yeni yaprakların sürmeye baĢlaması. 
8. Külleme Hastalığının Değerlendirilmesi (Erysiphe betae) ( 0- 5 ) 
 Her parselden rast gele seçilen 20 bitkinin tüm yapraklarında külleme lekesi sayımı 
yapılır ve 0-5 skalasına göre değerlendirilir. 
 
0 = Yaprakta hastalık yok  
1 = Yaprakta  % 0-1 külleme lekesi var 
2 = Yaprakta  %2-5 külleme lekesi var 
3 = Yaprakta  %6-20 külleme lekesi var 
4 = Yaprakta  % 21-40 külleme lekesi var 
5 = Yaprakta  % 40‟dan fazla külleme lekesi var 
 
9.Kist Nematodu (Heterodera schachtii) Değerlendirilmesi (0-5) 

Her parseli temsil edecek Ģekilde ekim öncesi ve hasat sonrasında 20 cm derinlikten 
toprak numuneleri alınarak kist nematodu popülasyon yoğunlukları belirlenir.  
 
ġeker Pancarı Kist Nematodu (Heterodera schachtii) değerlendirme skalası 

BulaĢıklık 
Derecesi 

Canlı Kist Sayısı 
(100 ml toprakta) 

Toplam Yumurta 
Ve Larva Sayısı 

Nematod 
Yoğunluğu 

0 0 0 - 

1 1-5 YaklaĢık 150 Hafif 

2 6-10 150-800 Hafif, küme (Yuvalanma) oluĢumu yok 

3 11-20 800-1500 Orta küme (Yuvalanma) oluĢumu 

4 21-40 1500-2500 Ağır, kısmen daha geniĢ lekelerin ve boĢ 
alanların oluĢumu 

5 > 40 > 2500 Çok ağır, büyük genellikle yaygın boĢ 
alanlar 

 
Teknolojik Özellikler 
1. Digestion  (% ġeker varlığı) 
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2. ArıtılmıĢ Digestion  (% ArıtılmıĢ Ģeker varlığı)    
   (Digestion – (0,343 x( Na + K) ) + (0,094 x N) + 0,29)  
 
 ġeker varlığı, sodyum, potasyum, azot değerleri ICUMSA-International Commission of 
Uniform Methods of Sugar Analysis (ġeker Analizleri Tekdüzen Metotları Uluslararası 
Komisyonu) tarafından yayınlanarak önerilen resmi analiz metotlarına göre çalıĢan “Betalyser” 
sisteminde yapılır. 
3. ArıtılmıĢ ġeker Verimi (kg/da) : (Pancar verimi x ArıtılmıĢ Digestion/100) 
 
Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma /Ekonomiye Katkı: 
 Aynı bölgede kıĢlık ve yazlık Ģekerpancarı üretme imkânının bulunması halinde üretim 
alanı ikiye bölünecek iki ayrı zamanda üretim yapılacağından fabrikasyon iĢleri yılın daha geniĢ 
zamanına yayılarak fabrikalarda meydana gelen sıkıĢmaların önüne geçilecektir. Hasat edilen 
Ģekerpancarının büyük çoğunluğu iĢleneceğinden silolanacak Ģekerpancarı miktarı azalır ve 
buna bağlı olarak Ģekerpancarının silolama ve siloda bekletilme süreleri de kısalacağından kök 
ve Ģeker kayıpları da bir miktar azaltılmıĢ olur. 
 Yazlık pancar üretimine uygun olmayan kıĢlık üretime uygun olan bölgenin üretime 
açılması halinde ülkenin Ģeker pancarı üretimi ve Ģeker ürün miktarı artmıĢ olacağından Ģeker 
pancarının ülkemiz ekonomisine katkısı artacaktır. Ayrıca KahramanmaraĢ ve ġanlıurfa 
bölgelerine kıĢlık olarak yeni bir ürün kazandırılarak, hasat sonrası her iki bölgede de ikinci ürün 
bazı yazlık bitkilerin ekilebilmesine imkân sağlanmıĢ olunacaktır. 

ġeker pancarının yan ürünü olan yaĢ pancar posası ve melas ile pancarın baĢ ve yaprak 
kısmı, hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bu yan ürünlerin kolay temin edilebilir ve ucuz 
olması, kırsal kesimde hayvancılığın geliĢmesine ve yaygınlaĢmasına yardımcı olmakta ve bu 
kesime ek gelir kaynağı yaratmaktadır. 

Bir dekar Ģeker pancarının fotosentez yoluyla havaya verdiği oksijen, altı kiĢinin bir yılda 
tükettiği oksijene eĢdeğerdir. Aynı orman alanından 3 kat daha fazla oksijen üretmektedir.   

Biyoenerji ya da yeĢil enerji olarak da tanımlanan son yıllarda dünyada üretimi ve 
kullanımı yaygınlaĢan “Biyoetanolün” en önemli hammaddesi Ģekerpancarıdır.  
 
Talep Edilen Bütçe :36.000 TL. 
 
ÇalıĢma Takvimi: 
 
Yazlık Ekim 

Proje Faaliyetleri Ayrıntılı Bilgi Tarih 

Ekim hazırlığı Toprak hazırlığı ġubat-Mart 

Ekim Denemelerin kurulup ekilmesi Mart 

Kültürel ĠĢlemler Çapalama, seyreltme, tekleme, gübreleme, 
ilaçlama, 

Mart-Ekim 

Gözlem ve Değerlendirmeler Fenolojik ve Teknolojik gözlemlerin 
alınması 

Nisan -Ekim 

Sulama Bitkilerin su isteği göz önünde 
bulundurularak sulama yapılacaktır 

Nisan -Eylül 

Hasat Her parsel ayrı ayrı hasat edilerek ölçüm ve 
değerlendirmelerin yapılması 

Ekim 

Sonuçların Değerlendirilmesi 
Elde edilen verilere ait analizlerin yapılması Kasım-Aralık 
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KıĢlık Ekim 
Proje Faaliyetleri Ayrıntılı Bilgi Tarih 

Ekim hazırlığı Toprak hazırlığı Eylül-Ekim 

Ekim Denemelerin kurulup ekilmesi Ekim-Kasım 

Kültürel ĠĢlemler Çapalama, seyreltme, tekleme, gübreleme, 
ilaçlama, 

Kasım-Haziran 

Gözlem ve Değerlendirmeler Fenolojik ve Teknolojik gözlemlerin 
alınması 

Aralık-Haziran 

Sulama Bitkilerin su isteği göz önünde 
bulundurularak sulama yapılacaktır 

Nisan-Mayıs 

Hasat Her parsel ayrı ayrı hasat edilerek ölçüm ve 
değerlendirmelerin yapılması 

Haziran 

Sonuçların Değerlendirilmesi 
Elde edilen verilere ait analizlerin yapılması 

Temmuz-

Ağustos 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Proje No:  
Proje Adı BAZI TARIMSAL ARTIKLARIN BĠYOETANOL ÜRETĠMĠNDE 
KULLANIM ĠMKANLARININ ARAġTIRILMASI 
Yürütücü KuruluĢ Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, Samsun 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Adana 
Proje BaĢlama- BitiĢ Tarihleri 2012-2014 
Projenin yıllara Göre Bütçesi  
Proje Lideri Dr.Semiha Güler 
Proje Yürütücüleri Dr.AyĢegül Efendioğlu Dr.Tamer Yavuz  Hüseyin Akyol Erkan 
Özata Mehmet ErdoğmuĢ 
Projeden Beklenen Faydalar:  
AraĢtırmada ele alınacak olan mısır, pamuk, Ģeker pancarı, buğday, ayçiçeği, çeltik, fındık, çay 
ve zeytin üretiminden yılda toplam 35.8 milyon ton tarımsal artık ortaya çıkmaktadır. Bu 
artıkların tamamının biyoetanole dönüĢtürüldüğü varsayıldığında yılda 6.67 milyon ton 
biyoetanol elde etmek mümkündür (Bu artıkların biyoetanole dönüĢtürülmesi sırasında etanol 
verimi ayçiçeği, pamuk ve çay için 0.114 g etanol/g biyokütle ( Sharma ve ark. 2002), fındık 
zürufu için 0.204 g etanol/g biyokütle, zeytin ağacı için 0.064 g etanol/g biyokütle ( Larsson ve 
ark. 1999),  buğday, mısır ve çeltik için 0.240 g etanol/g biyokütle (Saha ve ark. 2005) olarak 
alınmıĢtır). Yılda 6.67 milyon ton biyoetanol üretimi benzinden 6.67 milyon ton tasarruf etmek 
anlamına gelmektedir. Bu miktar günümüz rakamlarına göre bir litre benzinin fiyatı 3.8 TL 
alındığında yılda 25.3 milyar TL‟ye karĢılık gelmektedir.    
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Proje No:  
Proje Adı Üreticilerimiz ve Fabrikalarımız Ġçin Sorun TeĢkil Eden Bazı Tarımsal Atıkların 
Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Kullanılabilme Olanaklarının AraĢtırılması 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ Yürütücü KuruluĢ Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje BaĢlama- BitiĢ Tarihleri01.01.2012-31.12.2014 
Proje Lideri ġahin GĠZLENCĠ  
Proje Yürütücüleri ġahin GĠZLENCĠ, Mustafa ACAR, Ömer SÖZEN,  

Beyhan KĠBAR, AyĢegül EFENDĠOĞLU, Mahmut DOK 
 

Projeden Beklenen Faydalar:  
Ülkemizde nüfus artıĢı ile birlikte, lüks yaĢantı arzusu, bu yaĢantıyı gerçekleĢtirmek için 

artan malzeme ve teknoloji istekleri insanları enerjiye bağımlı bir hale getirmiĢtir. Buna bağlı 
olarak enerji tüketimi de her geçen gün artıĢ göstermektedir. Ġnsanoğlunun enerjiyi doyumsuz 
olarak kullanmak istemesine rağmen mevcut kaynaklar yeterli değildir. Mevcut enerji 
kaynaklarında görülen daralma, ülkemiz için daha da büyük bir önem arz etmektedir. Ülkemiz, 
genel enerji kullanımında  %78, fosil yakıt ve türevlerinde %92 oranında dıĢa bağlı olması 
sebebi ile enerji piyasalarında meydana gelen fiyat hareketlerinden ekonomik olarak etkilenen 
riskli bir yapıya sahiptir. Bu sebeple alternatif enerji kaynaklarına yönelmek kaçınılmaz bir 
gerçektir. Bu alternatif enerji kaynaklarından birisi de biyokütle ve biyokütle enerjisidir.  

Ülkemizde üreticiler ve fabrikalar için sorun teĢkil eden tarımsal atıklar, biyokütle 
enerjisinde kullanılabilecek materyal kaynaklarıdır. Tarımsal ürünlerden arta kalanlar 
küçümsenmeyecek miktardadır ve düzenli bir Ģekilde toplanmaları ya da değerlendirilmeleri 
yapılamamaktadır. Ülkemizde her yıl yaklaĢık olarak 60 milyon ton atık ortaya çıkmaktadır. Bu 
atıklar ülkemizde ya anız olarak değerlendirilmekte ya da çöp alanlarına atılarak bertaraf 
edilmektedir. Bunların değerlendirilmesini sınırlayan baĢlıca etmen düĢük hacim yoğunluğu ve 
düzensiz Ģekillerinden dolayı taĢıma ve depolama maliyetinin yüksek olmasıdır. Tarımsal 
artıklar sıkıĢtırılarak ve yüksek yoğunluğa çevrilerek bu sınırlayıcı etmenin üstesinden gelmek 
mümkün olabilecektir.  
Bu proje ile üreticilerimiz ve fabrikalarımız için sorun teĢkil eden bazı tarımsal atıkların alternatif 
enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği araĢtırılarak değerlendirilmesine yönelik biriketleme sistemi 
tasarlanıp üretime geçirilecektir. Böylece çevre kirliliğine neden olan kömür kullanımının 
azaltılması yoluyla hava kalite değerlerinin korunmuĢ ve enerji sektörüne kazanç sağlanmıĢ 
olunacaktır. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ÇalıĢmada Türkiye‟de doğal olarak yayılıĢ gösteren Ģevketi bostan populasyonları 
içerisinde ve arasında var olan varyasyondan yararlanılarak, amaca uygun, kalite ve verim 
yönünden üstün özellikli bitkiler seçilerek hatlar oluĢturulacak ve çeĢit geliĢtirilecektir. ġevketi 
bostanın Türkiye‟de kültüre alınması ile ilgili herhangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu nedenle 
çalıĢma kültüre alma ve çeĢit geliĢtirme yönünden öncü bir çalıĢma olacaktır. ġevketi bostanı 
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doğadan toplamak yerine tarlada yetiĢtirme ile hem doğadaki mevcut genetik varyasyona insan 
eli ile zarar verilmeyecek, hem de pazara kaliteli, standart ve talebe cevap verebilecek miktarda 
ürün arz edilebilecektir. Ġlaç endüstrisi de istediği miktar ve kalitede ürünü kolayca bulabilecek 
veya yetiĢtirebilecektir. Proje sonucunda Ģevketi bostan tarımı hizmet içi eğitim toplantıları ve 
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı yayım elemanları ile yapılan periyodik bilgi alıĢveriĢ toplantılarında 
iĢlenerek Türk çiftçisine tanıtılmaya baĢlanacak ve böylece çiftçiler için yeni bir gelir kaynağı 
oluĢturulacaktır. 

 
Materyal ve Metot: 

Kültüre alma:  
ġevketi bostanın Ġspanya‟da zaman zaman küçük çaplı üretiminin yapıldığı bilinmektedir. 

Türkiye‟de ise bu bitkinin kültüre alınıp yeni bir ürün olarak kazanılması için Ege Tarımsal 
AraĢtırma Enstitüsü‟nde bir takım ön çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalardan görüldüğü kadarı 
ile Ģevketi bostanın tarlada yetiĢtirmenin mümkün olduğu görülmüĢtür. Ayrıca kazık kök 
yapısındaki kökünün alt yarı kısmını kesip, rozet yaprakları içeren bölümünü diktiğimizde tekrar 
tutma ve geliĢmesini devam ettirme özelliğinde olduğu tespit edilmiĢtir. Bu özelliği ıslah 
çalıĢmasında zamandan kazanma amacı ile kullanılmıĢtır. 

Seleksiyon ıslahı: 
Projenin baĢlaması ile Nisan-Mayıs aylarında Ģevketi bostan tohumu toplanabilecek 

noktaların tespiti amacı ile Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde, survey yapılacaktır. 
Surveyler esnasında herbaryum örnekleri alınarak hem tür tespitinde kullanılacak ve hem de 
Ulusal Gen Bankası Herbaryum koleksiyonuna verilmiĢtir. Daha sonra survey neticesinde 
belirlenen tohum toplanabilecek noktalardan, Ağustos-Eylül aylarında tohum toplanacaktır. 
Toplanan tohumlar temizlendikten sonra, Eylül-Ekim aylarında 70X70 cm aralıkla Menemen‟de 
Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü deneme tarlalarından birine ekilmiĢtir. Bitkilerin geliĢmelerini 
tam olarak gösterebilmeleri, arada gözlem yaparken bitkilere zarar vermeme ve mekanizasyon 
kolaylığı açısından ekim mesafesi geniĢ tutulmuĢtur. Bitkiler çıkıĢtan itibaren takip edilecek 
aĢağıda tanımlanan gözlem ve ölçümler yapılıp, yabancı ot mücadelesi gerektiğinde mekanik 
olarak yapılmıĢtır.. Tarladaki Ģevketi bostan bitkileri tahminen ġubat-Mart aylarında hasat için 
yeterince büyümüĢ olacaklar ve bel ile sökülmüĢtür. Yaptığımız ön çalıĢmalarda Ģevketi bostan 
fidelerinin köklerinin, kök boğazlarının alt kısmından kesilip, tekrar dikildiğinde tutma 
yeteneğinde olduğu görülmüĢtür. Bu özelliğinden yararlanarak, fidelerin kökleri, kök alt ucundan 
itibaren kökün 1/3 uzunluğundan kesilip ve rozet yaprak ve 2/3 kök içeren üst parçaları tekrar 
dikilmiĢtir. AĢağıdaki gözlem ve ölçümler fidelerin söküldüğü bu devrede yapılmıĢ olup, kök ile 
ilgili olanlarda hasat edilen alt 1/3‟lük alt kök parçası kullanılmıĢtır. 

 
Yapılan gözlem ve ölçümler 
Ekim tarihi: Tohumların toprağa ekildiği tarih, 
ÇıkıĢ tarihi: Kotiledonların toprak yüzeyinde görüldüğü tarih, 
Rozet yaprak yarı çapı (cm): Üç yaprağın kök boğazından, yaprak ucuna kadar olan mesafenin 
ölçülüp ortalamasının alınması ile,  
Rozet yaprak sayısı: Kök boğazından çıkan yaprak sayısı,  
Kök çapı (cm): Kök boğazının 2/3 kök uzunluğu aĢağısındaki çap. 
Kök uzunluğu (cm): Kök boğazından kök ucuna kadar olan mesafe. 
Korteks kalınlığı (cm): Kök boğazının 2/3 kök uzunluğu aĢağısında, kök odunsu dokusu dıĢını 
saran etsi dokunun kalınlığı. 
Korteks kalınlığı/Kök kalınlığı: Kök boğazının 2/3 kök uzunluğu aĢağısında, kök odunsu 
dokusunu saran etsi doku kalınlığının odunsu doku kalınlığına oranı. 
Kök odunsu doku ağırlığı (g): Kökün 1/3‟lük alt kısmının sökümden hemen sonra, yıkanıp, 
kabuğunun soyulup odunsu dokusunun tartılması ile,  
Korteks ağırlığı (g): Kökün 1/3‟lük alt kısmının etsi dokusunun sökümden hemen sonra yıkanıp 
tartılması ile,  
Kök ağırlığı (g): Kök odunsu ve kabuk doku ağırlıklarının toplanması ile (9+10), 
Korteks ağırlığı/kök ağırlığı: Kök etsi dokusunun, kök ağırlığına bölünmesi ile (10/11), 
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Kuru korteks ağırlığı (g): Kök kabuğunun (10) 40°C ayarlanmıĢ kurutma fırınında 72 saat 
kurutup tartılması ile, 
Kuru odunsu doku ağırlığı (g): Kökün 1/3‟lük alt kısmındaki odunsu dokunun 40°C ayarlanmıĢ 
kurutma fırınında 72 saat kurutup tartılması ile, 
Kuru kök ağırlığı (g): Kuru etsi ve odunsu kök (13+14) ağırlıklarının toplanması ile,  
Kuru korteks ağırlığı/Kök ağırlığı: Kuru etsi kök dokusu ağırlığının, kuru kök ağırlığına bölünmesi 
ile (13/15),  
Dikenlilik Durumu: Sökülen fidelerin rozet yapraklarının çıplak elle 1-3 skalasına göre tetkiki ile. 
1=Dikenler yumuĢak batmıyor, 2= Dikenler az batıyor, 3= Dikenler çok batıyor. 
Çiçeklenme tarihi: Bitkide ilk çiçeğin görüldüğü tarih, 
 

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu, tarladaki populasyon negatif teksel 
seleksiyona tabi tutulup ve seçilemeyen bitkiler sökülerek tarladan uzaklaĢtırılmıĢtır. Seleksiyon 
baskısı %90 olacak, bitkilerin %10 kadarı seçilmiĢtir. Seçilen bitkiler açık tozlaĢmaya bırakılarak 
çeĢide aday sentetik hat oluĢturulmuĢtur. Ġzleyen yılda bölge verim denemeleri kurmaya yetecek 
tohum elde etme amacı ile tohum çoğaltımı amacıyla ekim yapılmıĢtır. Seleksiyon sonucu elde 
edilen materyal ile, projenin üçüncü yılında birisi Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü kampusü 
diğeri muhtemelen KemalpaĢa istasyonunda olmak üzere iki lokasyonda, iki yıl sürecek 
tekerrürlü bölge verim denemeleri kurulmuĢtur. Denemeler tesadüf blokları deneme deseninde 
dört tekerrürlü, ekim mesafesi 30X30 cm, sıra uzunluğu 5m ve parselde sıra sayısı 6 adet 
olacak Ģekilde kurulmuĢtur. Her parselde 10‟ar bitkide yukarıdaki gözlem, ölçüm ve analizler 
tekrarlanmıĢtır. Elde edilen sonuçlarla çeĢit tescile baĢvurulacaktır.  

 
 

Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
 Survey ve Toplama: 

Proje ıslah çalıĢmasında kullanılacak Ģevketi bostan tohumlarının toplanabileceği 
noktaları tespit etmek amacı ile  12-17 Haziran 2007 tarihleri arasında, proje yürütücüsü Dr. Ali 
Osman Sarı, araĢtırmacı Mehmet Tutar ve Ģoför Yılmaz Dursun tarafından Batı Karadeniz, 
Marmara ve Ege bölgelerini kapsayan toplam 2525 kilometrelik yolu içeren bir survey programı 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Programa Kastamonu ili Ġnebolu ilçesinden baĢlanarak, Marmara ve Ege Bölgesine 
doğru devam edilmiĢtir. Davis (1975) Ġnebolu giriĢinde S. hispanicus‟un kaydını vermesine 
rağmen bu ilçede bitkiye rastlanamamıĢtır. Ġnebolu Tarım Ġlçe Müdürlüğü‟nden ve yerel 
vatandaĢlardan yardım alınmasına rağmen bu ilçede bitkiye rastlanmaması, Davis‟ten 
günümüze yollar geniĢletildiğinden, akla az sayıdaki bitkinin yol çalıĢmaları esnasında yok 
olmuĢ olabileceğini getirmektedir. Surveye Kastamonu, Daday, Karabük, Devrek, Bolu, Düzce, 
Yalova, Gemlik, Bursa, Karacabey, Susurluk, Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Dikili, Manisa, 
Muradiye, Yuntdağı güzergahıda devam edilmiĢ Ģevketi bostana rastlanan ve tohum 
alınabilecek yerler belirlenmiĢtir. ġevketi bostanın deniz seviyesinden, 753 m yüksekliğe kadar 
oldukça geniĢ bir ekolojiye yayıldığı tespit edilmiĢtir. Bitkiye en yüksek 753 m rakımda 
Kastamonu‟da rastlanmıĢ, daha yüksek rakımlarda bitki görülmemiĢtir. Survey esnasında genel 
olarak Batı Karadeniz bölgesindeki bitkilerin henüz çiçeklenmediği görüĢmüĢtür. Diğer 
bölgelerde çiçekli bitkilerden herbaryum örnekleri alınmıĢtır. ġevketi bostan yanında rastlanan 
diğer tıbbi bitkilerden de herbaryum örnekleri alınarak Ulusal Gen Bankasına teslim edilmiĢtir. 

10-11 Ağustos 2007 günlerinde Ege ve Güney Marmara, 30-31 Ağustos 2007 
günlerinde de Batı Karadeniz bölgelerinde gerçekleĢtirilen toplama tohum toplama 
programlarından ilkinde Ġzmir, Manisa, Edremit, Balıkesir, Susurluk, Bursa, Yalova istikametinde 
toplama yapılmıĢ, toplam 870 km yol alınmıĢtır. Program esnasında bitkilerin kuruduğu, tam 
tohum olgunlaĢma döneminde oldukları, toplamanın tam zamanında yapıldığı görülmüĢtür .  

 
Seleksiyon: 
Tohum toplama programları yolu ile elde edilen 15 populasyonundan yetiĢtirilen yaklaĢık 

3000 tek bitki 5-20 Nisan 2008 tarihleri arasında hasat edilmiĢtir. Köklenip, arazide kökleri yan 
yana sıralanıp, ilk seleksiyon gerçekleĢtirilmiĢtir. Bariz bir Ģekilde geliĢmesi az olmuĢ ince, zayıf, 
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kısa kök veya çatallanmıĢ köke sahip bitkiler hemen elemine edilmiĢtir. Seçilen 500 civarındaki 
bitki gözlem ve ölçümler için 1/3 oranında kök alt kısımları alındıktan sonra hemen tekrar tarlaya 
dikilmiĢtir. Ancak, tarlada da bir miktar bitki tutmamıĢ ve tutan bitki sayısı 360 olmuĢtur.  

 
Seçilip tarlaya dikilen 360 bitki, Ģevketi bostanın tüketilen kısmı kök kabuğu (korteks) 

olduğundan, özellikle korteks kalınlıkları ve ağırlıkları açısından büroda tekrar değerlendirme 
yapılmıĢ, korteks kalınlığı ve ağırlığı daha yüksek olan 170 tek bitki seçilmiĢ ve diğer bitkiler 
çiçeklenme öncesi seleksiyon bahçesinden köklenerek uzaklaĢtırılmıĢlardır. 

 
Heterezigot bir populasyonda, toplu seleksiyon populasyon içerisinde istenen 

genotiplerin oranını arttırmada en etkin ve hızlı bir yoldur (Fehr, 1993). Tek seleksiyon 
çemberinde bile oldukça önemli bir ilerleme kaydedilmiĢtir. Ortalama değerler üzerinden korteks 
kalınlığı 3.98 mm‟den 4,26 mm‟ye, yaĢ korteks ağırlığı 5,44 g‟dan 6,28 g‟a, kuru korteks ağırlığı 
ise 0,49 g‟dan 0,55 g‟a yükselmiĢtir. Bunun yanında, seçilen materyal daha stabil bir hale gelmiĢ 
olup aynı karakterler için varyasyon katsayıları sırası ile 22,74‟den 16,60‟a, 44,77‟den 8,11‟e, 
39,61‟den7,68‟e düĢmüĢtür. 

ġevketi bostan doğadan toplama yolu ile yararlanılan bir bitki olduğundan ve kültüre 
alma ile ilgili baĢka bir çalıĢmaya rastlamadığımızdan, agronomik özellikleri ve verim 
komponentleri ile ilgili elde edilen veriler büyük önem taĢımaktadır. Bu nedenle Ģevketi 
bostanda tüketilen kısım olan korteks çapının kök çapına oranı yanında, yaĢ ve kuru 
ağırlıklarının toplam ağırlık değerlerine oranları da belirlenmiĢtir. Kök çapının 2/3 kadarını 
korteksin oluĢturduğu, kök ağırlığının yaĢ kökte %80 kadarının, kuru kökte %70 kadarının 
korteks ağırlığından oluĢtuğu, yaĢ kökten kurutulduğunda %8 kadar kuru korteks elde 
edilebileceği belirlenmiĢtir. 

 
Kimyasal Analizler: 
Daha önce belirtildiği gibi Ģevketi bostan bitkilerinin birçoğu tek yıllık özellik 

göstermektedir. Nitekim seçilip tarlaya dikilen 170 bitkiden, 85 bitkinin kökünün sağlam kaldığı, 
diğerlerinin ya çürüdüğü veya tamamen yok olduğu tespit edilmiĢtir. 

Örneklerde ortalama taraksasterol değerinin % 0.001-0.043 arasında değiĢtiği 
görülmüĢtür. En yüksek üç değer sırası ile Scolymus9-26, Scolymus32-48, Scolymus10-17 nolu 
örneklerde tespit edilmiĢtir. Örneklerin taraksasteril asetat oranları ise %0.001-0.015 arasında 
değiĢtiği tespit edilmiĢtir. En yüksek üç oran sırası ile Scolymus9-11, Scolymus9-6 ve 
Scolymus9-15 nolu örneklerde görülmüĢtür. Yapılan bir çalıĢmada, taraksasteril asetat‟ın izole 
edilmiĢ fare bağırsaklarında gevĢemeye neden olduğu, ancak gevĢemeden hemen önce bir 
kasılmanın meydana geldiği belirlenmiĢtir (Kırımer, 1997). ġevketi bostanın taĢ düĢürücü 
etkisinin de, bu kasılma ve gevĢemeler nedeni ile olabileceği belirtilmiĢtir. Daha önce bu bitkide 
etken madde miktarını belirlemeye yönelik bir çalıĢmaya rastlanmamasına rağmen, burada 
örneklerde etken madde oranları düĢük gibi görülmektedir. Özellikle taraksasteril asetat pek çok 
örnekte tespit edilememiĢtir. Taraksasterol ve taraksasteril asetat oranlarının çok yıllık özellik 
gösteren bitkilerin ikinci üçüncü yıllarında biraz daha yükselebileceği düĢünülse de, bu bitkinin 
halk arasında birinci yılında rozet döneminde yenmesi veya kullanılması, ayrıca ilaç yapımında 
Ģimdiye kadar kullanılan bitkinin yaĢı ile ilgili herhangi bir veriden bahsedilmemesi, burada söz 
konusu olan etken maddelerin çok az oranının bile etkili olabildiğini akla getirmektedir. 

Bölge Verim Denemeleri: 
Denemelerdeki bitkiler sapa kalkma döneminden hemen önce Menemen‟de 21 Nisan 

2009, KemalpaĢa‟da 20 Mayıs 2009 tarihinde hasat edilmiĢtir. Ġncelenen karakterler açısından 
seleksiyonla seçilen bitkiler ile Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  populasyonu arasında önemli 
istatistiki bir fark bulunmamıĢtır.  ETAE populasyonun uzun süredir Enstitüde tarımı yapılmakta 
olup, populasyon her yıl doğal ve güdümlü seleksiyona maruz kalmakta ve günümüze kadar 
istenen agronomik özellikler açısından oldukça ilerlemiĢ bulunmaktadır. Proje kapsamında 
geliĢtirilen populasyonun bir seleksiyon çemberinde uzun yıllardır geliĢtirilen ETAE populasyonu 
seviyesine gelmesi ve içerisinde halazırda geliĢtirilebilecek varyasyon bulunması, geliĢtirilen bu 
populasyonun daha da yüksek verim ve kalite düzeyine yükseltilebileceğini göstermektedir. 
Ancak, seleksiyon çemberinin birkaç generasyon daha tekrarlanması gerekmektir.  Genel olarak 
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seleksiyda da arzu edilen, populasyonu içerisindeki varyasyonu çok fazla azaltmadan 
geliĢtirmek, ilerletmek ve daha sonra gerektiğinde bu varyasyonu kullanarak populasyonu daha 
da geliĢmiĢ hale getirmektir (Fehr, 1993). Ġncelenen verim ve agronomik karakterler Menemen 
lokasyonunda KemalpaĢa lokasyonundakine göre önemli derecede yüksek bulunmuĢtur. 
KemalpaĢa lokasyonunda bitki geliĢimi çok yavaĢ olmuĢ bitkiler oldukça küçük kalmıĢtır. Bu 
lokasyonda, toprak oldukça ağır ve killi yapıdadır. Bitki geliĢiminin zayıf olması toprak 
özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi, diğer bazı çevre Ģartlarının etkisinden de kaynaklanmıĢ 
olabilir. Bu sonuç, Ģevketi bostan tarımının tavsiye edileceği yerlerde mutlaka ayrıntılı 
adaptasyonla çalıĢmalarının yapılması gerektiğini göstermektedir.  
 
Özet:  

ġevketi bostan (Scolymus hispanicus L.), tıbbi amaçlı veya sebze olarak kullanılan 
Asteraceae familyasından bir bitkidir. Doğadan toplanmasına rağmen, tarımının yapılmasına 
ihtiyaç vardır. Ancak yetiĢtirme teknikleri bilinmemektedir. Ayrıca geliĢtirilmiĢ bir çeĢit yoktur. 
Burada bitkinin agronomik özelliklerini ortaya koyma ve bir populasyon geliĢtirme amacı ile 
çimlendirme denemeleri, seleksiyon ıslahı, kimyasal analizler ve verim denemelerini içeren bir 
çok çalıĢma yürütülmüĢtür. 

Hasattan sonra bekletilmemiĢ Ģevketi bostan tohumları, soğuk florasan ıĢığı altında 
karanlık uygulamasına göre, önemli derecede yüksek oranda çimlenmiĢtir. Çimlenme oranı 
aydınlıkta %30, karanlıkta %19 olmuĢtur. Katlama tohum çimlenme oranını önemli derecede 
arttırmıĢtır. Bir ay +4ºC±2‟de katlamadan sonra çimlenme populasyona bağlı olaraktan %43 ile 
%70 arasında değiĢmiĢtir. ġevketi bostan tohumları çok geniĢ bir sıcaklık aralığında hızlı 
çimlenmiĢtir. Çimlenen tohumların %90 civarındaki kısmı çimlenme sıcaklığı ve tohumun 
orijinine bakmaksızın çimlenmelerini altı gün içerisinde tamamlamıĢtır. Bununla birlikte 20ºC ve 
25ºC‟deki çimlenme oranları, 15ºC ve 30ºC‟dekine göre önemli derecede yüksek bulunmuĢtur. 
Çimlenme oranı 15ºC, 20ºC, 25ºC ve 30ºC‟de sırası ile %47, %58, %57 ve %47 olarak 
gerçekleĢmiĢtir.  

Seleksiyona konu olan Ģevketi bostan tohumları, Ege, Güney Marmara ve Batı 
Karadeniz bölgelerinden toplanmıĢtır. Bitki deniz seviyesinden 753 m rakıma kadar yayılıĢ 
göstermektedir. Seleksiyon bahçesi, 15 populasyondan 3.000 bitki ile kurulmuĢtur. Seleksiyon 
bahçesindeki bitkilerin kökleri, bitkiler sapa kalkmadan hemen önce çıkartılmıĢtır. Zayıf, 
geliĢmemiĢ veya çatallanmıĢ köke sahip bitkiler hemen negatif seleksiyona tabi tutularak 
elenmiĢtir. Kalanlar analiz ve değerlendirmeler için 1/3‟lük kök alt kısımları kesilip alındıktan 
sonra hemen geri dikilmiĢtir. Daha sonra, özellikle kök kabuğu verimi için, diğer bir seleksiyon 
yapılmıĢtır. Birinci ve ikinci seleksiyondan sonra seçilen bitki sayıları, sırası ile 360 ve 170 
olmuĢtur. Seleksiyon sonucu kök kabuğu kalınlığı 3,98 mm‟den 4,26 mm‟ye, yaĢ kök kabuğu 
ağırlığı 5,44 g‟dan 6,28 g‟a, kuru kök kabuğu ağırlığı da 0,49 g‟dan 0,55 g‟a yükselmiĢtir.  Kök 
çapının üçte ikisinin, kök kabuğundan meydana geldiği tespit edilmiĢtir. Ayrıca yaĢ kök 
ağırlığının %80‟nin kök kabuğu olduğu, yaĢ kökten %8 oranında kurutulmuĢ kök kabuğu elde 
edilebileceği bulunmuĢtur. 

Rozet yaprak döneminde kökte aktif madde taraksasteril asetat oluĢmadığı, ancak bitki 
çiçeklenip toprak üstü aksamı kuruduktan sonra bu maddenin oluĢtuğu saptanmıĢtır. Kök 
kabuğunda etken maddelerden taraksasterol‟ün oranı %0.001 ile %0.0043 arasında, 
taraksasteril asetat oranı ise %0.001 ile %0.015 arasında belirlenmiĢtir. 

Değerlendirilen bütün özellikler ve verim değerleri Menemen‟de KemalpaĢa‟dakine göre 
önemli derecede yüksek bulunmuĢtur. Dekara kuru kök kabuğu verimi Menemen‟de 135,35 kg, 
KemalpaĢa‟da 34,43 kg olarak tespit edilmiĢtir.  
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Bu araĢtırmada gıda sanayiinde, kozmetik, parfümeri ve eczacılıkta, süs bitkisi olarak 
park ve bahçelerde kullanılan, yıllık 8 bin ton ihracat ve 18 milyon Amerikan Doları gelir getiren, 
defneyi kültüre alma, tarımsal özelliklerini belirleme ve tarıma yeni bir ürün kazandırma 
amaçlanmıĢtır. Böylece doğadan bilinçsiz yapılan toplamalar sonucu oluĢan tahribatın bir 
ölçüde önüne geçilecektir. Bunun yanında istenen miktar ve standartta ürün elde etmek daha 
kolay olacaktır. 
Materyal ve Metot: 

Materyal  
Sıklık denemesi materyalini Manisa-Muradiye orman fidanlığından sağlanan Ege orjinli 

tüplü 1 yaĢlı fidanlar oluĢturmuĢtur. Çimlendirme analizleri Ege bölgesinden toplanan defne 
tohumlarında yürütülmüĢtür. 
 Metod 
 Bir yaĢlı ve tüplü fidanlar sulu ve susuz koĢullarda 2 m sıra arası mesafede olmak üzere 
1, 2 ve 3 m sıra üzeri mesafelerde tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü dikilecektir. 
Dikimde fidanlar 30 cm yükseklikten budanarak ve can suyu verilmiĢtir. Bitkilerin geliĢme 
durumuna göre hasat 30 cm yüksekten tıraĢlama Ģeklinde yapılmıĢtır. Hasatta yaĢ herba, kuru 
herba, kuru yaprak verimleri ile yaprak iriliği ve uçucu yağ oranı saptanmıĢtır. 
 Tohumlarda çimlenme analizleri perikarplı ve perikarpı çıkarılmıĢ tohumlarda GA3 ün 

1000, 2000 ve 3000 ppm dozlarında 12 saat, ile 20 ve 40 gün soğukta katlama (+4 C kumda) 
ve bir Ģahit olmak üzere 4 tekerrürlü tesadüf parselleri deneme deseninde test edilmiĢtir. Her 

tekerrürü de 200 adet tohum kullanılmıĢtır. Tohumlar 23 C( 2 C) de çimlendirmeye alınmıĢtır. 
 Projenin birinci diliminde bir yaĢlı ve tüplü fidanlar sulu koĢullarda 2 m sıra arası 
mesafede olmak üzere 1, 2 ve 3 m sıra üzeri mesafelerde tesadüf blokları deneme deseninde 
üç tekerrürlü olarak dikilmiĢlerdir.  Bir diğer denemede ise 2X2 mesafelerle dikilen tesiste 30-60-
90 cm yükseklikten biçim ile 1-2-3 yılda bir biçimler kombine edilmiĢtir. 3 yıl devam eden 
hasatlarla ilk veriler elde edilmiĢtir. Ġkinci dilimde ise kurulan bu denemelerin hasat ve 
değerlendirmeleri devam etmiĢtir. 
 
Bulgular ve TartıĢma: 

Tohum Çimlendirme ÇalıĢmaları: 
Çimlendirme denemeleri sonucunda perikarplı tohumlarda hiç çimlenme görülmezken, 

perikarbı uzaklaĢtırılmıĢ tohumlarda, izleyen muameleye bağlı olarak %18-85 arasında 
çimlenme elde edilmiĢtir. Giberellik asit uygulaması ve tohum kabuğunu delme çimlenmeyi 
önemli derecede arttırmazken, 50 gün katlama ve tohum kabuğunu uzaklaĢtırılması çimlenme 
oranını önemli derecede arttırmıĢtır. Takos (2001) dormansinin perikarp ve tohum içi 
faktörlerden kaynaklandığını, perikarbın soyulması ve katlama ile bu faktörlerin etkisinin ve 
dormansinin kalktığını ileri sürmesine rağmen, tohum kabuğunun uzaklaĢtırılması ile tohumu 
katlamaksızın %85‟e varan çimlenme oranı elde edilmesi, dormansinin büyük oranda tohumun 
perikarp ve kabuk gibi dıĢ faktörlerinden kaynaklandığını göstermiĢtir. Ayrıca GA3 uygulaması 
çimlenmeden sonra fidanların geliĢimini de olumlu etkilemektedir (Ertekin ve ark., 2009). 
 
Çizelge 1. Defne (Laurus nobilis L.) tohumlarında yapılan uygulamalar ve çimlenme oranları. 

Uygulama Çimlenme oranı (%)  
GA3 1000 mg/L Perikarpı çıkarılmıĢ 34 c 
GA3 2000 mg/L Perikarpı çıkarılmıĢ 22 de 
GA3 3000 mg/L Perikarpı çıkarılmıĢ 28 cd 
GA3 1000 mg/L Perikarplı. 0 f 
GA3 2000 mg/L Perikarplı. 0 f 
GA3 3000 mg/L Perikarplı. 0 f 
Katlama 25 gün Perikarpı çıkarılmıĢ 13 e 
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Katlama 50 gün Perikarpı çıkarılmıĢ 55 b 
Katlama 25 gün Perikarplı. 0 f 
Katlama 50 gün Perikarplı. 0 f 
Tohum kabuğunu delme Perikarpı çıkarılmıĢ 18 de 
Tohum kabuğu ve perikarpın çıkarılması 85 a 
Kontrol Perikarpı çıkarılmıĢ 33 c 
Kontrol Perikarplı. 0 f 

P<0.05. 
Dikim Sıklığı: 
Dikim sıklığı denemesinde 2004 yılından beri hasat ve değerlendirme yapılmaktadır.  

Dikim mesafesinin verim değerleri üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur. Parsellerden 2x1m dikim 
mesafeli parselde yaĢ, kuru ve kuru yaprak verimi önemli derecede yüksek bulunmuĢ, bunu 2x2 
ve 2x3m dikim mesafeleri izlemiĢtir (Çizelge 2). Bu verimler arasındaki farkın büyük ölçüde 
parsellerdeki bitki sayısının farklılığından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Uçucu yağ oranı ve 
bileĢenleri sadece 2009 yılında hasat edilen örneklerde gerçekleĢtirilmiĢtir. Uçucu yağ oranında 
önemli farklılık görülmesine rağmen bu çalıĢmanın daha ayrıntılı yapılması gerekmektedir.  
Çizelge 2. Bitki sıklığının defne (Laurus nobilis L.) verim değerleri ve uçucu yağ oranı üzerine 
etkisi. 

Bitki sıklığı YaĢ verim  Kuru 
verim  

Kuru yaprak 
verimi  

Uçucu yağ 
oranı  

 Kg/da % 
2x1 844 a 416 a 212 a 3,10 a 
2x2 522 b 259 b 131 b 2,53 c 
2x3 351 c 176 c 82 c 3,08 a 

LSD (0,05) 131,4 74,8 28,1 0,82 
CV 0,11 0,13 0,10 0,14 

Verim her yıl önemli ölçüde artmaktadır (Çizelge 3). Bu muhtemelen bitki kök sisteminin 
her yıl biraz daha geliĢmesinden ve sonuç olarak daha güçlü sürgün vermesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu neticede verime yansımakta ve verim her yıl önemli derecede 
artmaktadır. Ancak 2009 yılında elde edilen verimin 2010 yılından daha yüksek olması, her yıl 
hasat edilen plantasyonlarda yedinci sekizinci yıllarda elde edilebilecek en yüksek verim 
değerlerine ulaĢılmıĢ olabileceğini göstermektedir. 
 2009 yılı dikim sıklığı denemesi örneklerinden elde edilen uçucu yağlarda yapılan 
bileĢen analizi sonucu, ana bileĢenin eucaliptol olduğu belirlenmiĢtir. Yapılan diğer çalıĢmalarda 
da benzer sonuçlar alınmıĢtır (Dadalıoğlu ve Akdemir Evrendilek, 2004), (Sangun ve ark., 
2007), (Fiorini at all.,  1997), (Verdian-rizi and Hadjiakhoondi, 2008), (Ceylan ve Özay, 1990). 
Uçucu yağın ana bileĢenleri 
Çizelge 4. Dikim sıklığı denemesinde defne (Laurus nobilis L.) uçucu yağında  
tespit edilen ana bileĢenler. 

  Eucaliptol Terpinolene 
Alpha-
terpinene 

Propenyl 
guaetho Eugenol 

2x1 45,62 9,05 0,00 4,89 1,08 
2x2 42,64 0,00 10,57 2,58 4,87 
2x3 44,05 9,60 5,85 2,65 3,77 
Ortalama 44,10 6,22 5,47 3,37 3,24 

 Dikim sıklığı denemesinin ilk yıllarında sürekli en sık dikim olan 2x1m mesafede dikimin 
yüksek verim değerleri vermesi ve bitki habituslarının sıra arası ve üzeri mesafeleri tam 
kapatmayıĢı dikkati çekmiĢ ve daha sık dikim mesafelerinde verimin daha da artabileceği 
öngrülmüĢ ve 2006 yılında 70x70 cm dikim mesafesinde ikinci bir sıklık denemesi kurulmuĢtur. 
Ayrıca bu denemede 0, 10, 20 ve 30 cm biçim yüksekliği uygulanmıĢtır. Biçim yüksekliğinde en 
yüksek verim değerlerine 20 ve 30 cm yüksekten biçimlerde ulaĢılırken, yıldan yıla verim artmıĢ, 
plantasyonun beĢinci yılında yani 2010‟da en yüksek verim değerine ulaĢılmıĢtır (Çizelge 5). 
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Diğer 2x1, 2x2 ve 2x3 dikim mesafelerinin uygulandığı sıklık denemesi ile karĢılaĢtırıldığında, 
burada 70x70 cm dikimde yani birim alandaki bitki sayısı daha da arttıkça, plantasyonun beĢinci 
yılında 419 kg/da kuru yaprak verimi alınırken, diğer sıklık denemesinde plantasyonun yedinci 
yılında 265 kg/da verim alınmıĢtır. Uçucu yağ oranı 2009 yılı örneklerinde belirlenmiĢ olup, 
istatistiki analize tabi tutulmamıĢ %1,35-2,65 arasında değiĢmiĢtir. 
 
Çizelge 5. Biçim yüksekliğinin 70x70 cm aralıkla dikilen defnelerde (Laurus nobilis L.) verim ve 
uçucu yağ oranı üzerine etkisi. 

  YaĢ verim 
(kg/da) 

Kuru verim 
(kg/da) 

Kuru yaprak 
verimi (kg/da) 

Uçucu yağ 
oranı (%) 

B
iç

im
 

Y
ü

k
s
e
k
liğ

i 30 cm 1428 a 751 a 419 a 2,65 
20 cm 1088 a 549 a 316 a 2,05 
10 cm 632 b 318 b 167 b 1,80 
0 cm 284 b 139 b 82 b 1,35 

LSD (0,05) 405 206 119,8   
CV 0,31 0,30 0,32   

H
a

s
a
t 

Y
ıl
ı 2010 1835 a 952 a 479 a   

2009 937 b 462 b 305 b 1,96 
2007 342 c 176 c 89 c   
2008 317 c 170 c 111 c   

LSD (0,05) 551,9 293,1 163,7   
CV 0,91 0,94 0,94   

Biçim sıklığı ve yüksekliği: 
Biçim yüksekliği ve sıklığını belirlemeye yönelik çalıĢmada her yıl, iki yılda bir ve üç yılda 

bir biçim olmak üzere, 30, 60 ve 90 cm yükseklikten biçim yapılmıĢtır (Çizelge 7). YeĢil verim 
açısından üç yılda bir yapılan biçimin, verim değerleri her yıl veya iki yılda bir biçime göre 
önemli derecede yüksek olmuĢtur. Bitkileri 30, 60 veya 90 cm‟den biçmenin verim değerleri 
üzerine önemli bir etkisi olmamıĢ, plantasyonun 30-90 cm arasından herhangi bir noktadan 
biçilebileceği tespit edilmiĢtir. Her yıl biçilen örneklerde 2009 yılında yapılan uçucu yağ 
analizlerinde ise uçucu yağ oranı %2,80-3,40 arasında değiĢmiĢtir. 
 
Çizelge 7. Biçim sıklığı ve biçim yüksekliğinin defnede (Laurus nobilis L.) verim ve uçucu yağ 
oranına etkisi. 

  YaĢ verim 
(kg/da) 

Kuru 
verim 
(kg/da) 

Kuru 
yaprak 
verimi 
(kg/da) 

Uçucu yağ 
oranı (%) 

B
iç

im
 S

ık
lı
ğ
ı Üç Yılda 

Bir 1129 a 611 a 256    

Ġki Yılda 
Bir 917 b 468 b 228    

Her Yıl 732 b 366 b 191    
LSD (0,05) 193,1 104,7 59,8   
CV 0,21 0,22 0,27   

B
iç

im
 

Y
ü

k
s
e
k

liğ
i 

30 cm 828,7 427,2 191,2 3,25 
60 cm 1052,7 545,2 250,8 3,40 
90 cm 896,8 472,1 233,1 2,80 

CV 0,26 0,30 0,32 0,36 
 Biçim sıklığı ve yüksekliği denemesinin her yıl biçilen 2009 yılı örneklerinde de uçucu 
yağın ana bileĢeni eucaliptol tespit edilmiĢtir. 
 Erkek ve diĢi bitkilerde yıl boyunca uçucu yağ oranları arasında önemli bir farklılık olup 
olmadığını belirleme amacı ile yürütülen çalıĢmada, uçucu yağ oranları arasında gerek 12 ay 
süresince, gerekse genel ortalama üzerinden erkek ve diĢi bitkilerin uçucu yağ oranları arasında 
önemli bir farklılık tespit edilememiĢtir (Çizelge 9). Burada veriler altıĢar bitkiden elde edilmiĢtir. 
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Erkek ve diĢi bitkilerin uçucu yağ oranlarında önemli bir fark olup olmadığı hakkında daha kesin 
veri elde etmek için farklı ekolojilerden daha fazla sayıda bitki örneği ile çalıĢma yapılması 
gerekli görülmüĢtür.   
 
Çizelge 9. Erkek ve diĢi defnelerde (Laurus nobilis L.) yıl boyunca uçucu yağ oranındaki 
varyasyon. 

 Aylar  

Bitki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ortala

ma 

DiĢi 
1,
7 

1,
6 

1,
5 

1,
4 

1,
5 

1,
9 

2,
0 

1,
7 

1,
6 

1,
7 

1,
6 

1,
7 1,7 

Erkek 
1,
7 

2,
0 

2,
0 

1,
7 

1,
7 

1,
8 

1,
9 

1,
9 

1,
7 

1,
7 

1,
8 

2,
0 1,8 

Ortala
ma 

1,
7 

1,
8 

1,
8 

1,
6 

1,
6 

1,
8 

2,
0 

1,
8 

1,
6 

1,
7 

1,
7 

1,
9 1,7 

 
 
Özet:  

Doğadan aĢırı toplamalar nedeni ile doğal defnelikler giderek daha fazla tahrip olmaktadır. 
Bu durum kaliteli istenen özellikte ürün elde edilebilmesi için defne tarımını zorunlu kılmaktadır. 
Defne (Laurus nobilis L.) bitkisinin uygun yetiĢtirme tekniklerini belirlenmesi amacı ile 2003 
yılında Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nde baĢlatılan bu çalıĢmada, tohum dormansisini 
kırmaya, uygun dikim sıklığı, biçim sıklığı ve yüksekliğini, erkek ve diĢi bitki uçucu yağ oranları 
arasındaki varyasyonu belirlemeye yönelik çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Kontrol tohumlarda hiç 
çimlenme görülmezken, perikarp ve tohum kabuğunu çıkarma tohum çimlenme oranını %85‟e 
kadar çıkarmıĢtır. Uygun bitki sıklığını belirleme amacı ile kurulan ve 2003-2010 yılları arasında 
sekiz yıl süre ile yürütülen denemede, denenen üç dikim mesafesi içerisinde birim alanda 
enfazla bitkinin bulunduğu 2x1 m mesafeden en yüksek verim değerleri elde edilmiĢtir. Bu dikim 
mesafesinde dekara yeĢil verim 844 kg, kuru verim 416 kg, kuru yaprak verimi 212 kg, uçucu 
yağ oranı %3,10 olarak tespit edilmiĢtir. Verim yıldan yıla artmıĢ olup, en yüksek verim 
plantasyonun altıncı yılında elde edilmiĢ olup, dekara yeĢil verim 1076 kg, kuru verim 508 kg, 
kuru yaprak verimi 265 kg olarak belirlenmiĢtir. Birim alandaki bitki sayısının daha da arttırıldığı 
70x70 cm dikim mesafesi uygulanan ve 2006-2010 yılları arasında beĢ yıl süre ile yürütülen 
denemede daha yüksek verim değerleri elde edilmiĢtir. Bu denemede en yüksek verim değerleri 
20 cm ve 30 cm biçim yüksekliklerinden elde edilirken, plantasyonun dördüncü yılında 479 
kg/da kuru yaprak verimi elde edilmiĢtir. Her yıl, iki yılda bir ve üç yılda bir biçim uygulanan 
denemede, üç yılda bir biçimde önemli derecede yüksek verim elde edilmiĢtir. Üç yılda bir 
biçimde dekara yeĢil verim 1129 kg, , kuru verim 611 kg, kuru yaprak verimi 256 kg olarak 
belirlenmiĢtir. Bitkilerin 30cm, 60cm veya 90cm‟den biçilmesinin verim değerleri üzerine önemli 
bir etkisi tespit edilememiĢtir. Erkek ve diĢi bitkilerin uçucu yağ oranları arasında yıl boyunca ve 
genel ortalamada önemli bir fark belirlenememiĢ ve erkek bitkilerin uçucu yağ oranı %1,8, diĢi 
bitkilerin uçucu yağ oranı ise %1,7 olarak tespit edilmiĢtir. Bütün denemelerde uçucu yağın ana 
bileĢeni eucaliptol olarak belirlenmiĢ ve oranı %30-40 civarında değiĢmiĢtir.  
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Dönem Bulguları ve TartıĢma 
 
2010 yılında, Türkiye orijinli 70 adet keten tohum örneğinde karakterizasyon, orta ve uzun süreli 
muhafaza için üretim ve yenileme çalıĢması yürütülmüĢtür. Ayrıca, Antares ve Sandra yağlık 
standart çeĢitleri ile ülkemiz orijinli yağ keteni Sarı-85 çeĢidi, Hermes, Rolin ve Jitka liflik 
standart çeĢitleri ile 15 adet farklı orijinli çeĢitte (Amon, Jantar, Venica, Diane, Juliet, Koto, 
Maniston, Norman, Omega, Ottawa, Prompt, Summit, Rocket, Zenith, Zoltan), bazı önemli 
agronomik özelliklere ait gözlemler yapılmıĢtır. 
 
Karakterizasyon gözlemlerinde, IPGRI (Bioversity) tarafından kabul edilen Uluslararası Keten 
Veri Tabanı Tanımlama Listesi esas alınmıĢtır. Gözlenen karakterler Ģunlardır: Morfolojik 
Karakterler: bitki habitusu, tek yıllık/çok yıllık olma durumu, bitki boyu, petal geniĢliği, petal 
rengi, petal pigmentasyon yoğunluğu, anter rengi, filament rengi, stilus rengi, stigma rengi, 
kapsül tipi, kapsül büyüklüğü, kapsülde ortalama tohum sayısı, 1000 tane ağırlığı, tohum rengi. 
Fenolojik Karakterler: çiçeklenme baĢlangıcı, çiçeklenme gün sayısı, olgunlaĢma gün sayısı. 
Agronomik Karakterler: tek bitki tohum verimi, bitki tipi. Ayrıca, populasyonlar arasında tohum 
verimi ile ilgili varyasyonu tahminlemek amacıyla, her bir populasyon için tek bitki tohum 
verimleri de alınmıĢtır.  
 
Karakterizasyonu gerçekleĢtirilen 70 populasyon arasındaki genetik yakınlıklar, küme (cluster) 
analizi ile elde edilen dendogramlarla ortaya konmuĢtur. 
Karakterizasyonu yapılan populasyonlarda, kantitatif karakterlere iliĢkin gözlemlere ait bazı 
istatistiksel değerler Çizelge 1‟de verilmiĢtir. 
 
Çizelge 1. Karakterizasyonu yapılan populasyonlara ait kantitatif gözlem verileri 

 Bit. Boy. 
(cm) 

Kapsül 
Büy. (mm) 

Kapsülde 
Ort. Toh. 

Say.  

Bin 
Tane 

Ağ. (gr) 

Çiç. 
Gün. 
Say. 

Olg. 
Gün. 
Say. 

Tek Bitki 
Toh. Ver. 

(gr) 
Minimum 27,10 5,12 4,20 3,66 47,00 84,00 0,20 
Maksimum 54,90 6,75 9,50 7,51 80,00 107,00 3,80 
Ortalama 47,12 6,17 7,40 5,70 52,03 94,39 2,12 
Ort. St. Hat. 0,52 0,04 0,14 0,09 0,75 0,71 0,08 
S (St. sapma) 4,39 0,31 1,18 0,81 6,25 5,94 0,68 
S2 (Varyans) 19,24 0,09 1,39 0,66 39,01 35,25 0,46 

 
Projenin 2010 yılı çalıĢma döneminde, karakterizasyon çalıĢmalarının yanı sıra, 2007 ve 2009 
yılındaki gözlem ve veriler ıĢığında ümitvar olarak belirlenen, yağlık grupta 27 materyal ve 3 
standart yağ keteni; liflik grupta ise 14 liflik materyal ve 3 standart lif keteni, 3 tekerrürlü, tesadüf 
blokları deneme desenine göre kurulan denemeler ile, bazı önemli agronomik özellikleri 
yönünden değerlendirilmiĢtir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, çalıĢma materyalinin 
çiçeklenme gün sayısı, olgunlaĢma gün sayısı, bitki boyu ve bin tane ağırlığı yönünden 
varyasyon gösterdiği belirlenmiĢtir. Denemede ele alınan bazı önemli agronomik özelliklere ait 
istatistiksel veriler, Çizelge 2 ve 3‟de verilmiĢtir. 
 
Çizelge 2. Yağ keteni ön değerlendirme sonuçları 

 Çiç. 
Gün. Say. 

Fiz. Ol. 
Gün Say. 

Bit. Boy. 
(cm) 

Bin Tane 
Ağ. (gr) 

Tek Bitki 
Toh. Ver. (gr) 

Minimum 47,00 85,00 41,90 5,12 0,49 
Maksimum 52,00 100,00 58,60 6,76 2,32 
Ortalama 49,57  92,33  49,35  5,94  1,40  
Ort. St. Hat. 0,29 0,96 0,66 0,08 0,06 
S (St. Sapma) 1,61 5,25 3,60 0,44 0,36 
S2 (Varyans) 2,59 27,61 12,98 0,19 0,13 
CV (0,05) 3,25 5,69 7,30 7,38 25,90 

 
Çizelge 3. Lif keteni ön değerlendirme sonuçları 

 Çiç. 
Gün. Say. 

Fiz. Ol. 
Gün Say. 

Bit. Boy. 
(cm) 

Bin Tane 
Ağ. (gr) 

Tek Bitki 
Toh. Ver. (gr) 
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Minimum 47,00 85,00 45,90 3,10 0,73 
Maksimum 53,00 98,00 79,70 6,75 1,91 
Ortalama 49,65 90,41 56,85 5,64 1,16 
Ort. St. Hat. 0,43 0,99 2,06 0,24 0,08 
S (St. Sapma) 1,77 4,06 8,51 0,97 0,35 
S2 (Varyans) 3,12 16,51 72,45 0,95 0,12 
CV (0,05) 3,56 4,49 14,97 17,26 30,05 

 

Projede Önerilen DeğiĢiklikler: - 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Proje Adı: Ekinezya (Echinacea ssp.) Türlerinin Menemen  KoĢullarına  
                  Adaptasyonu    

     The  Adaptation of Echinacea ssp. Ġn  Environment   
Proje No:TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Dr. Mehmet TUTAR 
Proje Yürütücüleri: Dr. Ali Osman Sarı, Aynur Bilgiç 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ:  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2009-01.01.2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

2010 yılında kurulan plantasyon içinden seçilen ve seçilmeyen bitkiler ile Bozdağ‟daki 
saksılardan alınan birer parti tohum (150 g, yaklaĢık 10.000 adet) 2009 Aralık ayı içinde fide 
yastıklarına ekilerek alçak plastik tünel altına alınmıĢtır. Ekimden önce tohumlara herhangi bir 
ön iĢlem uygulanmamıĢtır. Tohumlar Ocak ayı içinde muntazam olarak çimlenmiĢ, Nisan ayı 
baĢında dikime hazır hale geldikten sonra tarlada hazırlanan yerlerine 70X50 cm aralık ve 
mesafe ile dikilmiĢlerdir. Tarlada oluĢturulan 1200 bitkilik plantasyonun bakımlarına yaz  
boyunca devam edilmiĢtir. Bitkiler bir önceki yıla göre oldukça iyi geliĢmiĢ ve hayatta kalma 
oranı çok daha yüksek olmuĢtur. Yaz sonuna gelindiğinde genel olarak en iyi geliĢen grubu 
Bozdağ‟daki saksılardan alınan materyal oluĢtururken bunu seçilen grup takip etmiĢtir. 

Seçilenler grubundan en iyi geliĢen 50 kadar bitkiden alınan tohumlar ile bitkilerin 1. 
yılında yapılan 2. seleksiyon çemberi tamamlanmıĢtır.  

Diğer yandan 2009 kurulan tesiste tam çiçeklenme dönemine rastlayan Haziran ayında 2 
yaĢındaki bitkilerden 38 adet tek bitki seçilerek biçilmiĢtir. Kuru ağırlıkları 198-510 gram 
arasında gelen bitkilerde biçildikten sonra geliĢmeleri esas alınarak en iyi 15 bitki seçilmiĢtir. 
Kasım ayında biçimden sonra meydana gelen tohumlar olgunlaĢtığında bu bitkilerin tohumları 
alınmıĢtır.  

Aralık ayında E. purpurea türünden Bozdağ‟dan gelenlerle 1 ve 2 yaĢında seçilen 
bitkilerden alınan tohumlar olmak üzere 3 ayrı tohum grubu fide yastıklarına ekilmiĢtir.  

E. pallida türü ilk yılında yeterli geliĢme gösterememesine rağmen ikinci yılda oldukça iyi 
geliĢmiĢtir. Bu türün tohumları da ayrıca alınıp ekilmiĢtir.  
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a- Personel:  Zir. Müh. Fatih ÇĠÇEK‟in projeye dahil edilmesi. 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proje Adı: Ege Bölgesi salep Orkidelerinde Üretim Olanaklarının AraĢtırılması 
                  Selection breeding on sage (Salvia spp.) 

Investigation of Propogation Possibilities of Aegean Salep Orchids 
Proje No:TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
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Proje Lideri: Dr. Mehmet TUTAR 
Proje Yürütücüleri: Dr. Ali Osman Sarı, Aynur BĠLGĠÇ, Doç. Dr. Tuncer TaĢkın, Uzm. Ayhan 
Kesici 
 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2008-31.08.2012 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

2009 yılında üç ayrı deneme tesis edilmiĢ olup sonuçları 2010 yılında alınmıĢtır. 
Denemelerin tamamında Serapias vomeraceae türüne ait yumrular kullanılmıĢtır. 

Kurulan hasat zamanı denemesi tamamlanmıĢtır. Fide yastıklarında 3 tekrarlı olarak 
tesadüf parselleri deneme desenine göre yapılan çalıĢmada detayları çizelge 1.‟de görülen 
sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Hasat için Nisan sonunun diğer hasat zamanlarına göre daha uygun 
olduğu açıkça görülmektedir. Bu sonuç Mayıs ayı hasatlarında daha iyi sonuçların 
alınabileceğini iĢaret etse de bitkinin yumrular haricindeki diğer aksamları kuruduğundan 
bütünlüğü kaybolmakta, hasat çok zorlaĢmakta ve yumruların bir kısmı toprakta 
bulunamamaktadır. Dolayısıyla Mayıs ayına sarkan hasat tarihlerinin uygun olmadığı 
düĢünülmektedir. Ayrıca bu denemeden elde edilen yumrularla farklı zamanlarda hasat edilen 
yumruların bir sonraki yıl gösterdikleri performansı karĢılaĢtırmak üzere kurulan denemenin 
sonuçları 2011 yılında alınacaktır.  
 Sonuçları alınan bir diğer deneme ise dikim sıklığı denemesi olmuĢtur. Yine fide 
yastıklarında gerçekleĢtirilen denemede en iyi sonuç m2‟de 60 bitkiden elde edilmiĢ olup elde 
edilen sonuçlar Çizelge 1.‟de görülmektedir. Daha detaylı bilgilere ulaĢmak üzere 2010 yılında 
5, 10 ve 15 cm aralık mesafelerin denendiği ikinci bir sıklık denemesi kurulmuĢtur.  
 
 
Çizelge 1. Salepte dikim sıklığı denemesi sonuçları 
Sıklık (Bitki/m

2) Yumru ArtıĢı 
(%) 

Ağırlık ArtıĢı 
(%) 

Dekara Kuru 
Verim (Kg) 

30 109,80 60,65 21,75 
45 94,28 45,09 23,26 
60 124,05 70,59 44,62 
75 108,75 52,22 40,84 

  
Son denemede ise dikilen yumru büyüklüğünün kuru salep verimi, yumru sayısı ve 

ağırlığındaki artıĢa etkisi araĢtırılmıĢtır. Birim ağırlıktaki yumru sayısı arttıkça, bir baĢka deyiĢle 
üretimde kullanılan yumrular küçüldükçe verimde önemli bir değiĢiklik olmazken sayı artıĢı 
azalmakta, ancak ağırlık artıĢı artmaktadır. Buradan çıkan sonuca göre sayı artıĢı ön planda 
olana damızlık materyal üretiminde daha iri, ağırlık artıĢını hedefleyen saleplik üretimde ise 
daha küçük yumrular kullanılmalıdır.  

Sonuçları 2011 yılında alınmak üzere kurulan farklı yabancı ot ilaçlarının salepte 
kullanım imkânını inceleyen bir herbisit denemesi kurulmuĢtur. Farklı bitkilerde kullanılan bazı 
seçici herbisitlerin hangi yabancı otları ne oranda kontrol ettiği, salep bitkilerinde ise geliĢmeyi 
ve verimi ne kadar etkilediği belirlenecektir.  
 Salep üretimde kullanılan bitkilerin bir kısmı doğada sökülmedikleri taktirde vejetatif 
olarak çoğalarak 3-5 bitkilik kümeler halinde bulunmaktadır. Bu bitkiler her yıl normal 
geliĢimlerine devam etmekte, çiçek açıp tohum olgunlaĢtırmaktadır. Bu noktadan hareketle 
2010 yılında kurulan bir denemede de aynı noktaya 1, 2 ve 3 yumru dikilerek geliĢme ve verim 
durumlarının karĢılaĢtırılması hedeflenmiĢtir.  
 Bunun dıĢında yumru verme özelliğinin kalıtım derecesini belirlemek üzere 2010‟da 3 ve 
4 yumru veren bitkilerden alınan yumrularla hiç seçilmeyen yumrular kullanılarak 3 tekrarlı bir 
verim denemesi kurulmuĢtur. 
 Diğer yandan KahramanmaraĢ‟ta faaliyet gösteren bir firmanın Enstitüde gerçekleĢtirilen 
salep üretim çalıĢmalarını desteklemek üzere sağladığı maddi kaynak ile Nisan ayında Aydın ve 
Muğla illerinin farklı yerlerinde salep elde etmek üzere doğadan toplanmıĢ saleplerden 1300 kg 
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yaĢ salep yumrusu satın alınmıĢtır. Bu yumrular Enstitüye getirilip soldurulduktan sonra adi 
depo koĢullarında yaz boyunca saklanmıĢ, Eylül sonu itibariyle hazırlanmıĢ olan dikim yerlerine 
dikilmiĢlerdir. Soldurmada, depolamada, dikimde ve çıkıĢlarda meydana gelen kayıplar makul 
seviyede kalmıĢ, satın alınan yumruların tamamından tarlada yaklaĢık 150.000 adet bitki elde 
edilmiĢtir. Bitkiler normal geliĢimlerine devam etmekte olup, yabancı ot kontrolü Pendimethalin 
etkili maddeli ilaçlarla baĢarılı bir Ģekilde devam etmektedir. YaĢ yumru alımlarında yeterli kalite 
özelliklerine sahip, üretime en uygun türleri barındıran Serapias cinslerinin yaygın olduğu yerler 
öncelikli tutulmasına rağmen bu cinsin oranı %20 civarında kalmıĢtır. En büyük çoğunluğun 
iseyaklaĢık %75‟le Orchis sancta olduğu belirlenmiĢtir. 

2009 yılında Süs Bitkileri Ģubesine teslim edilen 90 adet salep yumrusunun bir kısmına 
bazal kesim uygulaması yapılmıĢ, bitki geliĢimi normal görünmesine rağmen çiçeklenme 
olmamıĢtır. Bu bitkiler sezon sonunda söküldüklerinde yeni yumru oluĢturmadan öldükleri 
belirlenmiĢtir.  

Önceki yıllarda toprakta dikili bulunan salep bitkilerinin etrafına dökülen tohumlardan 
yoğun bir fide çıkıĢı gözlenmiĢtir. Farklı türlerin tohumlarının toprakta çimlenme özelliklerini 
belirlemek üzere beĢ farklı türün (Comperia comperiana, Anacamptis pyramidalis, Orchis 
anatolica, Serapias vomeraceae, Barlia robertiana) tohumları sonbaharda fide yastıklarına salep 
bitkisi olan ve olmayan iki farklı ortama ekilmiĢler, 2010 sonuna kadar herhangi bir çıkıĢ 
olmamıĢtır. 

Son üç yıl içinde yapraklarda siyah lekeler olarak beliren ve bitki geliĢimini önemli 
derecede aksatan, bazı bitkilerin ölümüne sebep olan bir hastalık ortaya çıkmıĢtır. Hastalıklı 
bitki örnekleri Ġzmir Bornova Zirai Mücadele Enstitüsünde konu uzmanlarına iletilmiĢ, Yapılan 
kültür çalıĢmalarında bakteriyel veya viral bir etmenle karĢılaĢılmamakla birlikte bir fungus olan 
Alternaria izole edilmiĢtir. Ġlgili birime temiz b itkilerde ulaĢtırılmıĢ olup, Alternaria‟nın türü, 
hastalığın sebebinin bu etmen olup olmadığı konusunda çalıĢmalar devam etmekte olup, henüz 
netlik kazanmamıĢtır.  

Farklı türlerden üretime uygun olmayan veya deneme fazlası 300 kadar yumru Enstitü 
arazisi içindeki makilik alanlara dikilmiĢtir.  
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a- Personel:  Doç. Dr. Tuncer TaĢkın‟ın kurum değiĢikliği nedeniyle projeden ayrılması 
Zir. Müh. Fatih Çiçek‟in projeye dahil edilmesi. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Proje Adı: KuĢburnu (Rosa spp.)Seleksiyon Islahı 
      Rosehip (Rosa spp.) Selection Breeding  

Proje No:TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Dr. Mehmet Tutar 
Proje Yürütücüleri: Dr. Ali Osman Sarı, Aynur Bilgiç, Doç. Dr. Tuncer TaĢkın 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: - 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2007-31.12.2011 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

2007 ve 2008 toplamalarından gelen, gerek çelikle köklendirilen, gerekse tohumdan 
üretilen fidanlar ile 2X3,5 m aralık mesafe ile 300 adetlik bir plantasyon oluĢturulmuĢtur.  

2009 yılında Trakya‟dan getirilen çelikler köklendirilmiĢ, meyve örneklerinden alınan 
tohumlar ekilmiĢtir. Bu tohumların bir kısmı çimlenmiĢ olup, bir kısmının da 2011 ilkbaharında 
çimlenmesi beklenmektedir. Ayrıca 2009 yılında yapılan bir çalıĢmada meyvelerden ayrılan 
tohumların hiç kurutulmadan hemen ekilmesi halinde müteakip ilkbaharda önemli oranda 
çimlendikleri ve fide oluĢturdukları görülmüĢtür. Buna dayanarak 2010 sonbaharında toplanan 
bir miktar tohumunda ekimi yapılmıĢtır.  
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Aralık ayı içinde Ġzmir Urla‟da yol kenarlarını yeĢillendirme amacıyla kurulan 
plantasyonlardan çelik alınarak bir köklendirme denemesi daha kurulmuĢtur. 1500, 2000 ve 
2500 ppm IBA dozlarının denendiği çalıĢma tesadüf parselleri deneme deseninde 3 tekrarlı 
olup, her uygulamanın her tekrarında 63 adet çelik kullanılmıĢtır. Çelikler 20X10 cm ebadında 
içerisi fide harcı doldurulmuĢ plastik torbalara birer adet dikilmiĢlerdir. Bir önceki yılda elde 
edilen bilgiler ıĢığında deneme direk güneĢ ıĢığı almayan gölge bir yerde kurulmuĢtur.  
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a- Personel:  Doç. Dr. Tuncer TaĢkın‟ın kurum değiĢikliği nedeniyle projeden ayrılması 
Zir. Müh. Fatih Çiçek‟in projeye dahil edilmesi. 
 
 

 

 
 

Proje Adı: KuĢburnu (Rosa spp.) Seleksiyon Islahı (2. Dilim) 
       Rosehip (Rosa spp.) Selection Breeding (2. Section) 
Proje No:TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Dr. Mehmet TUTAR 
Proje Yürütücüleri: Dr. Ali Osman Sarı, Fatih Çiçek 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ:  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2012-31.12.2016 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

KuĢburnu özellikle içerdiği yüksek oranda C vitamini nedeni ile marmelat ve çay olarak 
giderek büyüyen bir pazara sahiptir. Bununla birlikte üretimin hemen tamamı doğadan 
toplanarak karĢılanmaktadır. Yeni kurulacak plantasyonlar için ise henüz ortaya konulan, 
ülkemiz Ģartlarına uygun, üreticilere tavsiye edilebilecek, bir çeĢit bulunmamaktadır. Bu açığı 
kapatmak üzere değiĢik bölgelerde seleksiyon çalıĢmaları yapılmakla birlikte genetik çeĢitlilik 
açısından önemli bir potansiyel teĢkil eden Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri‟ni kapsayan bir 
çalıĢma henüz gerçekleĢtirilmemiĢtir. Dolayısıyla Ege ve Marmara Bölgeleri‟nde yürütülmesi 
hedeflenen bu çalıĢma kuĢburnu konusunda önemli bir yer teĢkil edecektir. 
Materyal ve Metot: 
Projenin birinci dilimi tamamlandığında Ege ve Marmara bölgesinin değiĢik yerlerinden 
toplanmıĢ yaklaĢık 1200 bitkiden oluĢan bir plantasyon kurulmuĢ olacaktır. Burada bulunan 
bitkiler 2. yıllarından verim vermeye baĢladığında proje süresi boyunca izlenip değerlendirilerek 
en üstün tipler belirlenecektir.  

Tiplerin seçiminde kullanılacak kriterler aĢağıda belirtilmiĢtir.  
1- Meyve Büyüklüğü: Meyve büyüklüğü hem albeni, hem verim, hem de hasat 

kolaylığı bakımından önemli bir kriterdir. Bu nedenle özellikle ilk planda doğadan yapılacak 
toplamalarda en önemli seçim kriterlerinden biri olarak kabul edilmiĢtir. Meyve büyüklüğü ağırlık 
olarak ölçülecek,  meyvesi daha iri olan tipler seçilecektir.    

2- Et/Çekirdek Oranı: Bilindiği üzere kuĢburnuda asıl değerlendirilen kısım 
çekirdeklerle kabuk arasında kalan meyve etidir. Dolayısıyla meyve eti daha kalın olanlar 
seçilecektir. 

3- Meyve Rengi: Meyve rengi “Methuen Handbook of Color” renk skalası 
yardımıyla belirlenecektir. Koyu renkli olan kuĢburnularda C vitamininin daha iyi korunduğu 
ifade edilmektedir. Ayrıca ürünü iĢleyip değerlendirilenler tarafından da renk bir tercih sebebi 
olmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar koyu meyveli olanlar tercih edilecektir. Diğer 
yandan bazı türlerin sadece boya kaynağı olarak kullanılması da mümkün görünmektedir. Bu 
türlerde renk daha önemli bir seçim kriteri olacaktır.  
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4- Verim: Tipler çok farklı ekolojik koĢullardan toplanacağı için çok farklı verim 
özellikleri göstereceklerdir. Bu yüzden ilk bitki seçiminde verim tek baĢına bir kriter olmamakla 
birlikte çevresindekilere göre nispeten daha verimli görünen bitkiler seçilecektir.  

5- Dikensizlik: Türler arasında ve türler içinde dikenlilik bakımından büyük bir 
varyasyon mevcuttur. Hatta Avrupa ülkelerinde hiç dikensiz olan kuĢburnu çeĢitleri geliĢtirilmiĢ 
ve üretimde kullanılmaktadır. Ülkemizde de dikensiz tiplerin olduğu söylenmektedir. Hiç 
Ģüphesiz hasat, budama ve fidan üretiminde dikensiz veya daha az dikenli tipler büyük bir 
avantaj sağlayacaklardır. Dolayısıyla yapılacak incelemelerde bu özellik dikkate alınacaktır. 
Dikensizlik; 1-Dikensiz, 2-Az dikenli, 3-Dikenli, 4-Çok dikenli olmak üzere 1-4 skalası ile 
değerlendirilecektir. 

6- Askorbik Asit (C vitamini) miktarı: C vitamini içeriği kuĢburnunun en önemli 
özelliklerinden birisidir. Gerek miktar olarak diğer tarımsal ürünlerden çok daha fazla C vitamini 
içermesi ve gerekse barındırdığı diğer maddeler yardımıyla içerdiği C vitamininin daha zor 
bozuluyor olması nedeniyle en önemli doğal kaynak olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 
de C vitamini içeriği en önemli kriterlerimizden biri olacaktır. C vitamini miktarı 2.6 diklorofenol 
indofenol boyar maddesi kullanılarak spektrofotometre yardımıyla saptanacaktır (Güneri, 1997). 

7- Köklenme Oranı: Seçtiğimiz tipler çelikle üretileceği için çeliklerinin köklenme 
oranı da dikkate alınacaktır. Sonbahar ve kıĢ aylarında alınan durgun çelikler hem serada 
yastıklarda hem de açıkta, toprakta köklendirmeye alınacaktır. Dikim serada 3X5 cm aralık ve 
mesafelerle %2‟lik IBA dozu uygulandıktan sonra yapılacaktır. Dikilen çeliklerde % köklenme 
oranı tespit edilerek, nispeten daha iyi köklenenler tercih edilecektir. 

8- Suda Çözünebilir Kuru Madde (%): SÇKM özellikle meyve suyuna iĢlenecek 
kuĢburnularda önem arz etmektedir. Diğer yandan kalite ve kurutma randımanı ile de iliĢkilidir. 
Doğadan yapılacak seçimlerden ziyade çalıĢmanın dördüncü ve beĢinci yıllarında yapılacak 
seleksiyonlarda kullanılacaktır.  

9- Kalite: Özellikle tat, aroma,  lezzet, albeni gibi aletsel olarak ölçülemeyen fakat 
tercih sebebi olabilecek özellikler 1- 5 skalası üzerinden, en az 5 panelist tarafından 
puanlanacak ve seçimlerde kullanılacaktır.  

10-Diğer kriterler: Sayılan bu özelliklerin dıĢında kuru madde oranı, bitkinin genel 
görünümü, olgunlaĢma zamanı, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, erken meyveye yatma, 
geliĢme kuvveti gibi özellikler de tip seçiminde kriter olarak kullanılacaktır.  
 Yukarıda sayılan kriterler bakımından öne çıkanlar mevcut piyasa talepleri de 
değerlendirilerek Ege bölgesine uygun çeĢit adayları olarak belirlenecektir. 
 En uygun üretim yöntemini belirlemek üzere proje süresince köklendirme ve üretim 
çalıĢmalarına devam edilecektir. 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
 KuĢburnu, özellikle içerdiği yüksek orandaki C vitamini nedeniyle önemini giderek 
arttırmaktadır. Bazı bölgelerde bu ürünün endüstrisi oluĢturulmuĢ olmasına rağmen üretimin 
büyük çoğunluğu doğadan toplanarak sağlanmaktadır. Kurulacak yeni kuĢburnu bahçeleri için 
ise henüz ortaya konmuĢ, tavsiye edilebilecek, farklı bölgelere uyan bir çeĢit bulunmamaktadır. 
ÇeĢit geliĢtirilmesi ülkemiz üretici ve sanayicileri için oldukça olumlu bir adım olacaktır. Ayrıca 
farklı kullanım alanları için farklı karakterde çeĢitler sunularak amaca uygun, standart ürün 
üretimi mümkün olacaktır. GeliĢtirilen yeni çeĢitler yardımıyla Ege ve Marmara Bölgeleri‟nde bu 
ürünün benimsenmesi ve yetiĢtirilmesi halinde dıĢarıdan kuĢburnu ithalatına gerek kalmayacağı 
gibi Dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olan kuĢburnu pazarında Türkiye‟nin de ihracatçı 
bir ülke olarak yerini alması sağlanabilecektir. 
 
Talep Edilen Bütçe: 
Harcama Kalemi  
ve Ekonomik 
Kodu 

Harcama Adı 1. Yıl  2. Yıl  3. Yıl  4. Yıl  5. Yıl  

TOPLAM   9.930 9.930 9.930 9.930 9.930 
GENEL TOPLAM  49.650 
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ÇalıĢma Takvimi: 

Proje Faaliyetleri Sorumlu KiĢi GerçekleĢtirme Tarihi 
Plantasyonun Bakımı 
 

Dr. Mehmet Tutar 
Fatih Çiçek 

Proje Süresince 

Köklendirme denemeleri Dr. Mehmet Tutar 
Fatih Çiçek 

Ekim-Haziran 2012-2016 

Hasat Ölçüm ve 
Değerlendirmeler 

Dr. Mehmet Tutar 
Dr. Ali Osman Sarı 

Eylül-Aralık 2014-2016 

Kimyasal Analizler Dr. Mehmet Tutar 
Fatih Çiçek 

Eylül-Aralık 2014-2016 

Bitki seçimi 
 

Dr. Mehmet Tutar 
Dr. Ali Osman Sarı 

Eylül-Aralık 2014-2016 

 
 

Proje Adı: Sakız (Pistacia Lentiscus Var. Chia Duham.) Ġçin Uygun Pistacia Anaçlarının 
Belirlenmesi 
Determination of Usefull Pistacia Rootsock for Mastic Tree (Pistacia lentiscus var. 
Chia Duham.) 

Proje No:TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Dr. Mehmet TUTAR 
Proje Yürütücüleri: Dr. Ali Osman Sarı, Doç. Dr. Tuncer TaĢkın,  Aynur BĠLGĠÇ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ:  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2011-31.12.2016 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

2010 yılında kasalarda çimlenen tohumlar 10-15 cm boyunda fidecik haline geldiğinde 
plastik torbalara ĢaĢırtılmıĢtır. P. vera, ve P. vera X P.khinjuck melezleri ĢaĢırtmadan olumsuz 
yönde etkilenirken diğer türler hiç problem yaĢamamıĢlar, hatta direk torbalara ekilen tohumlara 
nazaran daha iyi geliĢmiĢlerdir.  

Tablo 1.‟de görüldüğü üzere ilk üç sıradaki iri tohumlu türler oldukça iyi geliĢirken küçük 
tohumlu türler daha zayıf geliĢmiĢlerdir.  
 
Tablo 1. Farklı Pistacia çöğürlerinin 1. yıllarındaki geliĢme durumları 

  
Ortalama Çap 
(mm) 

Ortalama Boy 
(cm) 

AĢıya Gelme* 
(%) 

P. vera Kültür 6,9 38,4 75,0 
P. vera Yabani 6,1 30,7 45,0 
P. vera X P. 
khinjuck 6,4 33,5 50,0 
P. atlantica 5,5 31,2 40,0 
P. lentiscus 5,1 38,2 25,0 
P. terabinthus 4,0 19,3 0,0 

*6 mm çapa ulaĢanların % oranı 
 Enstitü içinde bulunan Pistacia ağaçlarına yapılan aĢılama çalıĢmalarına devam 
edilmiĢtir. Mart ayı sonunda anaçlar ilk kabuk verdiği dönemde yapılan aĢılamalarda baĢarı 
Ģansının yüksek olduğu gözlenmiĢtir. Ayrıca gölge ve serin ortamlar aĢı baĢarısını 
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arttırmaktadır. AĢı bağının aĢı tuttuktan sonra çözülmesinin de aĢıyı olumsuz etkilediği 
belirlenmiĢtir.  
 2010 yılı Aralık ayında  Antepfıstığı AraĢtırma Enstitüsünden temin edilen P. vera, P. 
khinjuck ve P. terabinhus tohumları ile doğadan toplanan P. atlantica ve P. lentiscus 
tohumlarının plastik kasalara ekimi gerçekleĢtirilmiĢtir.  
  
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a- Personel:  Doç. Dr. Tuncer TaĢkın‟ın kurum değiĢikliği nedeniyle projeden ayrılması 
Zir. Müh. Fatih Çiçek‟in projeye dahil edilmesi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Proje Adı: Adaçayında (Salvia spp.) Seleksiyon Islahı 
                  Selection breeding on sage (Salvia spp.) 
Proje No:TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Aynur BĠLGĠÇ 
Proje Yürütücüleri: Dr. Ali Osman Sarı, Dr. Mehmet Tutar, AraĢ.Gör. Dr. Sıdıka Ekren, AraĢ. 
Gör Çiğdem Sönmez 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2007-31.12.2011 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 

2009 yılında seçilen S. Triloba türüne ait 75 adet bitki geliĢme ve hastalık durumlarına 
göre değerlendirilmiĢ 25 adet bitki seçilerek 14.05.2010 tarihinde hasat edilmiĢtir. Bu bitkilerin 
verim özellikleri Çizelge 3.‟de görülmektedir. 
 
Çizelge 3. S. Triloba Türüne Ait Seçilen Bitkilerin 1. Biçim Verim Değerleri 

 
Sıra No Bitki Boyu (cm) YaĢ Ağırlık (g/bitki) 

Kuru Ağırlık 
(g/bitki) 

1 1331 2402 676 340 
2 1445 1726 452 248 
3 2425 448 120 62 
4 3725 496 132 74 
5 3841 1330 400 214 
6 4231 1864 638 346 
7 4335 1040 316 164 
8 4645 1626 508 254 
9 5345 1514 468 212 

10 5411 1178 300 136 
11 5515 1604 472 214 
12 5841 1266 368 162 
13 6225 1278 406 178 
14 6241 2698 802 360 
15 6245 2436 844 410 
16 6335 3084 948 436 
17 6345 2788 906 372 
18 6411 1186 338 154 
19 6425 1918 588 268 
20 6431 2914 916 388 
21 6441 3504 1140 444 
22 6641 1316 378 170 
23 6845 1158 310 150 
24 7635 2524 750 350 
25 81011 1790 516 258 
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Seçilen bitkiler tekrar değerlendirilerek seçilen bitki sayısı13‟e düĢürülmüĢ, güzel kokusu 
nedeniyle 1 adet bitki daha ilave edilmiĢtir. 
 

Seçilen  S. fruticosa türü bitkilerde toplam  kuru yaprak verimi ortalaması 403,23 g/bitki, 
uçucu yağ oranı ortalaması 1. biçim %1,46 , 2. biçim %3,51 olmuĢtur (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Seçilen  S. fruticosa Türü Bitkilerin Minimum Maksimum Değerleri 
Karakterler Minimum Maksimum Ortalama 
Toplam Kuru Yaprak (g) 230 604 403,23 
Uçucu Yağ (%) 1. Biçim 1 2,15 1,46 
Uçucu Yağ (%) 2. Biçim 1,95 4,9 3,51 

 
 Seçilen  14 adet  S. Fruticosa, 3 adet S. Oficinalis bitkisi klonal olarak üretilmiĢtir.   
 2009 yılında seçilen bitkilerin uçucu yağ bileĢimleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde incelenmiĢtir. 2009 yılında seçilen  S. Triloba türüne ait 75 adet bitkinin 41 
adedinin uçucu yağ bileĢenleri incelenmiĢtir. 2010 yılı değerlendirilmelerine göre tekrar seçilen 
bitkilerden 11 adedinin uçucu yağ bileĢenleri Çizelge 5.‟de görülmektedir. 2010 yılında seçilen 
ve çelikle çoğaltılan 14 adet bitkinin uçucu yağı bileĢenleri incelenmek üzere Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesine gönderilmiĢtir.  
Seçilen S. Triloba türüne ait bitkilerin uçucu yağ bileĢenleri ortalamaları; beta-Caryophyllene 
%3,71 , Eucalyptol %42,59 , Isoborneol %18,60 bulunmuĢtur  (Tablo 2). 
 
Tablo 2. Seçilen S. Triloba Türüne Ait Bitkilerin Uçucu Yağ BileĢenleri Minimum Maksimum 
Değerleri 
BileĢenler 
 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Ortalama 
(%) 

alpha-Pinene 0 5,26 2,78 
beta-Caryophyllene 0,42 14,7 3,71 
beta-Pinene 1,61 7,39 4,56 
Camphene  0,6 7,47 3,16 
Eucalyptol  24,6 63,9 42,59 
Isoborneol  2,43 39,18 18,60 

 
2009 yılında seçilen S. Triloba türüne ait bitkilerden 41 adedinin uçucu yağ bileĢenleri 

incelenmiĢtir. Önemli bileĢenlerin minimum maksimum değerleri Tablo 3.‟de görülmektedir. 
Tablo 3. 2009 Yılında Seçilen S. Triloba Türüne Ait Bitkilerin Uçucu Yağ BileĢenleri Minimum 
Maksimum Değerleri 
BileĢenler 
 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Ortalama 
(%) 

alpha-Pinene 0 5,50 2,84 
beta-Caryophyllene 0,42 30,46 5,52 
beta-Pinene 0 7,48 4,23 
Camphene  0 7,89 2,45 
Eucalyptol  24,3 63,90 43,56 
Isoborneol  0 39,18 13,82 

 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 

a- Personel:  Zir. Müh. Fatih ÇĠÇEK‟in projeye dahil edilmesi. 
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Proje Adı: Adaçayında (Salvia spp.) seleksiyon ıslahı (2. Dilim) 

Selection breeding on sage (Salvia spp.) (2. Section) 
Proje No:TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Dr. Mehmet TUTAR 
Proje Yürütücüleri: Dr. Ali Osman Sarı, Fatih Çiçek 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ:  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.01.2012-31.12.2016 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Bu çalıĢmanın birinci diliminde Anadolu adaçayı ve tıbbi adaçayında üstün verim ve 
kalite özelliklerine sahip hatlar tespit edilmiĢtir. 2. dilimde bu hatlar kullanılarak Ege Bölgesi 
Ģartlarına uygun, tohumdan üretilebilen adaçayı çeĢitlerinin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 
Anadolu adaçayında halen geliĢtirilmiĢ bir çeĢit bulunmamakta, tıbbi adaçayında ise farklı 
ülkelerde çeĢitler bulunmasına rağmen ülkemiz Ģartlarına uygun olarak geliĢtirilen bir çeĢit 
bulunmamaktadır. Söz konusu adaçayı türleri için Türkiye‟nin Batı ve Güney bölgelerindeki 
ekolojik koĢullar oldukça uygun olduğundan, elde edilecek yüksek verim ve kaliteli hatlarla, 
Türkiye pazarda çok büyük bir rekabet gücü yakalayacaktır. 
Materyal ve Metot: 

Projenin birinci diliminde elde edilen üstün hatların bir arada açık tozlanması ile elde 
edilen tohumlar projenin ikinci dilimi için baĢlangıç materyalini oluĢturacaktır. Proje boyunca bu 
tohumlarla oluĢturulacak plantasyonlarda kuru yaprak verimi ve uçucu yağ oranı bakımından en 
iyilerin seçilmesine yönelik 2 seleksiyon çemberi gerçekleĢtirilerek verim ve kalite düzeyi 
yüksek çeĢit adayları geliĢtirilecektir.  

Tohumlar Ocak ayında seralarda viyollere ekilecek, yetiĢen fideler 10 cm kadar 
büyüdüğünde, tarlaya 70 x 70 cm sıra arası ve üzeri mesafede dikilecektir. Tek bitki seçimi 
yapılacağından, bitkilerin performanslarını tam olarak gösterebilmesi açısından mesafe geniĢ 
tutulmuĢtur. Tarlada bitkiler birinci yılında Ağustos-Eylül aylarında toprak yüzeyinin 10 cm 
üzerinden testereli bıçak ile kesilerek hasat edilecektir.  

Hasat edilen tek bitkilerin Ģu gözlem ve ölçümler yapılacaktır:  
 Drog yaprak verimi(g/bitki): Drog herbalarda yaprakların ayrılıp tartılması ile, 
 Uçucu yağ oranı (%): Verim bakımından seçilmiĢ olan bitkilerin yaprak örneklerinde 
belirlenecektir. 

Bu kriterler kullanılarak seçilmeyen bitkiler bir sonraki yılda çiçeklenme öncesinde 
biçilerek sadece seçilenlerin kendi aralarında tozlanması sağlanacaktır.  

Ġkinci seleksiyon çemberinde de aynı iĢlemler uygulanacaktır.  
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

AraĢtırma sonucunda Ģu an doğadan toplanarak yararlanılmakta olan Anadolu 
adaçayı ve çalba kültüre alınmıĢ, tıbbi adaçayının ise Türkiye‟de üretilmesine baĢlanmıĢ 
olacaktır. Bu çalıĢma sonunda üreticiler için yeni ürünler ortaya konduğu gibi, doğadaki genetik 
çeĢitlilik korunmuĢ olacak, piyasaya istenildiği zaman istenildiği oranda standart materyal temini 
sağlanmıĢ olacaktır.  
 
Talep Edilen Bütçe: 
Harcama Kalemi  
ve Ekonomik 
Kodu 

Harcama Adı 1. Yıl  2. Yıl  3. Yıl  4. Yıl  5. Yıl  

TOPLAM   13.930 13.930 13.930 13.930 13.930 
GENEL TOPLAM  6.650 

 
ÇalıĢma Takvimi: 

Proje Faaliyetleri Sorumlu KiĢi GerçekleĢtirme Tarihi 
Tohumların serada viyollere 
ekilmesi 

Dr. Mehmet Tutar 
Fatih Çiçek 

Ocak 2012-2014 
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Fidelerin tarlaya dikilmesi Dr. Mehmet Tutar 
Fatih Çiçek 

Nisan 2012-2014 

Tek bitki hasadı Dr. Mehmet Tutar 
Dr. Ali Osman Sarı 

Eylül 2012-2014 
Mayıs 2013-2015 
Ağustos 2013-2015 

Gözlem ve ölçümler Dr. Mehmet Tutar 
Fatih Çiçek 

Eylül 2012-2014 
Mayıs 2013-2015 
Ağustos 2013-2015 

Hasat edilen tek bitkilerin 
uçucu yağ oran ve 
bileĢenlerinin tespiti 

Dr. Mehmet Tutar 
Dr. Ali Osman Sarı 

Eylül-Ekim 2012-2014 
Mayıs-Haziran 2013-2015 
Eylül-Ekim 2013-2015 

OluĢturulacak plantasyonların 
bakımı 

Fatih Çiçek Mart 2012-Aralık 2016 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
YENĠ TEKLĠF PROJE 
PROJE ADI: Türkiye‟nin Farklı Bölgelerinden Temin Edilen Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare 
var. dulce) ve Çörekotu (Nigella sativa) Hat ve Popülasyonlarının Ġncelenerek Ümitvar Hatların 
Belirlenmesi 
(The determination of promissing lines sweet fennel (Foeniculum vulgare var. dulce) and black 
cumin (Nigella sativa) lines and populations were obtained from different regions of Turkey). 
YÜRÜTÜCÜ KURULUġ: Tokat Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü (TTSKAE) 
Müdürlüğü 
PROJE LĠDERĠ: BaĢak ÖZYILMAZ (Ziraat Yüksek Mühendisi) 
PROJE YÜRÜTÜCÜLERĠ: Prof. Dr. Güngör YILMAZ (DanıĢman) 
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILAN KURULUġ: GaziosmanpaĢa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı 
BAġLAMA – BĠTĠġ TARĠHĠ: 2012 - 2016 
ARAġTIRMANIN AMACI VE GEREKÇESĠ: Türkiye önemli bitki türlerinin menĢei ya da çeĢitlilik 
açısından dünyanın Ģanslı ülkelerinden birisidir ve bu önemli zenginlik içinde tıbbi ve aromatik 
bitkilerin payı büyüktür. Son yıllarda insanların sentetik maddelerden uzaklaĢma ve doğal 
beslenme istekleri ile bu bitkilere olan eğilimi artıĢ göstermiĢ ve bugün gıda, ilaç, bitkisel çay ve 
diğer birçok amaç için çok sayıda bitki türü tüketilir duruma gelmiĢtir. Ülkemizde belirli oranda 
tıbbi ve aromatik bitkinin tarımı yapılmakta, büyük ölçüde doğadan toplanıp kullanılmakta ve 
ticareti yapılmaktadır. 

Doğadan toplanan bitkilerde kaliteli ve standart ürün elde etmek zordur. Artan tüketici 
talebinin karĢılanması ve pazarda yer almak için, piyasaya istenilen ürünlerin, istenilen miktar ve 
kalitede sunulması gerekmektedir. Standart ve kalitede sürekliliğin sağlanması için doğadan 
yoğun olarak toplanan aromatik bitkilerin tarımı esas olmalıdır. Türkiye‟de tıbbi bitkilerin 
öneminin artmasına paralel olarak tarımsal çalıĢmalara baĢlanmıĢ, özellikle son yıllarda bu 
bitkilerle çalıĢmalarda artıĢlar gözlenmiĢtir.  

Verimlilik ve kalite arttıkça; üretim, tüketim, iç ve dıĢ ticarette de geliĢmeler olacaktır. 
Dünya pazarları ve ilaç sanayi etken madde miktarı ve kalitesi yüksek ürün talep etmektedir. Bu 
bitkilerin düzenli olarak kültürü yapılmalı, seleksiyon ve ıslah çalıĢmalarıyla istenilen niteliklere 
ulaĢtırılmaları gerekmektedir. Gerek doğrudan kullanım ve gerekse sanayinin ihtiyaç duyduğu 
nitelikleri taĢıyan çeĢitler geliĢtirilmelidir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çeĢit geliĢtirme çalıĢmaları son yıllarda belirli bir ivme 
kazanmıĢtır. Ancak çok sayıda cins ve türden oluĢan bu grup bitkiler için yapılan çalıĢmalar 
yetersizdir. Kimyonda 2, kekikte 2, çemende 1, anasonda 1 ve kiĢniĢte 6 çeĢidin tescili 
yapılmıĢtır. Nitelikli, daha homojen, etken madde miktarı yüksek ürün elde edebilmek için çeĢit 
geliĢtirme çalıĢmalarını yoğunlaĢtırılması gerekmektedir. Rezene ve çörekotu çeĢit geliĢtirme 
bakımından ele alınabilecek bitkilerden bazılarıdır. 
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Rezene, Ülkemizde doğal olarak yayılıĢ gösteren ve tıbbi-aromatik özelliğe sahip olan 
familyalar arasında ilk sıralarda yer alan Umbelliferae (Apiaceae) familyasındandır. Akdeniz 
kökenli olan, eski çağlardan beri insanlar tarafından bilinen ve kullanılan bitkinin tohumları, tıbbi 
ve aromatik özelliğinden dolayı gıda, baharat, eczacılık, bitkisel içecekler ve çeĢitli droglarda 
kendine yer bulabilmektedir. Çöreotu ise Ranunculaceae familyasında yer alır ve genelde 
Akdeniz ülkelerinde yayılıĢ gösterir. Toplam 20 tür içeren bitkinin 12 türü ülkemizde bulunmakta 
ve yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Tohumu ve tohumundan elde edilen preparatlar uzun yıllardan 
beri halk hekimliğinde, soğuk algınlığı, baĢ ağrısı, gibi birçok hastalığın tedavisinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 

Tokat ilinde bu konuyla ilgili yapılan bir ön çalıĢmada, bu bitkilere ilgili çalıĢmaların 15 
yıldır var olduğu, ancak son 7-8 yıldır arttığı belirlenmiĢtir. Yörede kullanılan ve satıĢa sunulan 
tıbbi ve aromatik bitkiler genelde doğadan toplanmaktadır. Bu bitkiler özellikle bitkisel çay satıĢı 
yapılan firmalara ve aktarlara gönderilmektedir. Ġlin oldukça zengin bir çeĢitliliği ve geniĢ bir 
satıĢ hacmi olmasına rağmen, satıĢ iĢlemi gayri resmi yollarla yapıldığından, veri 
bulunmamaktadır. Tokat Tarım Ġl Müdürlüğünün 2009 yılı verilerine göre, sadece 35 dekarlık 
nane alanları olduğu bildirilmiĢ, diğer bitkiler için sayısal değer verilememiĢtir. Tokat ilinde 
doğadan toplanan bitkilerden bazıları aslanpençesi, ısırgan, kantaron, oğulotu, kekik, kırk kilit, 
papatya, yakıotu Ģeklinde sayılabilir. AraĢtırmaya konu olan rezene ve çörekotu bu bitkiler 
içinde yer almakla birlikte ilde çörekotunun yetiĢtiriciliği de yapılmaktadır.  

Son yıllarda yurt içinde bu bitkilere olan talepte bir artıĢ olduğu gibi, baharat ihracatına 
konu droglar listesinde de bulunmakta ve ülkemiz için önemli olabilecek bitkiler arasındadırlar. 
Bu özelliklerinden dolayı iç ve dıĢ piyasada yer alan rezene ve çörekotunun ihtiyacı 
karĢılayacak, istenilen miktarda üretimi için verim potansiyeli yüksek, kaliteli çeĢitlerin elde 
edilmesi, istenilen özelliklerinin geliĢtirilerek piyasaya sunulması gerekmektedir. Verim ve kalite 
bakımından bitkilerin özelliklerinin geliĢtirilmesi, üstün nitelikli bitkilerin eldesi ancak ıslah ve 
çeĢit geliĢtirme çalıĢmalarıyla mümkün olmaktadır. 

Bu çalıĢma ile; gerek üreticilerin gerekse bu konuda çalıĢma yapan araĢtırıcıların 
faydalanabileceği bir kaynak teĢkil edecektir. GeliĢtirilen hatlar ile daha sonra yapılacak ıslah 
çalıĢmalarına materyal sağlanmıĢ olunacaktır. Üretimleri artan bu bitkileri yetiĢtirmek isteyen 
üreticiler için verim potansiyeli yüksek ve kaliteli üretimi sağlayacak tohumluk temini bakımından 
önemli bir kaynak sağlanmıĢ olacaktır. Ġlerleyen zamanlarda üretim sistemi içinde yer alabilecek 
bu bitkiler için kaliteli tohumluk temini ile de ülke ekonomisine katkıda bulunulabilecektir.  
MATERYAL VE METOT:  
Deneme Yeri ve Özellikleri: Bu araĢtırma Tokat Kazova Ģartlarında konuĢlanmıĢ olan Toprak 
ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsünde yürütülecektir. Kazova, 40o 18‟ kuzey enleminde, 36o 
34‟ doğu boylamında, Karadenizin 110 km güneyinde Tokat ile Turhal arasında YeĢilırmak vadisi 
boyunca uzanan bir çöküntü ovasıdır. Enstitü arazisinde yer alan topraklar YeĢilırmak 
serisindedir. Allüviyal büyük toprak grubunda yer alan YeĢilırmak serisi, toprak taksanomisi 
esaslarına göre; entisol ordo, fluvent alt ordo tpikusfluvent bit topraktır. Bu seri topraklar %0-2 
eğimde, yeĢilırmağın taĢıdığı alüvyonlarla oluĢmuĢ, A ve C horizonlu, çok derin topraklardır. 
Kireç içeriği tüm profil boyunca hemen hemen homojendir. Kil içeriği %36,8-42,8 arasında 
değiĢir. pH 7,72-7,90 arasında değiĢir. Baskın katyon kalsiyum ve magnezyumdur. Tarımsal 
üretim bakımından meyvecilik, sebzecilik ve tarla bitkileri yetiĢtiriciliğinde önemli bir potansiyele 
sahiptir. Çevresindeki illere göre tarımsal üretim bakımdan uygun bir ekolojiye sahiptir. 

Tokat ili, Ġç Anadolu ile Karadeniz arasında kalan ve yarı kurak karakterli geçit bölgesi 
iklimi etkisi altındadır. Tokat Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Meteoroloji Ġstasyonunda tespit edilen 1965-2009 yılları arası uzun yıllık iklim verileri çizelge 
1‟de verilmiĢtir.  

Çizelge 1. 1965-2009 (44 yıllık) Ġklim Verileri (TSKAE, 2009) 
Meteorolojik 
Elemanlar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

YağıĢ, mm 38.8 34.7 39.7 59.4 58.4 37.0 11.4 6.9 17.9 35.4 44.3 43.2 
Ortalama 
Sıcaklık, °C 1.2 2.7 6.9 12.2 15.7 19.1 21.6 21.4 17.1 12.3 6.9 3.4 
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Maximum 
Sıcaklık, °C 20.8 23.3 31.1 35.1 36.5 38.8 42.1 40.1 38.5 34.1 28.0 25.0 

Minimum 
Sıcaklık, °C -26.5 -31.6 -27.1 -6.1 -2.9 0.5 4.5 3.3 -3.3 -4.8 -12 -28 

Ortalama Nispi 
Nem, % 68.3 63.5 59.3 58.8 60.1 57.1 54.5 55.9 57.9 65.0 69.3 71.0 

BuharlaĢma Top. 0.0 0.0 0.0 11.8 136.1 188.9 193.6 177.7 126.6 0.0 0.0 0.0 

 
Materyal: 
Rezenenin Dünyada en çok kültürü yapılan Foeniculum vulgare var. dulce (tatlı rezene) 

türü kullanılacaktır. Daha önceki yıllarda Mardin, Burdur, Edirne, Antalya, Çorum, Konya, 
Erzurum, UĢak, Giresun olmak üzere 9 farklı populasyondan rezene tohumu elde edilmiĢtir. Bu 
araĢtırmada sürecinde de ilk yıl survey çalıĢmaları yapılacak ve yetiĢtiricilerden temin edilecek 
populasyonlar ve hatlar kullanılacaktır. Rezenenin temin edileceği baĢlıca iller, Bursa, Denizli, 
Balıkesir, Gaziantep, Ankara, Burdur, Manisa, Hatay, Antalya, Samsundur. Çörekotunun 
(Nigella sativa) ise EskiĢehir, Samsun, ġanlıurfa, Gaziantep, Ankara gibi illerden temin 
edilecektir. Elde edilen populasyonlar enstitüsü arazisinde tarla denemelerine alınacaktır. 

Tarımsal ĠĢlemler: Yörenin iklim faktörlerine bağlı olarak çörekotunun Mart, rezenenin 
Nisan ayında ekimi yapılacaktır. Deneme kurulmadan önce toprak örnekleri alınacak ve 
uygulanacak olan gübre miktarları toprak analiz sonuçlarına göre belirlenecektir. Her alt parsel 
alanına göre hesaplanarak 6 kg/da verilecek olan azotlu gübrenin yarısı ekimle birlikte geri 
kalan yarısı ise dallanma baĢlangıcında verilecektir. GeliĢme dönemlerini Ağustos ayında 
tamamlayan bitkiler bu ayda hasat edilecektir. Tüm yıllarda vejetasyon süresi boyunca sulama, 
çapalama gibi bakım iĢlemleri yapılacaktır.  

Metot: 
Ġlk yıl survey çalıĢmalarıyla elde edilen tohumlar parsellere ekilecektir. Tokat ilinde daha 

önce yürütülen ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda rezene ve çörekotunda ekim sıklığı 30 cm 
sıra arası mesafe ve 250 adet tohum/m² olacak Ģekilde uygulanacaktır. Çörekotunda ise; 30 cm 
sıra arası mesafe ve 1000 adet tohum/m² esas alınarak ekim yapılacaktır. Üç sıradan oluĢacak 
olan her alt parselin büyüklüğü 2,7 m² olacak ve 10 bitkide gözlem ve ölçümler yapılacaktır. En 
iyi özelliklere sahip bitkiler alınacak ve ertesi yıl ekim için ayrılacaktır. AraĢtırma Latis deneme 
desenine göre yürütülecektir. 

Tüm yıllarda rezene ve çörekotu bitkilerinde seleksiyon kriterleri olarak ele alınacak 
özellikler (Arslan ve ark., 2000): - Etkili maddenin bakımından yüksek oranda olması (Rezene 
bitkilerinde uçucu yağ, çörekotu bitkilerinde sabit yağ oranı) -  Kültüre alınabilme bakımından 
yüksek drog verimi - Hastalık ve zararlılara dayanıklılık - GeliĢme formu - Homojen geliĢme 
durumu - Tane iriliği (1000 tohum ağırlığı) - Tane dökmeme özelliği – Erkencilik - Renk 
üniformitesidir. 

Bir önceki yılda alınan bitkilerden elde edilen tohumlar üç sıraya yine aynı sıra aralıkları 
doğrultusunda ekilecektir. Bakım, sulama, gübreleme iĢlemleri aksatılmadan yapılacaktır. Bu 
yılın sonunda da en iyi karakterleri gösteren bitkilerin tohumları teksel seleksiyon yöntemiyle 
alınacaktır. 

Alınan tohumlar sıralara ekilecek ve gerekli gözlemler yapılacaktır. Aynı ölçümler 
doğrultusunda teksel seleksiyon yöntemiyle seçilen 10 bitkiden tohumlar alınacaktır. Teksel 
seleksiyonda seçilen bitkiler ayrı ayrı değerlendirilecektir. Her bitkinin tohumları ayrılarak 
alınacak ve bir sonraki yıl ayrı sıralar halinde yetiĢtirilecektir. Böylece döl kontrolü yapılacaktır. 
AraĢtırmaya konu olan rezene ve çörekotu bitkileri yabancı döllenme özelliği göstermektedir ve 
bu bitkilerin dölleri birbirine benzememektedir. Yani heterozigot oranı fazladır. Her 
generasyonda en üstün bireyler belirlenerek seçilecektir.  

Çiçeklenmeden önce ortaya çıkan özellikler ıslah amacı olarak belirlendiğinde bitkiler 
seçilecek ve kendi aralarında tozlaĢmaya bırakılacaktır.  

Denemenin yürütüleceği son yılda, önceki yılda seçilen bitkilerden elde edilen tohumlar 
rezenede 250 adet tohum/m², çörekotunda 1000 adet tohum/m² esasına göre her iki bitkide de 
30 cm sıra arası mesafede ekilecektir. 

 AraĢtırmada rezene bitkilerinde incelenecek özellikler Özkan (1999) ve Ahmad et al. 
(2004)‟ ın yaptığı çalıĢmalarından yararlanılarak incelenecektir.   
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1- Fenolojik gözlemler: Rezene bitkilerinde çıkıĢ, dallanma, çiçeklenme, tohum oluĢumu 
ve olgunlaĢma tarihleri ile ekim-çıkıĢ, çıkıĢ-dallanma, çıkıĢ-çiçeklenme baĢlangıcı, çıkıĢ-tohum 
oluĢum baĢlangıcı, çıkıĢ-olgunlaĢma süreleri incelenecektir. 

2- Morfolojik ve Verimle Ġlgili Özellikler:  
Bitki boyu (cm): Bitkilerde vejetatif büyüme tamamlandıktan sonra, toprak seviyesi ile 

bitkinin en üst seviyesi arasındaki mesafe cm cinsinden ifade edilecektir. 
Bitki BaĢına Dal Sayısı (adet/bitki) : Doğrudan ana gövdeye bağlanan dallar 

incelenecektir. 
Bitki BaĢına ġemsiye Sayısı (adet/bitki): Bitki üzerinde bulunan Ģemsiye sayıları 

incelenecektir. 
Bitki BaĢına Tohum Sayısı (adet/bitki): Bitki üzerinde bulunan tohumlarının sayısıdır. 
Bitki BaĢına Tohum Verimi (g/bitki): Belirlenen bitkilerin tohumlarının hassas terazide 

tartılması ile elde edilir.  
Biyolojik verim (kg/da): Hasat döneminde tüm bitkilerin ağırlıkları belirlenerek kg/da 

olarak ifade edilecektir. 
Dekara Tohum Verimi (kg/da): OlgunlaĢma tamamlandığında hasat edilen bitkilerin 

tohumları bitkilerden ayrılıp, temizlenip elendikten sonra parsel verimleri gram olarak 
belirlenecek ve hesaplama ile kg/da Ģeklinde ifade edilecektir.    

3- Kaliteyle Ġlgili Özellikler 
1000 Tohum Ağırlığı (g): Her parsele ait tohumlardan 4x100 esasına göre ağırlıkları 

belirlenerek g olarak ifade edilecektir. 
Uçucu Yağ Oranı (%): 10 gr‟ lık tohum miktarları su buharı damıtımı ile neo-clevenger 

uçucu yağ cihazında volumetrik Ģekilde tayin edilecektir.  
Uçucu Yağ Verimi (kg/da): AraĢtırmada elde edilen uçucu yağ oranlarının dekara tohum 

verimine oranlanmasıyla elde edilecek ve kg/da cinsinden ifade edilecektir.  
AraĢtırmada çörekotu bitkilerinde incelenecek özellikler Ġpek ve ark. (2005)‟ın yaptığı 

çalıĢmalardan yararlanılarak incelenecektir.   
1- Fenolojik gözlemler: Çörekotu bitkilerinde çıkıĢ, dallanma, çiçeklenme, tohum 

oluĢumu ve olgunlaĢma tarihleri ile ekim-çıkıĢ, çıkıĢ-dallanma, çıkıĢ-çiçeklenme baĢlangıcı, 
çıkıĢ-tohum oluĢum baĢlangıcı, çıkıĢ-olgunlaĢma süreleri incelenecektir. 

2- Morfolojik ve Verimle Ġlgili Özellikler:  
Bitki Boyu (cm): Bitkilerde vejetatif büyüme tamamlandıktan sonra, toprak seviyesi ile 

bitkinin en üst seviyesi arasındaki mesafe cm cinsinden ifade edilecektir. 
Bitki BaĢına Dal Sayısı (adet/bitki) : Doğrudan ana gövdeye bağlanan dallar 

incelenecektir. 
Bitki BaĢına Kapsül Sayısı (adet/bitki): Bitki üzerinde bulunan kapsül sayıları 

incelenecektir. 
Bitki BaĢına Tohum Sayısı (adet/bitki): Bitki üzerinde bulunan kapsüllerden elde edilen 

tohumların sayısıdır. 
Bitki BaĢına Tohum Verimi (g/bitki): Belirlenen bitkilerin tohumlarının hassas terazide 

tartılması ile elde edilir.  
Biyolojik Verim (kg/da): Hasat döneminde tüm bitkilerin ağırlıkları belirlenerek kg/da 

olarak ifade edilecektir. 
Dekara Tohum Verimi (kg/da): OlgunlaĢma tamamlandığında hasat edilen bitkilerin 

tohumları bitkilerden ayrılıp, temizlenip elendikten sonra parsel verimleri gram olarak 
belirlenecek ve hesaplama ile kg/da Ģeklinde ifade edilecektir.    

3- Kaliteyle Ġlgili Özellikler 
1000 Tohum Ağırlığı (g): Her parsele ait tohumlardan 4x100 esasına göre ağırlıkları 

belirlenerek g olarak ifade edilecektir. 
Sabit Yağ Oranı (%): Tohum örnekleri öğütüldükten sonra soxhalet yağ analiz 

yöntemiyle eter veya hekzanla extraksiyon yapılarak tohumdaki yağ oranı % olarak 
belirlenecektir. 

Sabit Yağ Verimi (kg/da): AraĢtırmada elde edilen sabit yağ oranlarının dekara tohum 
verimine oranlanmasıyla hesaplanacak ve kg/da cinsinden ifade edilecektir.  
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BEKLENEN YARARLAR / UYGULAMAYA AKTARMA / EKONOMĠYE KATKI: Tıbbi ve 
aromatik bitkilerin hem bitki olarak hem de etken maddeler yönünden kullanılıyor olması geniĢ 
bir tüketim alanına sahip olmasını sağlamıĢtır. Bunlardan elde edilen ürünlerin güvenilirlikleri 
gibi nedenlerle kullanımında büyük bir artıĢ olmuĢtur. Türkiye‟de tıbbi bitkilerin öneminin 
artmasına paralel olarak tarımsal çalıĢmalara baĢlanmıĢ, özellikle son yıllarda bu bitkilerde çeĢit 
geliĢtirmeye yönelik ıslah çalıĢmalarında artıĢlar gözlenmiĢtir. Tüketici ve sanayici taleplerine 
cevap veren kaliteli ve standart ürün için uygun ekolojik koĢulların belirlenmesi, doğal bitkilerin 
doğaya zarar vermeden zamanında toplanması, hasat sonrası iĢlemler ve iĢleme teknolojisinin 
belirlenmesi yanında ıslah edilmiĢ çeĢitlerin geliĢtirilmesi tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim ve 
pazar olanaklarını arttıracaktır. 

Günümüzde yeterli miktarda standart ve kaliteli ürün temini doğal bitkilerin toplanmasıyla 
mümkün olamamakta, bu bitkilerin düzenli olarak kültürü yapılmalı ve seleksiyon ve ıslah 
çalıĢmalarıyla istenilen niteliklere ulaĢtırılması gerekmektedir. 

Üretim potansiyellerinin artması uygun tohumluğun kullanılması ile mümkündür. Bu 
araĢtırmaya konu olan rezenenin ve çörekotunun da yurt içi ve yurt dıĢı pazarda yerini 
alabilmesi için çeĢit geliĢtirilmesi, istenilen verim ve kalitede ürünün eldesinin ön koĢuludur. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerde istenen miktar ve kalitede ürün ile, sürdürülebilir üretim 
sağlanabilir ve pazar potansiyeli yeterince değerlendirilebilir. Bu sebeple çok sayıda yeni tıbbi-
aromatik bitki kültüre alınmıĢ, üretilmiĢ ve satıĢa sunulmuĢtur. Ancak üreticiye sunulabilecek 
standartlarda çeĢitler bulunmamaktadır. GeliĢtirilen çeĢitler ile elde edilen ürünlerin verim ve 
kalitesinde artıĢlar sağlanarak ekonomiye katkı sağlanacaktır. Diğer ürünlerde olduğu gibi bu 
bitkilerin üretiminde sürekliliğin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. 

Bu araĢtırma ile üreticilere kaynak sağlanmıĢ olacaktır. Aynı zamanda gerek kurumsal 
gerekse özel tohumluk firmaları için standartlara uygun tohumluk sağlanmıĢ olacaktır. Ayrıca 
elde edilen hatlar ile daha sonra yapılacak olan ıslah çalıĢmalarına materyal temin edilmiĢ 
olunacaktır. Sanayinin istediği kriterlere sahip bitki yetiĢtiriciliğine olanak sağlayacaktır. Yurt içi 
ve yurt dıĢı pazarda talebin karĢılanması ile de hem üretici hem de ülke ekonomisine katkı 
sağlanmıĢ olacaktır. 

Sürekli değiĢen ekonomik, politik ve sosyal değiĢimlerle birlikte tıbbi ve aromatik bitkilere 
karĢı artan taleple, çiftçilere alternatif bir gelir kaynağı sağlanacaktır.  
TALEP EDĠLEN BÜTÇE: 
 1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 
TOPLAM 10000 8080 6610 5640 4150 
 
 
ÇALIġMA TAKVĠMĠ: 
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Tarih Yapılan ĠĢ 

Mart 2012 – 
ġubat 2013 

Ülkemizin farklı bölgelerinde survey çalıĢmaları yapılacak ve farklı 
populasyonlardan rezene ve çörekotu tohumları elde edilecektir. Elde 
edilen bu populasyonlar enstitü arazisinde parsellere ekilecektir. Çörekotu 
mart ayında, rezene ise nisan ayında ekilecektir. Bitkinin geliĢme 
dönemlerinde gerekli gözlem ve ölçümler yapılacaktır. Bu gözlemler 
sonucunda istenilen özelliklere bitkiler seçilecektir ve tohumları alınacaktır.  

Mart 2013 – 
ġubat 2014 

Elde edilen bitkiler çörekotu mart ayında, rezene ise nisan ayında olmak 
üzere sıralara ekilecektir. Bitkinin geliĢme dönemlerinde gerekli gözlem ve 
ölçümler yapılacaktır. Bu gözlemler sonucunda istenilen özelliklere ait tek 
bitkiler seçilecektir ve tohumları alınacaktır. 

Mart 2014 – 
ġubat 2015 

Elde edilen tek bitkiler sıralara ekilecek ve yetiĢtirilen bitkilerde istenilen 
özellikler bakımından gözlem ve ölçümler yapılacaktır. Elde edilen verilere 
ait seçilen özelliklerin ait olduğu bitkilerden tohum alınacaktır. 

Mart 2015 – 
ġubat 2016 

Seçilen bitkilerden alınan tohumlar sıralara ekilecek ve yetiĢtirilen bitkilerde 
istenilen özellikler bakımından gözlem ve ölçümler yapılacaktır. Elde edilen 
verilere ait seçilen özelliklerin ait olduğu bitkilerden tohum alınacaktır. 

Mart 2016 – 
Aralık 2016 

Seçilen bitkilerden alınan tohumlar parsellere ekilecek tohumlar temin 
edilecektir. AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler değerlendirilecektir. 
Veriler doğrultusunda sonuç raporu hazırlanacaktır. 
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Proje Adı: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Entegre Ürün 
Yönetimi AraĢtırmaları 
(Ġnvestigations of integrated crop management on some medical and  aromatic plants in 

the east and mid Blacksea Region) 
Proje No: TAGEM.TA.99.02.002 
Yürütücü KuruluĢ: Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, Samsun 
Proje Lideri: Arslan Uzun  
Proje Yürütücüleri: Prof. Dr. Kudret Kevseroğlu (DanıĢman)  

Dr. Hüseyin Özçelik, Serkan Yılmaz 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ :  Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fakültesi 
BaĢlama Ve BitiĢ Tarihi: 01/01/2007-31/12/201112/2010 
  

Dönem Bulguları:  
Proje de 2009 yılı fesleğen (Ocimum basillicum L.)  gözlem bahçesinden seçilen 8 hat ve 1 
kontrol (Genoveser-Almanya) ile tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
dizayn edilmiĢ, elde edilen ölçüm değerlerinin analiz edilmiĢ sonuçları çizelge 1 ve çizelge 2‟de 
verilmiĢtir.  
Yapılan analize göre fesleğenlerin ortalama bitki boyu 75 cm olup, bitki boyu bakımından 
fesleğen hatları arasında önemli (p<0,01) farklılığın olduğu belirlenmiĢtir.  En yüksek bitki boyu 
106 cm ile F.23.59 nolu hatta, en düĢük bitki boyu 57 cm ile F.07.54 nolu hatta olduğu, standart 
olarak kullanılan Genoveser çeĢidinin bitki boyu 72 cm olarak ortalamanın altın tespit edilmiĢtir. 
Taze herba verimi bakımından yapılan analize göre hatlar ortalaması 2.086 kg/da olup,  hatlar 
arasında önemli (p<0,01düzeyinde) farklılığın olduğu, hatlardan F.23.59‟ün 3696 kg/da ile en 
fazla, F.32.65‟nin ise 1072 kg/da ile en az taze herba verimini  verdiği, standart olarak kullanılan  
Genoveser çeĢidinin ise 1673 kg/da ile ortalamanın üzerinde bulunmuĢtur. Drog herba verimi 
bakımından hatlar ortalaması 731 kg/da olurken ve hatlar arasında önemli (p<0,01 düzeyinde) 
farklılık belirlenmiĢtir. Hatlardan F.23.59 nolu hat 1295 kg/da ile en fazla,  F.65.32 nolu hat ise 
376 kg/da ile en az drog herba verimini vermiĢtir. 

 
 

Çizelge 1. Fesleğen (Ocimum Basillicum L.) Hatları Ölçüm Değerlerinin Analiz Sonuçları 
Sıra  
No. Hatlar Bitki Boyu 

(cm)** 
Taze Herba 

Verimi (Kg/Da)** 
Drog Herba 

Verimi (Kg/Da)** 
Kuru Yaprak 

Verimi (Kg/Da)** 
1 F.07.59 68 D 1.221 DE 428 DE 175 BC 
2 F.57.47 58 E 1.529 DE 536 DE 187 BC 
3 F.57.44 79 C 2.266 C 794 C 155 BC 
4 GENOSEVER 72 D 1.673 D 586 D 111 C 
5 F.65.32 67 D 1.072 E 376 E 130 C 
6 F.23.99 96 B 2.806 B 984 B 275 B 
7 F.07.54 57 E 1.684 D 590 D 086 C 
8 F.23.59 106 A 3.696 A 1.295 A 428 A 
9 F.07.86 69 D 2.832 B 993 B 276 B 

ORTALAMA 75,0 2.086 731,40 202,67 
Var.Kay. (% ) 5 14,6 14,5 19,0 

** p<0,01 düzeyinde farklılık bulunmaktadır. 
Drog herbadan elde edilen kuru yaprak miktarı bakımından yapılan incelemeye göre 

hatlar ortalaması 202 kg/da olarak belirlenmiĢtir. Yapılan analize göre hatlar arasında (p<0,01 
düzeyinde) farklılık görülürken, en fazla (428 kg/da) F.23.59, en az (086 kg/da) ise F.07.54 nolu 
hatlardan kuru yaprak elde edilmiĢtir.  

Drog herbada bulunan drog yaprak oranı bakımından yapılan analize göre (Çizelge 2‟de) 
hatlar arasında herhangi bir farklılık görülmemiĢtir. Hatlar içerisinde % 20,4 – 37,7 aralığında 
değiĢen kuru yaprak oranında ortalama drog yaprak oranı % 28,2 olarak belirlenmiĢtir.  
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Çizelge 2. Ġncelenen Fesleğen Hatlarının Drog Yaprak ve Uçucu Yağ Oranlarının Analiz EdilmiĢ Sonuçları 
Sıra 
No. Hatlar Uçucu Yağ 

Oranı (%) * 
Drog Yaprak 

Oranı (%) Yaprak Rengi 

1 F.07.59 1,823 A 35,6 Y 
2 F.57.47 1,576 AB 29,6 Y 
3 F.57.44 1,560 AB 21,5 Y 
4 GENOSEVER 1,429 AB 20,5 Y 
5 F.65.32 1,421 AB 37,7 K 
6 F.23.99 1,355 AB 31,2 Y 
7 F.07.54 1,265 BC 20,4 Y 
8 F.23.59 1,117 BC 31,4 Y 
9 F.07.86 0,862 C 25,3 Y 

ORTALAMA 1,241 28,2  
Var.Kay. (%) 14,0 21,0  

 

Uçucu yağ oranı bakımından çizelge 2‟de de görüldüğü gibi yapılan incelemeye göre 
hatların ortalaması % 1,24 olarak belirlenmiĢ olup, hatlar arasında yapılan analize göre hatla 
arasında önemli (p<0,05 düzeyde) bir farklılık görülmüĢtür. Buna göre hatlardan F.07.59 nolu 
hat en fazla (% 1,82), F.07.86 nolu hat ise en az (% 0,86) düzeyde uçucu yağ oluĢturdukları 
tespitedilmiĢtir. Denemede değerlendirilen tek kırmızı renkli hat (F.65.32) ise % 1,42 oranında 
uçucu yağ oranı ile ortalamanın üstünde iken, bitki boyu ve verim değerleri bakımından 
ortalama ve standadın altında kaldığı belirlenmiĢtir.  

ÇalıĢmada en fazla bitki boyu ve verim değerlerini veren F.23.59 nolu hattın uçucu yağ 
oranı bakımından alt sıralara yerleĢtiği görülmüĢtür. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proje Adı: Karabuğday (Fagopyron esculentum Moench) Islah  Projesi  
Proje No: TAGEM/TA/  
Projenin Ġngilizce Adı: Buckwheat Breeding Project 
Yürütücü KuruluĢ: Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Dr. Ahmet GÜNEġ 
Proje Yürütücüleri: Gazi ÖZCAN, Dr.Hasan KOÇ, Ġlker TOPAL, Ġbrahim KARA, Rıza ÜLKER, 
Dr.Aysun GÖÇMEN AKÇACIK  
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü,  Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi                        
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01/05/2010-01/ 05/2015 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Projede, 2010 yılında ÇeĢit geliĢtirmede kaynak materyal 
olarak ABD Tarım Bakanlığı Gen Bankasından temin edilen 220 tane (41 tane Fagopyrum 
tataricum, 179 tane   Fagopyrum esculentum) ekotip kullanılmıĢtır. Fagopyrum tataricum ekotipi 
(42 adet) 30 adeti Bhutan, 5 adeti Nepal, geriye kalan 7 adeti de ABD‟den toplanan, Fagopyrum 
esculentum ekotipinin (180 adet) 15 adeti Bhutan, 21 adeti Kanada, 3 adeti Çin, 4 adet 
Çekoslavakya, 1 adet Danimarka, 33 adet Rusya, 2 adet Fransa, 1 adet Hindistan, 3 adet Ġtalya, 
11 adet Japonya, 1 adet Meksika, 11 adet Nepal, 22 adet Polonya, 2 adet Sırbistan, 1 adet 
Güney Afrika, 2 adet Ġsveç, 2 adet Ġsviçre, 33 adet ABD, 3 adet Zimbabve ve 11 adet kaynağı 
belli olmayan kaynak materyalden oluĢmaktadır. 
ABD Tarım Bakanlığı Gen Bankasından temin edilen kara buğday ekotipleri (her ekotipin 
tohumlarının yarısı) tohum çoğaltmak için birer sıra 45 cm sıra arası mesafesi olacak Ģekilde   
29 Nisan 2010 tarihinde ekilmiĢtir.  26 Ağustos 2010 tarihinde de hasat vaktine ulaĢan bitkiler 
ayrı ayrı hasat edilmiĢtir. 
Bu bitkiler kese kağıtları içerisinde kurutulmuĢ ve her bitkinin tohumları ayrı ayrı 
harmanlanmıĢtır. 2010 yılı itibariyle 23 adet Fagopyrum tataricum tek bitki tohumları ve 295  
adet  Fagopyrum esculentum tek bitki tohumları elde edilmiĢtir. Elde edilen bu tek bitki tohumları 
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2011 yılı Nisan sonu veya Mayıs baĢında her tekbitkinin tohumları ayrı sıralarda olacak Ģekilde 
ekimler yapılacak ve aĢağıda sıralanan gözlemler alınacaktır: 
ÇıkıĢ Zamanı, Bitki Boyu, Ana Dal Sayısı, Sap Çapı, Yaprak Sayısı, Çiçekli gün sayısı, 
OlgunlaĢma gün sayısı (  
Ayrıca Ģu an elimizde Rusya kaynaklı iki hattımızdan agronomik çalıĢmaları yapacak kadar 
tohum çoğaltılmıĢtır. Bu iki kaynakla ekim sıklığı ve ekim zamanı çalıĢmalarının yapılması 
gereklilik göstermektedir. 2011ve 2012 yıllarında 01 Nisan ile 01 Eylül arasında 15 gün arayla 
olmak üzere 11 adet zamandan ve 100 adet/m2 ile 300 adet/m2 arasında 50 adet artırmak 
suretiyle 5 adet sıklıktan oluĢan bir denemenin kurulması bu proje kapsamında talep 
edilmektedir. Denemelerde alınması düĢünülen gözlemler aĢağıda verilmiĢtir: 
- Bitki Boyu (cm) : Ana Dal Sayısı (adet/bitki) : Her parselden fizyolojik bakımdan 
olgunlaĢmıĢ tesadüfen seçilen en az 10 bitkide  oluĢan 1. derece  dalların sayılarının 
ortalamasıdır (Anonymous 1994). 
- Sap Çapı (mm) : Her parselden fizyolojik bakımdan olgunlaĢmıĢ tesadüfen seçilen en az 
10 bitkinin 1. ve 2. boüumları arasındaki boğum arasının orta kısmının ölçülmesiyle bulunan 
değerdir (Anonymous 1994). 
- Yaprak Sayısı (adet/bitki) : Parseldeki bulunan bitkilerin tohumlarının % 75‟inin 
kahverengiye dönüĢtüğü zamanda tesadüfen seçilen en az 10 bitkinin gövdesi üzerindeki 
yaprakların sayılarının ortalamasıdır (Anonymous 1994). 
- Yaprak verimi (g/bitki) ve oransal ağırlığı (%) : Parseldeki bitkilerin % 100‟ünün tam 
çiçeklendiği zamanda tesadüfen tespit edilen 5 bitkinin bütün yapraklarının bitkiden ayrıldıktan 
sonra taze ağırlıklarının ortalaması bitkideki yaprak verimi değerini, bu değerin 5 bitkinin toplam 
taze ağırlıklarının ortalamasına oranının % olarak ifadesi ise oransal ağırlık değeridir 
(Anonymous 1994). 
- Bitki ağırlığı (g/bitki) : Her parselden fizyolojik olgunluktaki 5 adet bitkinin tartımının 
ortalama değeridir (Acar 1995). 
- Bitkide tohum verimi (g/bitki) : Her parselde hasat zamanı seçilen 10 bitkiden  elde 
edilen  tohumların % 13 nemde ortalama değeridir (Anonymous 1994, Acar 1995). 
- Çiçekli gün sayısı (gün) : Parseldeki bitkilerin % 50‟sinin tam çiçeklenmeye sahip olduğu 
günlerin sayısal değeridir  (Anonymous 1994). 
- OlgunlaĢma gün sayısı (gün) : Parseldeki bitkilerin tohumlarının % 75‟inin kahverengiye 
döndüğü fizyolojik olgunluk ve ekim tarihleri arasındaki günlerdir (Anonymous 1994). 
- Hasat indeksi (%) : Parsellerde tespit edilen tane ağırlığının, aynı parseldeki sap 
ağırlığına bölünmesi suretiyle elde edilen oransal değerdir. Hasat Ġndeksi = [Tane ağırlığı / 
(tane+sap ağırlığı) ] x 100  (Genç 1974). 
- Bin tane ağırlığı (g) : Tekrarlamalı olarak  sayılmıĢ 100‟er tohumun ağırlık ortalamaları 
10‟la çarpılır, sonçlar 0.1 duyarlılıkta yazılır (ġehirali 1997). 
- Tane verimi (kg/da) : Parsellerden hasatta elde edilen tane veriminin dekara çevrilmesiyle 
elde edilen değerdir. 
 
Laboratuar Ģartlarında alınacak gözlem ve ölçüler aĢağıda verilmiĢtir: 
 
 -Tohum ağırlığı: 50 adet tanenin ağırlıklarının ölçülmesiyle hesaplanacaktır. 

- Nem Oranı (%): Örnekler etüvde 105 oC‟ de 4 saat kurutularak, ağırlık (su) kaybını belirleme 
esasına dayanılarak nem oranı tespit edilecektir (Elgün ve ark. 2005). 
- Hektolitre Ağırlığı (kg/lt):  Her parselde elde edilen tane ürününde 1 litrelik hektolitre ağırlık 
ölçme aleti ile tespit edilecektir  (Williams ve ark. 1988). 
- Protein Oranı (%): Öğütülen tane örneklerinde Leco FP 528 azot tayin cihazı ile (azot 
oranıx 6.25)(AOAC 990.03) belirlenecektir. 
-  Yağ oranı (%): Öğütülen tane örneklerinde Soxhlet cihazı kullanılarak petrol eteri 
ekstraksiyonu yöntemi   ile yağ analizi yapılacaktır (AOAC ;1990) . 
-  Kül Oranı(%): Örnekler  kül fırınında 550 oC‟de rengi beyaz ya da açık gri renk olana kadar 
yakılarak kül oranı tespit edilecektir (Elgün ve ark. 2005). 
- Fenolik Ġçerik (Rutin vb.) oranı: HPLC‟de yapılacaktır. 



 166 

 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler: Projede herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DEVAM EDEN PROJELER 
Proje adı     : Ülkesel Kimyon Islah ÇalıĢmaları (Cummin Breeding Project) 
Proje No     : TAGEM/TA/08/05/04/003 
Yürütücü KuruluĢ : Anadolu   Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü   ESKĠġEHĠR 
Proje Lideri   :  Ġsmail KARA 
Sunan    :  Ġsmail KARA 
Proje Yürütücüleri    : Ġsmail KARA, Dr. Necmettin BOLAT,  Serap TÜRKÖLMEZ, Prof. Dr. 
NeĢet ARSLAN, Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAġER, Yrd. Doç. Dr. Mine KÜRKÇÜOĞLU,  
Yrd.Doç.Dr.Temel ÖZEK,  
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar : Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi, Ege Ġhracatçı Birlikleri,Tarım Ġl Müdürlükleri 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi  : 01.01.2008-31.12.2012  
 
Dönem bulguları ve tartıĢma:  
EskiĢehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, ġanlıurfa, Ankara ve  Burdur illerindeki 
yetiĢtiricilerden 41, yurt dıĢı kaynaklı 11 olmak üzere toplam 52 populasyon temin edilmiĢtir. 
2010 yılında gözlem bahçesine ekilen populasyonlardan 367 tek bitki seçilerek tülbent ile izole 
edilmiĢtir. 2 Temmuz 2010 tarihinde hasat edilen tek bitkilerden aranılan özellikler bakımından 
(bitki boyu, tane verimi vb)  beğenilen ve yeterli tohum alınan 45 adet tek bitki 2011 yılında tek 
bitki sıralarına ekilerek tülbentle izole edildikten sonra gerekli tohum çoğaltma çalıĢması 
yapılacaktır.  
2009 yılında tescil edilen Türkmen09 ve Egebir09 çeĢitlerinin tohumluk üretimleri yapılacaktır. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Devam Eden Proje 
Proje adı     : Kuzey Batı Geçit Bölgesi Önemli Bazı Baharat Bitkileri ÇalıĢmaları 
(Researches on integrated crop management  of some spice plants in nort-west transtional   
area of Turkey) 
 
Proje No                  : TAGEM/TA/05/04/001 
Yürütücü KuruluĢ : Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri            :   Ġsmail KARA 
Proje Yürütücüleri: Ġsmail KARA, Serap TÜRKÖLMEZ, Dr. Necmettin BOLAT,  Yakup 
KARAMAN, Prof. Dr. NeĢet ARSLAN, Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAġER, Doç. Dr. Fatih DEMĠRCĠ. 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar : Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi,Tarım Ġl Müdürlükleri 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi  : 01.01.2010-31.12.2014  
Dönem bulguları ve tartıĢma:  
 
Çemen (Trigonella foenum-graceum L.) 
2010 yılında  tek bitkiler  gözlem bahçesine ekilerek tohum çoğaltması yapılmıĢtır. Tane verimi 
ve bitki boyu bakımından beğenilen 15 hat Gürarslan çeĢidi ile birlikte ÖVD için (16x4) iki yönlü  
tesadüf blokları deneme deseninde ekilerek gerekli gözlemler yapılacaktır. 
 
Çörekotu (Nigella sativa L.) 
KıĢlık Çörekotu ÇalıĢmaları: 2010 yılında  12 kıĢlık çörekotu hattı tesadüf blokları deneme 
deseninde 4 tekerrürlü olarak 1 Ocak 2010 tarihinde ekilmiĢtir.2 defa sulama yapılmıĢ ve 27 
Haziran 2010 da hasat edilmiĢtir. Tane verimleri 218 kg/da ile 170 kg/da arasında 
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değiĢmektedir. Aynı hatların yazlık ekimleri de yapılmıĢ  ve 221 kg/da ile 188 kg/da arasında 
verim elde edilmiĢtir.  
Yazlık Çörekotu ÇalıĢmaları: 15 hat ve bir baĢlangıç populasyonu 18 ġubat 2010  tarihinde 
tesadüf blokları deneme deseninde SVD ve KVD olarak gözlem bahçesine ekilmiĢtir.28 
Haziranda hasat edilmiĢlerdir. SV denemesinde tane verimleri 215 kg/da ile 167 kg/da arasında 
değiĢmekte; KV denemesinde ise 206 kg/da ile 160 kg/da arasında değiĢmektedir. ÇeĢit 
baĢvurusu denemeler bir yıl daha tekrarlandıktan ve TÜGEM listesinde Çörekotu yer aldıktan 
sonra yapılacaktır. 
Nigella elata’nın kültüre alma çalıĢmaları : Tabiattan toplanan Nigella elata L. ile Nigella 
damascena tohumlarının 1 Ocak 2010 da ekimi yapılmıĢtır. Ancak kapsülleri çatlamayan tip 
bulunamamıĢtır. ÇalıĢmalara devam edilecektir.  
 
Safran (Crocus sativus L.) 
Dört hat ve bir baĢlangıç populasyonu 17.09.2010 tarihinde tesadüf blokları deneme deseninde 
4 tekerrürlü olarak ekilmiĢtir. Safranlar 19 Ekim tarihinde çiçek açmaya baĢlamıĢ  28 Kasım 
2010 tarihine kadar devam etmiĢtir. Safran verimi 284-163 gr/da arasında değiĢmiĢtir.  
2008 yılında kurulan denemenin 3. Yıl gözlemlerine de devam edilmiĢtir. Bu denemede 
çiçeklenme 24 Ekim 2010 tarihinde baĢlayıp 3 Kasım 2011 de sona ermiĢtir. Safran verimleri 
646-492 gr/da arasında değiĢmiĢtir. 
Mevcut hatlardan safran ve soğan verimi populasyondan yüksek veya eĢit olan bir hat Safran 
TÜGEM listesinde yer aldıktan sonra tescile sunulacaktır. 
2011 yılında 400-500 kg safran soğanı Safranbolu Tarım Ġlçe Müdürlüğünden temin edilebildiği 
taktirde farklı tipte safran elde etme  çalıĢmalarına devam edilecektir. 
 
Proje DeğiĢiklik Önerisi: 
Bütçe :Bütçenin Safran soğanı temin edilebilmesi için 30 000 TL arttırılması. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Proje Adı    : Ülkesel HaĢhaĢ Islah Projesi 

National  Opium Poppy   Breeding  Project   
Proje No   : TAGEM/TA/09/05/04/001/ 

Yürütücü KuruluĢ  : Anadolu Tarımsal AraĢt. Enst. EskiĢehir 
Proje Lideri   : Ferda Ç. KOġAR 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Arzu KÖSE, Yakup KARAMAN 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar: Toprak Mahsulleri Ofisi 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi  : 01.01.2010-31.12.2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma : 
 Enstitümüzde yürütülen haĢhaĢ ıslah çalıĢmalarının kıĢlık ekiliĢler Eylül  ve Ekim ayları 
içerisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 2009-2010 büyüme ve geliĢme döneminde gerçekleĢtirilmesi 
planlanan melez programına ait seçilen materyal (41 hat/çeĢit) farklı iki ekim zamanında 
ekilmiĢtir. Ekimlerde açılan materyal, gözlem bahçesi, mutasyon ıslah çalıĢması materyali ve verim 
denemeleri kurulmuĢtur. 
 Melez döneminde 99 kombinasyon oluĢturulmuĢtur. Bu materyale ait hasat 05-15/07/2010 
tarihinde gerçekleĢtirilmiĢ olup 112 F1, 82 F2, 127 F3, 92 F4, 75 F5 ve 93 adet gözlem bahçesi 
hasadı yapılmıĢ olup   yüksek morfin oranı gösteren hatlar verim denemelerine alınmıĢtır. 

    2006-2007 yılında 18 hat ve çeĢit Atom Enerjisi Kurumunda 3 doz (0, 200,400 gray) ıĢın 
uygulanarak mutasyon çalıĢması baĢlatılmıĢtır. Mutasyona uğratılan hatlar 2007-2008 yılında 
da tarlaya ekilmiĢ ve her doza ait parseldeki kendilenmiĢ bitkiler  bulk edilmiĢtir. 2008-2009 
yılında çok sayıda tek bitki seçilmiĢ ve bu bitkilerin morfin analizleri yapıldıktan sonra bunlar tek 
sıralar halinde 2009-2010 yılında tarlaya ekilmiĢtir. 2009-2010 hasat döneminde çok sayıda tek 
bitki seçilmiĢtir. Bunlardan yüksek morfin oranı gösteren 99 adet tek bitki bir sonraki yetiĢtirme 
dönemi için tarlaya ekiliĢtir. Morfin yüzdeleri % 0.60-1,036 değiĢmektedir. 
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  15 hat ve çeĢitle 3 tekerrürlü olarak kurulan haĢhaĢ verim denemesinin sonuçları 
incelendiğinde çeĢitler arasında ele alınan karakterler bakımından istatistiki fark belirlenmiĢtir. 
Bu hatların 8 adedi tohum verimi, 9 adedi kapsül verimi bakımından her iki standardı geçerken 
morfin yüzdeleri standarda yakın değerler vermiĢtir.   

  8 adet beyaz tohum rengine sahip hat ve çeĢitle 3 tekerrürlü olarak EskiĢehir, Afyon ve 
Konya‟da deneme kurulmuĢtur. EskiĢehir koĢullarında yürütülen beyaz tohum rengine sahip 
deneme sonuçları incelendiğinde çeĢitler arasında ele alınan karakterler bakımından istatistiki 
bakımından önemli fark belirlenmiĢtir. TMO-3 ve Ofis -8-1 standart olarak kullanılmıĢtır. 4 nolu 
hattın tohum verimi 136 kg/da, kapsül verimi 117 kg/da ile ilk sırada yer alıp standart çeĢitleri 
geçerken, morfin yüzdesi ise % 0,53 ile A grubuna girenler içerisinde yer almaktadır. Aynı 
denemenin Afyon lokasyonunun sonuçları incelendiğinde çeĢit ve hatlar arasında ele alınan 
karakterler bakımından istatistiki fark bulunamamıĢtır.  Konya‟da kurulan deneme sonuçları 
incelendiğinde çeĢit ve hatlar arasında önemli farklılıklar bulunmuĢtur. 4 nolu hattın tohum 
verimi 233 kg/da, kapsül verimi 143 kg/da ile ilk sırada yer alırken morfin yüzdesi % 0,55 
değerini almıĢtır. 

  16 adet mavi tohum rengine sahip hat ve çeĢitle 3 tekerrürlü olarak EskiĢehir, Konya ve 
Afyonda deneme kurulmuĢtur. EskiĢehir koĢullarında yürütülen mavi tohum rengine sahip 
haĢhaĢ verim denemesi sonuçları incelendiğinde çeĢitler arasında ele alınan karakterler 
bakımından istatistiki fark belirlenmiĢtir. Bu hatların 13 adedi tohum verimi, 10 adedi kapsül 
verimi bakımından, 12 adedi de morfin yüzdesi bakımından standart çeĢidi geçmiĢtir. Aynı 
denemenin Afyon lokasyonunun sonuçları incelendiğinde çeĢit ve hatlar arasında ele alınan 
karakterler bakımından istatistiki fark bulunamamıĢtır.  Konya‟da kurulan deneme sonuçları 
incelendiğinde çeĢit ve hatlar arasında tohum verimi ve morfin yüzdesi bakımından önemli 
farklar bulunurken kapsül verimi bakımından istatistiki fark belirlenmemiĢtir. 6 adedi tohum 
verimi, 7 adedi de morfin yüzdesi bakımından standart çeĢidi geçmiĢtir.   
 Sarı tohum rengine sahip 16 hat ve çeĢitle 3 tekerrürlü olarak EskiĢehir, Afyon ve 
Konyada deneme kurulmuĢtur. EskiĢehir koĢullarında yürütülen sarı tohum rengine sahip 
haĢhaĢ verim denemesinde sonuçlar incelendiğinde ele alınan karakterlerden tohum verimi ve 
kapsül verimi bakımından önemli farklar bulunmazken morfin yüzdesi bakımından istatistiki fark 
belirlenmiĢtir. Morfin yüzdeleri yüzdeleri % 0,43- 0,71 arasında değiĢmektedir. Aynı denemenin 
Afyon lokasyonunun sonuçları incelendiğinde çeĢit ve hatlar arasında tohum verimi, kapsül 
verimi bakımından istatistiki fark varken, morfin yüzdesi bakımından önemli fark yoktur. 8 nolu 
hat 163 kg/da tohum verimi,145 kg/da kapsül verimi ile ilk sırada yer almıĢtır. Konya‟da kurulan 
deneme sonuçları incelendiğinde kapsül verimi ve morfin yüzdeleri bakımından istatistiki 
bakımından önemli farklar bulunurken, tohum verimi bakımından istatisitiki fark bulunamamıĢtır. 
Bu hatların 3 adedi kapsül verimi, 10 adedi morfin yüzdesi bakımından standart çeĢidi geçmiĢtir. 

 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler :              
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     Dr. Hasan KOÇ  
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ       :  Bahri DağdaĢ AraĢtırma Enstitüsü  
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : Eylül 2007-Eylül 2010 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Bu projenin amacı araĢtırma enstitülerinde uzun yıllardan 
beri süren ıslah çalıĢmaları ve uygulanan farklı ıslah yöntemleri sonrasında oluĢturulan genetik 
materyal içerisinden ileri çıkan hatları değerlendirmektir. Proje ile mevcut hatların farklı yer ve 
yıllarda denenmeleri sonrasında %0.8 ve üzeri morfin ve/veya %0,1-0,3 oranında tebain 
içeriğine sahip, tohum ve kapsül verimi uygun hatlar belirlenecektir. Bu hatlardan seçilenler 
tescile aday gösterilerek tohumluk üretimi yapılacak ve demostrasyonlarla çiftçiye tanıtılacaktır.  
Materyal ve Metot: AraĢtırmada,  materyal olarak melezleme ve mutasyon ıslahı çalıĢmaları 
sonrası elde edilmiĢ toplam 84 adet ıslah hatları kullanılmıĢtır.  Denemede yer alacak hatlar 
tohum renklerine göre ayrılarak 3 deneme paketi oluĢturuldu. Sarı tohumlu ve mavi tohumlu 
hatlardan oluĢacak her iki deneme 34 adet hat ve 2 adet standart kullanılarak “Triple Latis 
Deneme Desenine” göre üç tekrarlamalı ve her parselde üç sıra olacak Ģekilde kuruldu. Beyaz 
tohumlu hatlardan oluĢan deneme ise 16 hat ve 2 standart çeĢitle “Tesadüf Blokları Deneme 
Desenine” göre üç tekrarlamalı ve her parselde üç sıra olacak Ģekilde kuruldu. Standart 
çeĢitlerin seçiminde ise  deneme setlerini oluĢturan hatların tohum renkleri baz alındı. Sıra arası 
0,45 m sıra uzunluğu ise 5 m olacak Ģekilde parseller oluĢturulacaktır. EskiĢehir koĢulları ve 
benzer ekolojilerde yürütülen çalıĢmaların sonucunda ortaya çıkan haĢhaĢ gübre miktarları (8 
kg/da N ve 10 kg/da P205) uygulanmıĢtır. AraĢtırmada ele alınacak gözlem ve ölçümlerde çiçek 
rengi, pusluluk, tohum rengi gibi morfolojik gözlemlerde parsellerdeki tüm bitkiler dikkate 
alınırken morfolojik ve agronomik ölçümlerden bitki boyu, bitki baĢına kapsül sayısı,  kapsül 
geniĢliği, kapsül uzunluğu, kapsül indeksi, kapsülde tepecik sayısı gibi karakterler için her bir 
parselden seçilen 10 bitki üzerinde ölçümler yapılmıĢtır. Verim hesaplamalarında ise parselde 
mevcut bulunan tüm bitkiler değerlendirmeye alınacaktır. ÇalıĢmada deneme materyaline ait 
kalite analizleri (morfin ve tebain) her parselden alınan kapsül numunelerinde HPLC cihazı 
kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Bulgular ve TartıĢma: 

Tohum Verimi Sonuçlarının TartıĢılması ve Sonuç; Beyaz tohumlu denemeye ait 4 
lokasyondan elde edilen tohum verimi ortalamaları 2008 yılında 135-163 kg/da, 2009 yılında ise 
145-186 kg/da olarak bulunmuĢtur. Sarı tohumlu denemeye ait 4 lokasyondan elde edilen 
tohum verimi ortalamaları 2008 yılında 133-186 kg/da, 2009 yılında ise 169-206 kg/da olarak 
bulunmuĢtur. Mavi tohumlu denemeye ait 4 lokasyondan elde edilen tohum verimi ortalamaları 
2008 yılında 120-181 kg/da, 2009 yılında ise 149-209 kg/da olarak bulunmuĢtur. 

Tohum verimi ile ilgili yapılan araĢtırmalarda Ġvanova (1975)  Moskova‟da yaptığı 
çalıĢmada 89-98 kg/da verim elde etmiĢtir. Ülkemiz Ģartlarında ErdurmuĢ ve Er (1989) 92-228 
kg, Soyalp (1996) 50-109 kg/da, GümüĢçü (2002) ise 51-151 kg/da arasında tohum verimleri 
elde etmiĢlerdir.  

Beyaz tohumlu denemede 6, 1, 5, 12, 3 ve 16 nolu hatlar; sarı tohumlu denemede 9, 23, 
21,20 ve 1 nolu hatlar; mavi tohumlu denemede ise 18, 5, 36, 20, 1, 4, 2 ve 6 nolu hatlar üstün 
verim göstermiĢlerdir.  

Kapsül Verimi Sonuçlarının TartıĢılması ve Sonuç; Beyaz tohumlu denemeye ait 4 
lokasyondan elde edilen kapsül verimi ortalamaları 2008 yılında 108-127 kg/da, 2009 yılında ise 
108-137 kg/da olarak bulunmuĢtur.  

Sarı tohumlu denemeye ait 4 lokasyondan elde edilen kapsül verimi ortalamaları 2008 
yılında 101-134 kg/da, 2009 yılında ise 127-159 kg/da olarak bulunmuĢtur.  

Mavi tohumlu denemeye ait 4 lokasyondan elde edilen kapsül verimi ortalamaları 2008 
yılında 89-126 kg/da, 2009 yılında ise 115-147 kg/da olarak bulunmuĢtur. 

Kapsül verimi ile ilgili yapılan araĢtırmalarda ErdurmuĢ ve Er (1989) 73-174 kg, Soyalp 
(1996) 44-96 kg/da, GümüĢçü (2002) ise 45-133 kg/da arasında kapsül verimleri elde 
etmiĢlerdir.  

Beyaz tohumlu denemede 12, 5, 3 ve 1 nolu hatlar; sarı tohumlu denemede 1, 9, 20, 21, 
8, 17, 3 ve 19  nolu hatlar; mavi tohumlu denemede ise 20, 26, 22, 18, 23, 36 ve 31  nolu hatlar 
üstün verim göstermiĢlerdir.  
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Morfin Oranı Sonuçlarının TartıĢılması ve Sonuç;Beyaz tohumlu denemeye ait 4 
lokasyondan elde edilen morfin oranıları incelendiğinde 2008 yılında % 0,345-0,886, 2009 
yılında ise % 0,389-0,729 sonuçları elde edilmiĢtir. 
  Sarı tohumlu denemeye ait 4 lokasyondan elde edilen morfin oranları incelendiğinde 
2008 yılında % 0,298-0,924, 2009 yılında ise % 0,402-0,722 sonuçları elde edilmiĢtir. 

Mavi tohumlu denemeye ait 4 lokasyondan elde edilen morfin oranları incelendiğinde 
2008 yılında % 0,355-0,867, 2009 yılında ise % 0,403-0,815 sonuçları elde edilmiĢtir. 

Ġvanova (1975) yaptığı çalıĢmada morfin oranlarının %0,64-0,88 arasında olduğunu 
tespit etmiĢtir. 

Arslan (1982)‟de yapılan araĢtırmada tam olum döneminde kapsüllerin tepecik kısmında 
% 0,80, kabukta ise % 0,58 morfin oranı bulunduğunu bildirmiĢtir. Aynı çalıĢmada; tohum 
renklerine göre morfin oranı bakımından sıralamanın büyükten küçüğe doğru gri, mavi, kahve, 
pembe, sarı ve beyaz Ģeklinde olduğu ifade edilmektedir. 

ErdurmuĢ ve Er (1989)‟da yaptıkları araĢtırmada 171 hattın kapsüllerindeki morfin 
oranlarının % 0,32-0,82 arasında olduğunu belirtmiĢlerdir.     

Morfin oranı ile ilgili yapılan baĢka bir çalıĢmada materyallerin morfin oranlarının % 0,25-
0,74 arasında olduğu bildirilmiĢtir (GümüĢçü, 2002). 

Beyaz tohumlu denemede 10 nolu hat; sarı tohumlu denemede 18, 15, 4 ve 13  nolu 
hatlar; mavi tohumlu denemede ise 34, 20, 7 ve 24  nolu hatlar üstün morfin oranı vermiĢlerdir.  

Morfin Verimi Sonuçlarının TartıĢılması ve Sonuç; Beyaz tohumlu denemeye ait 4 
lokasyondan elde edilen morfin verimi ortalamaları 2008 yılında 522-778 gr/da, 2009 yılında ise 
660-934 gr/da olarak bulunmuĢtur.  

Sarı tohumlu denemeye ait 4 lokasyondan elde edilen morfin verimi ortalamaları 2008 
yılında 586-782 gr/da, 2009 yılında ise 635-930 gr/da olarak bulunmuĢtur. 

Mavi tohumlu denemeye ait 4 lokasyondan elde edilen morfin verimi ortalamaları 2008 
yılında 440-801 gr/da, 2009 yılında ise 595-1014 gr/da olarak bulunmuĢtur. 

Morfin verimi ile ilgili yapılan araĢtırmalarda Ġvanova (1975)  Moskova‟da yaptığı 
çalıĢmada 161-618 gr/da arasında verim elde etmiĢtir. Ülkemiz Ģartlarında GümüĢçü (2002)‟de 
yapılan çalıĢmada ise 113-983 gr arasında dekara morfin verimleri elde etmiĢlerdir.  

Beyaz tohumlu denemede 10, 9 ve 6 nolu hatlar; sarı tohumlu denemede 15, 13, 18, 17, 
4, 2, 24, 22 ve 7 nolu hatlar; mavi tohumlu denemede ise 20, 7, 36, 24, 34, 11, 26, 21, 22, 13, 
18, 31 ve 9 nolu hatlar üstün verim göstermiĢlerdir. 
Özet: Bu projede, geleneksel haĢhaĢ üreticisi konumunda olan ülkemizde, kamu araĢtırma 
kuruluĢları tarafından yürütülen ıslah çalıĢmaları sonunda elde edilen ileri çıkmıĢ haĢhaĢ 
hatlarının değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.  

Günümüze kadar haĢhaĢ bitkisi ile yürütülen ıslah çalıĢmaları sayesinde haĢhaĢ 
kapsülündeki morfin oranı %0,3‟ten  %0,5‟in üzerine çıkarılmıĢtır. Bu çalıĢmadaki temel 
hedeflerden biri kamu kuruluĢlarında uzun yıllardan beri süren farklı metotların (melezleme ve 
mutasyon) kullanıldığı ıslah çalıĢmaları ile elde edilen mevcut genetik varyasyon içinden morfin 
oranı % 0,8 ve/veya tebain içeriği %0,1-0,3 arasında olan tohum ve kapsül verimi yüksek 
haĢhaĢ hatlarını belirlemek olmuĢtur. ÇalıĢma, haĢhaĢ tohum rengine (sarı, beyaz, mavi) göre 
ayrılmıĢ 3 deneme setinden oluĢmuĢtur. 

AraĢtırmada, hedeflenen yüksek tohum,  morfin ve tebain verimi gibi özelliklerin düĢük 
kalıtım derecesine sahip özellikler olduğu ve farklı çevre Ģartlarından etkilendikleri göz önüne 
alınarak deneme, 4 farklı lokasyonda (EskiĢehir, Kütahya, Konya ve Afyon), 2 yıl süre ile 
yürütülmüĢtür.  

AraĢtırmanın yürütüldüğü 2 yıl süresi boyunca denemede; hatların tohum ve kapsül 
verimi, bitki boyu, bitki baĢına kapsül sayısı,  kapsül geniĢliği, kapsül uzunluğu, kapsül indeksi, 
kapsülde tepecik sayısı ve morfolojik gözlemler  (çiçek rengi, pusluluk, tohum rengi) ile kalite 
kriterleri (morfin, tebain) üzerinde durulmuĢtur. 

Bu proje ile, uzun yıllardan beri farklı araĢtırma enstitülerinde yürütülen ve halen Anadolu 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünde bulunan haĢhaĢ materyali hedefler doğrultusunda taranarak 
değerlendirmeye alınmıĢtır. 

ÇalıĢmanın 2. yılı sonunda çoklu lokasyonlar neticesinde üstünlüğü belirlenen hatların 
tescil ettirilmesi iĢlemlerine geçilmiĢtir. Buna göre beyaz tohumlu denemede 10 nolu hat, sarı 
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tohumlu denemede 18 nolu hat ve mavi tohumlu denemede 24 nolu hat çeĢit adayı olarak 
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne sunulmuĢtur. ÇeĢit adayı olarak 
sunulan hatların tohumluk çoğaltım çalıĢmaları Enstitümüzde gerçekleĢtirilmiĢtir 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           
 

 
Proje BaĢlığı Türkiye‟ de „Kekik‟ Olarak Kullanılan Bazı Cins Ve Türlerin Verim ve 
Kalite Özellikleri Yönünden  KarĢılaĢtırılması     
Proje Numarası TAGEM/ ….. / AR-GE / ….. 
Proje Yürütücüsü KuruluĢ Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü 
Raporun Ġlgili Olduğu Dönem  01.01.2010–31.12.2010 arası 
 
 
1. Proje Hedeflerinin GerçekleĢme Durumu: (Rapor döneminde, proje hedeflerinin 
gerçekleĢme, kalan sürenin nihai hedeflere ulaĢmak için yetip, yetmeyeceği) 
Denemedeki sekiz farklı kekik türünün tamamında (Origanum vulgare var. hirtum (Ġstanbul 
kekiği), Carva kültür çeĢidi (Origanum vulgare L.spp viridulum X Origanum vulgare L. spp. 
hirtum), Origanum onites (Ġzmir kekiği), Thymus vulgaris (poupulasyon), Varico III. kültür çeĢidi 
(Thymus vulgaris), Thymus citriodoros (limon kekiği), Satureja spicigera ve Satureja hortensis) 
verim ve kalite kriterlerini ölçmeye yönelik planlanan tüm gözlem, ölçüm ve analizler 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 
2. BaĢlıca Faaliyetlerin GerçekleĢme Durumu:  
2.1. Dönem Bulguları:  
 
2010 Yılında türlerin biçim zamanları (Çizelge 1.) ile diğer kemotipik gözlemlerine iliĢkin 
değerlendirmeler aĢağıda verilmiĢtir. 
Çizelge 1.  2010 yılı denemedeki türlerin I. ve II. biçim tarihleri 

Türler 2010 Yılı Biçim Zamanları 
        I. Biçim                                     II. Biçim 

Origanum vulgare var. hirtum populasyon 16-17.06.2010 02-03.09.2010 

Origanum vulgare var. hirtum Carva 15.06.2010 31.08.2010 
Origanum onites 08.06.2010 16.08.2010 
Thymus vulgaris L. Varico III 31.05.01.06.2010 22-23.09.2010 
Thymus vulgaris L. Populasyon 02-04.06.2010 19-20.10.2010 
Thymus citriodorus 11-14.06.2010 22-23.10.2010 
Satureja hortensis 09.08.2010 27-28.09.2010 
Satureja spicigera 01-02.07.2010 29-30.09.2010 
1. Bitki Boyu (cm) 
 
2010 yılına ait bitki boyu birinci, ikinci biçim parsel ortalamaları değerleri varyans analizine tabi 
tutulmuĢ ve sonuçları Çizelge 2.‟ de özetlenmiĢtir. 
Çizelge 2. Denemede yer alan türlerin 2009 ve 2010 yılları bitki boyu ortalamaları ve farkları 
(cm) 
 
   TÜRLER 

                         2010 Yılı 
I. Biçim  II. Biçim  II Biçim Ort. 

O. vulgare var. hirtum populasyon 92.15 b A 70.75 a A 81.47 a A 
O. vulgare var. hirtum Carva 96.97 a A 73.63 a A 85.32 a A 
O. onites 59.78 c B 44.88 b B 52.35 b B 



 172 

T. vulgaris  Varico III 30.45 e D 31.98 c C 31.25 c C 
T. vulgaris populasyon 25.00 f E 32.80 c C 28.92 c C 
T. citriodorus 22.63 f E 30.38 c C 26.52 c C 
S.  hortensis 32.95 e D 27.83 c C 30.42 c C 
S.  spicigera 47.80 d C 48.00 b B 47.92 b B 
A.Ö.F. 5.362  %1 11.66  %1 7.237  %1 
*: Küçük harfler %5; büyük harfler %1 düzeyindeki farklılık gruplarını göstermektedir.  
 
2010 yılında %1‟ e göre I. biçimde beĢ, ikinci biçim ve ortalamalarında üç farklı istatistiki grup 
oluĢmuĢtur. Ġki biçim ortalamaları dikkate alındığında yine tüm Thymus‟ lar ve S. hortensis türü 
aynı grup içerisinde yer almıĢlardır. 2010 yılında her iki biçimde 96.97, 73.63 cm ve bunun 
sonucu olarak ta 85.32 cm ortalama ile Carva bitki boyu en yüksek tür olmuĢtur. I. biçimde bitki 
boyu en kısa tür 22.63 cm ile Thymus citriodorus, II. biçimde 27.83 cm ile Satureja hortensis 
ortalamada ise 26.53 cm ile T. citriodorus olmuĢtur. 
2. Yeşil Herba Verimi (kg/da)  
 
YeĢil herba verimine ait 2010 yılları birinci, ikinci biçim ve toplam dekara verim (kg) 
ortalamalarına ait değerler varyans analizine tabi tutulmuĢ ve sonuçları Çizelge 3‟ te 
özetlenmiĢtir. 
Çizelge 3. Denemede yer alan türlerin 2010 yılı yeĢil herba verimi ortalamaları ve farkları 
(kg/da) 
 
   TÜRLER 

                         2010 Yılı 
I. Biçim   II. Biçim  II Biçim Topl.  

O. vulgare var. hirtum populasyon 3089.0 ab AB 3866.0 a A 6955.0 a A 
O. vulgare var. hirtum Carva 3661.0 a A 3124.0 b AB 6785.0 a A 
O. onites 1499.0 cd D 1373.0 c DE 2872.0 c CD 
T. vulgaris Varico III 1507.0 cd D 2541.0 b BC 4048.0 b BC 
T. vulgaris populasyon 1242.0 cd D 1630.0 c CD 2872.0 c CD 
T. citriodorus 1783.0 c CD 2924.0 b AB 4707.0 b B 
S.  hortensis 947.2 d D 598.8 d E 1546.0 d D 
S.  spicigera 2530.0 b BC 1626.0 c CD 4155.0 b BC 
A.Ö.F. 920.8   %1 994.9    %1 1452.0   %1 
*: Küçük harfler %5; büyük harfler %1 düzeyindeki farklılık gruplarını göstermektedir. 
 
2010 yılında % 1‟ e göre I. biçimde dört, II. biçimde beĢ ve toplamda dört farklı istatistiki grup 
oluĢmuĢtur. En yüksek yeĢil herba verimi 3661.0 kg/da ile yine Carva‟ dan elde edilmiĢ olup, en 
düĢük yeĢil herba verimi de 947.2 kg/da ile tek yıllık tür olan S. hortensis’ ten elde edilmiĢtir. II. 
Biçimde en yüksek herba verimi 3866.0 kg/da ile O. vulgare var. hirtum‟ dan, en düĢük yeĢil 
herba verimi ise 598.8 kg/da ile S. hortensis‟ ten elde edilmiĢtir. 2010 yılı her iki biçimin 
toplamında dört tekerrürün ortalaması olarak en yüksek yeĢil herba verimi 6.955.0 kg/da ile O. 
vulgare var. hirtum ve 6785.0 kg/da ile Carva‟ dan elde edilmiĢtir. Toplamda en düĢük yeĢil 
herba verimi 1546.0 kg/da ile S. hortensis‟ ten elde edilmiĢtir. 
3. Yeşil Yaprak Oranı (%) 
 
YeĢil yaprak oranına 2010 yılı birinci, ikinci biçim ve ortalama yüzdelik değerler varyans 
analizine tabi tutulmuĢ ve sonuçları Çizelge 4‟ te özetlenmiĢtir. 
 
Çizelge 4. Denemede yer alan türlerin 2010 yılları yeĢil yaprak oranı ortalamaları ve farkları (%) 
  
   TÜRLER 

                         2010 Yılı 
I. Biçim  II. Biçim  II Biçim Ort. 

O. vulgare var. hirtum populasyon 45.30 d CD 47.50 e DE 46.40 f E 
O. vulgare var. hirtum Carva 43.05 d D 58.75 bc B 50.90 ef DE 
O. onites 56.10 c B 71.05 a A 63.58 ab AB 
T. vulgaris Varico III 54.60 c BC 47.05 e E 50.83 ef DE 
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T. vulgaris populasyon 58.20 bc B 49.80 de CDE 54.00 de CD 
T. citriodorus 60.25 bc B 55.15 cd BCD 57.70 cd BCD 
S.  hortensis 73.90 a A 61.80 b B 67.85 a A 
S.  spicigera 63.85 b B 56.35 bc BC 60.10 bc BC 
A.Ö.F. 9.534   %1 8.089   %1 5.439   %1 
*: Küçük harfler %5; büyük harfler %1 düzeyindeki farklılık gruplarını göstermektedir. 
 
 
 
2010 yılında I. biçimde en yüksek yeĢil yaprak oranına sahip tür % 73.90 ile tek yıllık tür olan S. 
hortensis olmuĢtur. YeĢil yaprak oranı en düĢük türler bu biçimde % 43.30 ile O. vulgare var. 
hirtum ile yine bu türün melezi olan % 43.05 ile Carva olmuĢtur. Her iki biçim ortalamaları 
dikkate alındığında en yüksek yeĢil yaprak oranına olan tür % 67.85 ile S. hortensis, en düĢük 
yaprak oranına olan tür ise % 46. 40 ile O. vulgare var. hirtum olmuĢtur. 
4. Drog Herba Verimi (kg/da) 
 
Denemenin 2010 yılına ait birinci, ikinci biçim ve ortalama dekara drog herba verimleri varyans 
analizine tabi tutulmuĢ ve sonuçları Çizelge 5.‟te özetlenmiĢtir. 
 
 
 
Çizelge 5. Denemede yer alan türlerin 2010 yıllarındaki drog herba verimleri ortalamaları ve 
farkları (kg/da) 
 

   TÜRLER                          2010 Yılı 

 I. Biçim  II. Biçim  II Biçim Topl.  
O. vulgare var. hirtum populasyon 939.5 a A 1170.0 a A 2110.0 a A 
O. vulgare var. hirtum Carva 1080.0 a A 836.6 c BC 1917.0 a A 
O. onites 404.7 c BC 399.5 de E 804.2 d  DE 
T. vulgaris Varico III 394.4 c BC 877.8 bc BC 1272.0 bc BC 
T. vulgaris populasyon 342.9 cd C 695.8 c CD 1039.0 cd CD 
T. citriodorus 438.4 c BC 1036.0 ab AB 1475.0 b B 
S.  hortensis 218.9 d C 235.5 e E 454.2 e E 
S.  spicigera 617.0 bB 486.5 d DE 1104.0 c BCD 
A.Ö.F. 237.1  %1 269.8 %1 404.8  %1 

*: Küçük harfler %5; büyük harfler %1 düzeyindeki farklılık gruplarını göstermektedir.  
 
2010 yılında drog herba veriminde % 1‟e göre I. biçimde üç, ikinci biçimde ve toplamlarında beĢ 
farklı istatistiki grup oluĢmuĢtur. I. biçimde drog herba verimi ortalamalrına ait en yüksek 
verimler 1080.0 kg/da ve 939.5 kg/da ile O. vulgare var. hirtum‟ dan elde edilmiĢtir. I. biçimde 
drog herba verimi en düĢük olan tür 218.9 kg/da ile S. hortensis olmuĢtur. II. biçimde en yüksek 
drog herba verimine sahip türler 1170.0 kg/da ile O. vulgare var. hirtum, 1036.0 kg/da ile T. 
citriodorus olmuĢtur. II. biçimde drog herba verimi en düĢük tür 235.5 kg/da ile yine tek yıllık tür 
olan S. hortensis olmuĢtur. 2010 yılı her iki biçimin toplamında drog herba verimi en yüksek 
türler 2110.0 kg/da ile O. vulgare var. hirtum, 1917.0 kg/da ile Carva olmuĢtur. Toplamda da en 
düĢük drog herba verimi yine 454.2 kg/da ile S. hortensis‟ ten elde edilmiĢtir. 
5. Yeşil Yaprak Verimi (kg/da)    
 
YeĢil yaprak verimlerine ait 2010 yılı birinci, ikinci biçim ve ortalamalarına ait yüzdelik değerler 
varyans analizine tabi tutulmuĢ ve sonuçları Çizelge 6.‟ da özetlenmiĢtir. 
2010 yılında dekara yeĢil yaprak verimleri (kg/da) bakımından % 1‟ e göre I. biçimde üç, II. 
biçimde dört ve toplamlarında altı istatistiki grup oluĢtuğu gözlenmiĢtir. I. biçimde yeĢil yaprak 
verimi en yüksek olan tür 1602.0 kg/da ile S. spicigera, endüĢük yeĢil yaprak verimine sahip 
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olan türler ise 698.8 kg/da ile S. hortensis ve 661.3 kg/da ile Thymus vulgaris (populasyon) 
olmuĢtur. II. biçimde en yüksek yeĢil yaprak verimine sahip türler 1839.0 kg/da ile Carva ve 
1818.0 kg/da ile O. vulgare var. hirtum olmuĢtur. En düĢük yeĢil yaprak verimi ise tek yıllık olan 
ve II. biçimde iyice odunlaĢma eğilimi gösteren, tohum taslakları oluĢturan 370.9 kg/da ile S. 
hortensis türü olmuĢtur. Toplamda en yüksek yeĢil yaprak verimi 3405.0 kg/da ile Carva‟ dan en 
düĢük yeĢil yaprak verimi ise 1068.0 kg/da ile yine S. hortensis‟ ten elde edilmiĢtir.  
Çizelge 6. Denemede yer alan türlerin 2010 yılı yeĢil yaprak verimi ortalamaları ve farkları 
(kg/da) 
 
   TÜRLER                          2010 Yılı 

 I. Biçim  II. Biçim  II Biçim Topl.  

O. vulgare var. hirtum populasyon 1381.0 ab AB 1818.0 a A 3198.0 ab AB 

O. vulgare var. hirtum Carva 1567.0 a A 1839.0 a A 3405.0 a A 

O. onites 836. 3 cd C 978.1 cd C 1814.0 ef DEF 

T. vulgaris Varico III 822.7 cd C 1193.0 bc BC 2015.0 de CDE 

T. vulgaris populasyon 661.3 d C 657.6 de CD 1319.0 fg EF 

T. citriodorus 1086.0 bc AB 1603.0 ab AB 2689.0 bc ABC 

S.  hortensis 696.8 d C 370.9 e D 1068.0 g F 

S.  spicigera 1602.0 a A 916.7 cd CD 2519.0 cd BCD 

A.Ö.F. 455.3  %1 593.3  %1 784.1   %1 

*: Küçük harfler %5; büyük harfler %1 düzeyindeki farklılık gruplarını göstermektedir. 
6. Drog Yaprak Verimi (kg/da) 
 
Drog yaprak verimlerine ait 2010 yılı birinci, ikinci biçim ve ortalamalarına ait yüzdelik değerler 
varyans analizine tabi tutulmuĢ ve sonuçları Çizelge 7.‟ de özetlenmiĢtir. 
Çizelge 7. Denemede yer alan türlerin 2010 yılı drog yaprak verimi ortalamaları ve farkları 
(kg/da) 
 
   TÜRLER 2010 Yılı 

 I. Biçim II. Biçim II Biçim Topl. 

O. vulgare var. hirtum populasyon 534.9 a A 548.2 a AB 1083.0 a A 

O. vulgare var. hirtum Carva 464.4 ab AB 492.8 ab AB 957.1 ab A 

O. onites 225.2 de CD 285.2 d CD 510.4 d CD 

T. vulgaris Varico III 211.3 de CD 412.6 bc BC 623.9 d BC 

T. vulgaris populasyon 334.4 bcd ABCD 347.5 cd C 681.8 cd BC 

T. citriodorus 275.7 cde BCD 568.5 a A 844.2 bc AB 

S.  hortensis 161.3 e D 149.0 e D 310.3 e D 

S.  spicigera 391.2 abc ABC 274.7 d CD 666.0 d BC 

A.Ö.F. 214.7  %1 142.8  %1 241.7  %1 

*: Küçük harfler %5; büyük harfler %1 düzeyindeki farklılık gruplarını göstermektedir. 
 
2010 yılında dekara drog yaprak verimleri ortalamalarında % 1‟ e göre her iki biçim ve 
toplamlarında dört farklı istatistiki grup oluĢmuĢtur. I. biçimde en yüksek drog yaprak verimine 
sahip olan tür 534.9 kg/da ile O. vulgare var. hirtum, en düĢük drog yaprak verimine sahip olan 
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tür ise 161.3 kg/da ile S. hortensis olmuĢtur. II. biçimde en yüksek drog herba verimine sahip 
olan türler dekara 568.5 kg ile O. vulgare var. hirtum ve 548.2 kg ile T. citriodorus olmuĢtur. II. 
biçimde en düĢük drog yaprak verimine sahip olan tür 149.0 kg/da ile yine S. hortensis 
olmuĢtur. Her iki biçimin toplamında dekara en yüksek drog yaprak verimine sahip türler 1083.0 
kg/da ile O. vulgare var. hirtum ve 957.1 kg/da ile Carva olmuĢ, en düĢük drog yaprak verimine 
sahip olan tür 310.3 kg/da ile S. hortensis olmuĢtur.  
7. Uçucu Yağ Oranı (%) 
 
2010 yılına ait uçucu yağ oranları (%) birinci, ikinci biçim ve ortalama değerleri varyans 
analizine tabi tutulmuĢ ve sonuçları Çizelge 8.‟ de özetlenmiĢtir. 
Çizelge 8. Denemede yer alan türlerin 2010 yılı uçucu yağ oranları ortalamaları ve farkları (%) 
 

   TÜRLER                          2010 Yılı 

 I. Biçim  II. Biçim  II Biçim Ort.  

O. vulgare var. hirtum populasyon 5.300 a A 4.063 b AB 4.682 b A 

O. vulgare var. hirtum Carva 6.063 a A 4.800 a A 5.432 a A 
O. onites 2.825 bc B 2.300 d C 2.565 cd B 

T. vulgaris Varico III 2.250 c BC 3.313 c B 2.783 c B 

T. vulgaris populasyon 3.213 b B 1.950 d CD 2.585 cd B 

T. citriodorus 1.288 d C 1.325 e D 1.308 f C 
S.  hortensis 2.300 bc BC 1.750 de CD 2.028 de BC 

S.  spicigera 2.112 cd BC 1.200 e D 1.660 ef C 

A.Ö.F. 1.247  %1 0.8351  %1 0.7933  %1 

*: Küçük harfler %5; büyük harfler %1 düzeyindeki farklılık gruplarını göstermektedir.   
 
2010 yılında % 1‟ e göre uçucu yağ oranlarında (%) I. biçimde üç, II. biçimde dört ve 
ortalamalarında üç farklı istatistiki grup oluĢmuĢtur. Her iki biçimde ve ortalamada uçucu yağı en 
yüksek tür; % 6.063, % 4.800 ve % 5.432 ile Carva olmuĢtur. I. biçimdeki uçucu yağ oranı en 
düĢük tür % 1.288 ile T. citriodorus, II. biçimde uçucu yağ oranı en düĢük tür % 1.200 ile S. 
spicigera, toplamda ise yine % 1.308 ile T. citriodorus olmuĢtur.  
8. Uçucu Yağ Verimi (l/da) 
 
 2010 yılı uçucu yağ verimlerine (l/da) ait birinci, ikinci biçim ve toplam değerler varyans 
analizine tabi tutulmuĢ ve sonuçları Çizelge 9.‟ da özetlenmiĢtir. 
Çizelge 9. Denemede yer alan türlerin 2010 yılı uçucu yağ verimi ortalamaları ve farkları (l/da) 
 

   TÜRLER                          2010 Yılı 

 I. Biçim  II. Biçim  II Biçim Topl.  

O. vulgare var. hirtum populasyon 50.05 b B 47.58 a A 97.63 a A 

O. vulgare var. hirtum Carva 65.28 a A 40.30 a A 105.6 a A 

O. onites 11.98 c C 9.350 cde B 21.33 bc BC 

T. vulgaris Varico III 8.83 c C 28.950 b B 37.75 b B 

T. vulgaris populasyon 11.330 c C 13.380 cd C 24.63 bc BC 
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T. citriodorus 5.67 c C 13.730 c C 19.42 c BC 

S.  hortensis 5.05 c C 4.100 e C 9.17 c C 

S.  spicigera 12.60 c C 5.850 de C 18.48 c BC 

A.Ö.F. 14.61  %1 10.52  %1 23.19  %1 

*: Küçük harfler %5; büyük harfler %1 düzeyindeki farklılık gruplarını göstermektedir.  
 
2010 yılında her iki biçim ve toplam uçucu yağ verimlerinde (l/da) üç farklı istatistiki grup 
oluĢmuĢtur (Çizelge 9). I. biçimde uçucu yağ verimi en yüksek tür 65.28 l/da ile Carva olmuĢ, 
bunu 50.05 l/da ile O. vulgare var. hirtum izlemiĢtir. Diğer tüm türler aynı istatistiki grup 
içerisinde yer almıĢtır. II. biçimde en yüksek uçucu yağ verimleri 47.58 l/da ile O. vulgare var. 
hirtum ve 40.30 l/da ile Carva‟ dan elde edilmiĢ, en düĢük uçucu yağ verimine sahip olan tür 
4.100 l/da ile S. hortensis olmuĢtur. Toplamda en yüksek uçucu yağ oranına sahip olan tür 
105.6 l/da ile Carva ve 97.63 l/da ile O. vulgare var. hirtum olmuĢtur. Her iki biçimin toplamında 
en düĢük uçucu yağ verimine sahip olan tür 9.17 l/da ile S. hortensis olmuĢtur.     
9.  Uçucu Yağın Bileşenleri 
 
Türlerin uçucu yağ bileĢen tayinleri Ankara Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler Laboratuarı‟ nda bulunan, Hewlett Packard Marka GC ‟de, 6890 N HP-5 MS 
kapilar kolon (30 m x 0.25 µm) ve HP 5973 kütle seçici dedektör kullanılarak tespit edilmiĢtir. 
TaĢıyıcı gaz olarak He (1ml/dak) kullanılmıĢtır. Tüm türlerde temel bileĢen olarak „thymol‟ veya 
„carvacrol‟ tespit edilmiĢtir.  

9.1 O. vulgare var hirtum’ a Ait Uçucu Yağ BileĢenleri 
 2010 yılında O.  vulgare var hirtum (Ġstanbul kekiği) olarak adlandırılan türün I. ve II. 
biçimlerinden Çizelge 10‟ daki temel bileĢenler elde edilmiĢtir 
Çizelge 10. 2010 yılı O.  vulgare var. hirtum‟ a ait uçucu yağ bileĢenleri 
 
Uçucu Yağ BileĢenleri                                     2010 yılı 
 I. Biçim II. Biçim 
α-phellandrene 0.66 2.10 
α-pinene 0.36 0.73 
1-Octen-3-ol - - 
Myrcene  1.34 2.78 
α-terpinene  1.82 3.76 
p-Cymene 4.97 7.72 
Delta-3-carene - 0.73 
γ-Terpinene 23.66 25.17 
Isoborneol - - 
4-carvomenthenol 0.38 0.49 
carvacrol methyle ether 2.08 2.82 
Thymol 55.95 49.39 
carvacrol  0.84 1.14 
β-Caryophyllene 1.69 1.10 
β-bisabolene 1.27 0.74 
Linalol 0.70 - 
β-pinene - 0.20 

 
2010 yılında O.  vulgare var hirtum‟ da I. biçimde onüç, II. biçimde ondört temel bileĢen elde 
edilmiĢtir. I. biçimde en yüksek orana sahip temel bileĢen % 55.95 ile thymol olmuĢtur. Bunu % 
23.66 ile γ-Terpinene, % 4.97 ile p-cymene,  % 2.08 ile carvacrol methyle ether ve % 1.82 ile α-
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terpinen izlemiĢtir. II. biçimde uçucu yağın önemli komponentlerini % 49.39 thymol, % 25.17 γ-
Terpinene, % 7.72 p-cymene, % 3.76 α-terpinen, % 2.82 carvacrol methyle ether olmuĢtur.      

9.2 Carva (O. vulgare L. spp viridulum x O. vulgare L. spp. hirtum)’ ya Ait Uçucu Yağ 
BileĢenleri 
 
2010 yılı Carva kültür çeĢidinden I. ve II. biçimlerinden Çizelge 11‟ de temel bileĢenler elde 
edilmiĢtir. 
 
Carva‟ da her iki biçimde de ondört bileĢen tespit edilmiĢtir. I. biçimde temel bileĢenlerini % 
79.03 carvacrol, % 4.5 γ-Terpinene, % 3.73 thymol, % 3.17 p-Cymene ve % 2.70 β-
Caryophyllene oluĢturmuĢtur. II. biçimde yine en yüksek bileĢen % 70.39 ile carvacrol olmuĢ 
bunu % 10.67 ile γ-Terpinene, % 5.20 ile p-Cymene, % 3.48 ile β-Caryophyllene ve % 1.31 ile 
thymol izlemiĢtir. 
 
Çizelge 11. 2010 yılı Carva türüne ait uçucu yağ bileĢenleri (%) 
 
Uçucu Yağ BileĢenleri                  2010 yılı 
 I. Biçim II. Biçim 
α-phellandrene 0.87 1.22 
α-pinene 0.44 0.51 
1-Octen-3-ol 0.25 0.79 
Myrcene  1.29 1.71 
α-terpinene  0.87 1.64 
p-Cymene 3.17 5.20 
β-phellandrene - - 
γ-Terpinene 4.50 10.67 
Isoborneol 0.30 0.23 
4-carvomenthenol 0.64 0.41 
Thymol 3.73 1.31 
carvacrol  79.03 70.39 
β-Caryophyllene 2.70 3.48 
α.-Humulene 0.22 0.26 
β-bisabolene 0.22 0.28 

 

9.3. Origanum onites’ e Ait Uçucu Yağ BileĢenleri 
2010 yılında Origanum onites türünün I. ve II. biçimlerinden Çizelge 12‟ deki temel bileĢenler elde 
edilmiĢtir. 
Çizelge 12. 2010 yılı Origanum onites‟ e ait uçucu yağ bileĢenleri (%) 
 
Uçucu Yağ BileĢenleri                              2010 yılı 
 I. Biçim II. Biçim 
α-phellandrene 1.78 1.53 
α-pinene 0.53 0.45 
Myrcene 2.25 1.74 
1-phellandrene - - 
α-terpinene 3.60 2.76 
p-cymene 11.27 10.53 
β-phellandrene 0.72 0.64 
γ-terpinene 13.08 8.92 
delta-3-carene - - 
Borneol - - 
Thymol 53.17 62.40 
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Carvacrol 3.25 3.41 
Phenol - - 
β-Caryophyllene 1.27 1.60 
β-bisabolene 0.49 1.07 
alloaromadendrene - - 
α-amorphene - - 
Ġsoborneol 0.42 0.53 
4-carvomenthenol 1.24 0.95 

 
2010 yılında Origanum onites uçucu yağında her iki biçimde de onüç adet farklı bileĢen tespit 
edilmiĢtir. I. biçimde uçucu yağı oluĢturan temel bileĢenler; % 53.17 thymol,   % 13.08 gamma-
Terpinene, % 11.27 p-cymene, % 3.60 alpha-terpinene, % 3.25 carvacrol, % 2.25 Myrcene ve 
% 1.78 α-phellandrene olmuĢtur. II. biçimde % 62.40 thymol, % 10.53 p-cymene, % 8.92 γ-
Terpinene, , % 3.41 carvacrol, % 2.76 α-terpinene,  % 1.74 Myrcene ve % 1.60 β-Caryophyllene 
tespit edilmiĢtir. 

9.4 Varico III  (T. vulgaris)’ e Ait Uçucu Yağ BileĢenleri 
 
 2010 yılı Varico III kültür çeĢidi, Thymus vulgaris (adi kekik) türünün I. ve II. biçimlerinden 
Çizelge 13‟ deki temel bileĢenler elde edilmiĢtir. 
Çizelge 13. 2010 yılı Varico III. (T. vulgaris)‟e ait uçucu yağ bileĢenleri (%) 
 
Uçucu Yağ BileĢenleri                                   2010 yılı 
 I. Biçim II. Biçim 
α -phellandrene 0.22 1.61 
α -pinene  0.25 0.71 
Camphene 0.18 0.50 
1-Octen-3-ol - 1.47 
Myrcene 0.44 2.08 
α –terpinene 0.57 1.79 
p-Cymene 6.28 21.57 
Limonen - - 
γ –Terpinene 3.65 13.61 
Linalyl butyrate - - 
Isoborneol 0.50 1.06 
4-Carvamenthenol 0.51 0.63 
carvacrol methyl ether - - 
Thymol 74.86 44.76 
carvacrol  4.45 2.30 
β -Caryophyllene 3.32 2.11 
Delta-cadinene - - 
Valencene - - 
α -amorphene - - 
GERMACRENE-D 0.31 - 
Camphor 0.19 0.29 
Linalol - 1.86 
β-pinene - 0.24 

 
2010 yılında I. biçimde ondört, II. biçimde onaltı farklı bileĢen tespit edilmiĢtir. I. biçimde temel 
bileĢeni  % 74.86 thymol oluĢturmuĢ, bunu % 6.28 ile p-Cymene, % 4.45 carvacrol, % 3.65 γ-
terpinene, % 4.45 carvacrol, % 3.32 β-Caryophyllene izlemiĢtir. II. biçimde bu sıralama Ģu 
Ģekilde seyretmiĢtir; % 44.76 thymol, % 21.57 p-Cymene, % 13.61 γ-terpinene, % 2.30 
carvacrol, % 2.11 β-Caryophyllene ve % 2.08 Myrcene.   
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9.5 Thymus vulgaris L. (populasyon) 
 
2010 yılı Thymus vulgaris L.türünün I. ve II. biçimlerinden Çizelge 14‟ deki temel bileĢenler elde 
edilmiĢtir. 
 
Çizelge 14. 2010 yılı Thymus vulgaris‟ e ait uçucu yağ bileĢenleri (%) 
 
Uçucu Yağ BileĢenleri 2010 yılı 
 I. Biçim II. Biçim 
α –phellandrene 0.70 1.42 
α –pinene 0.58 0.88 
Camphene  0.24 0.85 
β –Pinene - - 
1-Octen-3-ol - 1.29 
Myrcene 0.97 1.93 
 α –terpinene 1.26 1.28 
p-cymene 20.35 26.56 
Eucalyptol - 0.92 
γ –Terpinene 7.87 11.05 
α –terpinolene 1.81 2.16 
Camphore - 0.93 
Benzene,1metoxy-4-methyle-2- - - 
Thymol 58.15 41.52 
Carvacrol 2.96 2.10 
 β –Caryophyllene 1.71 1.32 
. β.-Cubebene - - 
Napthalene - - 
(+)-Aromadendrene - - 
dl-limonene - - 
 β-phellandrene 0.50 0.73 
carvacrol methyl ether 0.93 1.65 
Ġsoborneol 0.38 1.67 
4- carvomenthenol 0.79 0.62 

 
2010 yılında I. biçimde onbeĢ, II. biçimde onsekiz farklı uçucu yağ komponenti tespit edilmiĢtir. 
Bu bileĢenlerden en önemlileri her iki biçimde % 58.15, % 41.52 thymol, % 20.35, 26.56 p-
cymene, % 7.87, % 11.05 γ-terpinene, % 2.96-2.10 carvacrol ve % 1.71, 1.32 β-Caryophyllene 
elde edilmiĢtir.   

9.6 T. citriodorus’  a Ait Uçucu Yağ BileĢenleri 
 
2010 yılında Thymus citriodorus (limon kekiği) olarak adlandırılan türün I. ve II. biçimlerinden 
Çizelge 15‟ deki temel bileĢenler elde edilmiĢtir. 
 
2010 yılında Thymus citriodorus‟ un (limon kekiği) I. biçiminde ondört, ikinci biçiminde onaltı 
farklı bileĢen tespit edilmiĢtir. I. biçimde türün temel bileĢenlerini % 37.38 geraniol, % 16.11 
Citral, % 12.16 z-citral, % 9.38 nerol ve % 5.53 β-Bisabolene oluĢturmuĢtur. II. biçimde bu 
bileĢenler Ģu Ģekilde değiĢiklik göstermiĢtir; % 35.34 geraniol, % 16.58 Citral, % 13.10 z-citral, 
% 9.22 nerol ve % 4.00 β-Bisabolene.  
 
 
 
Çizelge 15. 2010 yılı T. citriodorus‟  a ait uçucu yağ bileĢenleri (%) 
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Uçucu Yağ BileĢenleri                  2010 yılı 
 I. Biçim II. Biçim 
Camphene 0.77 0.55 
6-methyl-5-hepten-2-one - - 
3-octanol 4.09 4.85 
p-Cymene - 0.48 
Eucalyptol 0.73 0.60 
γ –Terpinene - - 
Camphor 1.77 1.28 
Ġsoborneol 1.19 1.09 
z-citral 12.16 13.10 
Citral 16.11 16.58 
Thymol 2.02 1.91 
carvacrol  - - 
β-Caryophyllene 2.95 2.26 
GERMACRENE-D 1.09 0.94 
β-Bisabolene 5.53 4.00 
β-pinene - - 
Aromadendrene - - 
Linalol 1.35 1.19 
Geraniol 37.38 35.34 
Nerol 9.38 9.22 
α-pinene - 0.30 

 

9. 7 Satureja hortensis’ e Ait Uçucu Yağ BileĢenleri 
 
 2010 yılında Satureja hortensis türünün I. ve II. biçimlerinden Çizelge 16‟ daki temel bileĢenler 
elde edilmiĢtir. 
Çizelge 16. 2010 yılı Satureja hortensis‟  e ait uçucu yağ bileĢenleri (%) 
 
Uçucu Yağ BileĢenleri 2010 yılı 
 I. Biçim II. Biçim 
α-phellandrene 1.0 1.22 
α-Pinene 0.70 0.79 
Camphene - - 
β-pinene 0.32 0.48 
Myrcene 1.34 1.76 
α-terpinene 2.11 2.90 
p-cymene 2.01 6.94 
β-phellandrene - - 
γ-Terpinene 21.27 26.72 
carvacrol methyl ether - - 
Thymol 0.30 0.28 
Carvacrol 64.69 55.29 
β-Caryophyllene 1.42 0.85 
β-bisabolene 0.93 0.71 
Ġsoborneol - 0.12 
4-carvomenthenol - 0.21 

 
Satureja hortensis türünün uçucu yağında I. biçimde onbir, ikinci biçimde onüç farklı bileĢen 
tespit edilmiĢtir. I. biçimde uçucu yağının temel bileĢenlerini % 64.69 carvacrol, % 21.27 γ-
terpinene, % 2.11 α-terpinene, % 2.01 p-cymene ve % 1.34 Myrcene oluĢturmuĢtur. II. biçimde 
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sıralama Ģu Ģekilde olmuĢtur; % 55.29 carvacrol, % 26.72 γ-terpinene, % 6.94 p-cymene, % 
2.90 α-terpinene ve % 1.76 Myrcene. 
 
9.8 Satureja spicigera’ ya Ait Uçucu Yağ BileĢenleri 
2010 yıllarında Satureja spicigera türünün I. ve II. biçimlerinden Çizelge 17‟ deki temel bileĢenler 
elde edilmiĢtir. 
Çizelge 17. 2009 ve 2010 yılları Satureja spicigera‟ ya ait uçucu yağ bileĢenleri (%) 
 
Uçucu Yağ BileĢenleri                            2010 yılı 
 I. Biçim II. Biçim 
α-phellandrene 2.52 2.36 
α-Pinene 0.61 0.52 
1-Octen-3-ol 0.16 0.81 
Myrcene 0.94 1.78 
α-terpinene 3.25 2.77 
p-cymene 9.45 8.03 
β-phellandrene 0.71 0.63 
Ocimene 2.25 1.52 
delta-3-carene 3.01 2.00 
γ-Terpinene 19.25 14.69 
carvacrol methyl ether 6.92 7.85 
β-Pinene - - 
Thymol 1.22 0.83 
Carvacrol 42.69 51.15 
β-Caryophyllene 1.57 2.29 
Germacrene-D - - 
Bicyclogermacrene - - 
β-Bisabolene 0.16 - 
Camphene 0.16 - 
β-Pinene 0.20 0.19 
4-carvomenthenol 0.27 0.21 

 
2010 yılında Satureja spicigera türünün uçucu yağında I. biçiminde onsekiz, II. biçimde onaltı 
bileĢen tespit edilmiĢtir. I. biçimdeki temel bileĢenleri sırasıyla % 42.69 carvacrol, % 19.25 γ-
Terpinene, % 9.45 p-cymene, % 6.92 carvacrol methyl ether, % 3.25 α-terpinene ve  % 3.01 
delta-3-carene teĢkil etmiĢtir. II. biçimde ise % 51.15 carvacrol, % 14.69 γ-Terpinene, % 8.03 p-
cymene, % 7.85 carvacrol methyl ether, % 2.77 α-terpinene ve  % 2.00 delta-3-carene tespit 
edilmiĢtir.  
 
 
2.2. Dönem BaĢarı Durumu:   

2010 yılı için planlanan denemelerin tamamı kurulmuĢ ve değerlendirmesi yapılmıĢtır. 
Türler içerisinde Thymus‟ larla ilgili ülkemizde sınırlı sayıda çalıĢma olması, Thymus citriodorus 
ile ilgili agronomik ve kalite özelliklerine yönelik daha önce bir çalıĢma olmaması alınan 
kayıtların önemini arttırmaktadır. Bu denli çok kekiğin  (sekiz farklı, populasyon ve kültür çeĢidi) 
aynı anda verim ve kalitesinin araĢtırılması, ilgilenen kiĢilere değiĢik alternatifler sunulacak 
olması yönüyle de araĢtırma büyük önem taĢımaktadır. 

2.3.  Yapılması DüĢünülen Ara Yayınlar:  
 

Türlerin ekonomik analizleri yapılacak, veriler yayın haline getirilecektir. 2011‟ de Antalya‟da 
düzenlenecek Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansına konuyla ilgi bildiriyle katılım 
planlanmaktadır 
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Proje Adı: (Türkçe- Ġngilizce) Yalova Ekolojik KoĢullarında Mayıs Papatyası (Matricaria 
recutita L.) ÇeĢitlerinde Farklı Ekim Zamanları ve Ekim Mesafelerinin Verim ve Kalite 
Özelliklerine Etkisi 
Ecologic Condition In Yalova The Effect Of Different Sowing Time And Rowing Spaces On Yield 
and Quality Properties Kinds Of Matricaria recutita L. 
Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AraĢtırma Enstitüsü, Yalova 
Proje Lideri: Uz. Doğan ARSLAN 
Sunan: Uz. Doğan ARSLAN 
Proje Yürütücüleri: 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü/Ġzmir 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.07.2008–01.07.2008  
Dönem Bulguları ve TartıĢma: ( Dönem içi kullanılan materyal ve metot ile dönemlik bulguların 
değerlendirilmesi, darboğazlar ve varsa tavsiyeler) 

2010yılı proje bulgularının salıksız olması nedeni ile denemenin tarla koĢullarında 3. bir yıl daha 
tekrar edilmesinin faydalı olacağı düĢünülerek deneme tekrar kurulmuĢtur.   
 

A. Materyal ve Metot: 
Materyal:  
ÇalıĢma materyali olarak, yurt dıĢında tescil edilmiĢ olan iki tetraploid (Bodegold, Zloty 

Lan), bir diploid (Bona) Matricaria recutita çeĢidi ile Yalova Ġli florasından toplanan popülasyon 
kullanılmıĢtır.  

Metot 
Deneme, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AraĢtırma Enstitüsü deneme alanında 

tek lokasyonda iki yıl tekrarlamalı olarak bölünen bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 
dört tekerrürlü uygulanmıĢtır. Dört sıra arası mesafesi ve üç ekim zamanının bulunduğu 
çalıĢmada, ekim zamanları ana parselleri, çeĢitler alt parselleri ve sıra arası mesafeler minik 
parselleri oluĢturmuĢtur.  

Materyal olarak yurt dıĢında tescil edilmiĢ olan iki tetraploid (Bodegold, Zloty Lan), bir 
diploit (Bona) Matricaria recutita çeĢidi ile Yalova Ġli florasından toplanan bir popülasyon 
kullanılmıĢtır.  
  Deneme, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AraĢtırma Enstitüsü deneme 
arazisinde bölünen bölünmüĢ parseller deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak 
kurulmuĢtur. Ana parselleri ekim zamanları, alt parselleri çeĢitler, minik parselleri de sıra arası 
mesafeleri oluĢturmuĢtur. Ekim için gerekli toprak hazırlığı yapılarak minik parsel büyüklüğü 1,8 
m x 3 m=5,4 m2 ve sıra arası mesafeler 15, 30, 45, 60 cm olacak Ģekilde parselasyon iĢlemi 
yapılmıĢtır. Denemede ana parseller arası mesafe 1 m, bloklar arası mesafe 3 m olarak 
bırakılmıĢtır. Parsele atılacak tohumluk miktarı dekara 278 g tohum hesabı ile parsele 1,5 g 
tohum hesaplanmıĢtır.  

 Dekara saf 3 kg N, 4 kg K2O, ve 4 kg P2O5 gelecek Ģekilde ekimden önce gübre 
uygulaması yapılarak toprağa karıĢtırılmıĢtır.  Daha sonra minik parsellerde deneme metoduna 
uygun Ģekilde parselasyon yapılarak,  sıra arası mesafe ve ekim çizileri oluĢturulmuĢtur. 
OluĢturulan ekim çizilerine tohum ekimi yapılmıĢtır.  

Tohumlar sıra çizileri üzerine elle bırakılıp üzerleri kapatılmamıĢtır.  
Yukarıda anlatılan bütün iĢlemler her bir ekim zamanı için ayrı ayrı gerçekleĢtirilmiĢtir.  
Tohum ekimi sonrası çapalama ve yabancı ot temizliği gibi bakım iĢlemleri düzenli olarak 

yapılmaya baĢlanmıĢtır. 
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Projede Önerilen DeğiĢiklikler: 2011 yılında uçucu yağ analizi yapmak için 2650 TL ek bütçe 
talep edilmesi uygun görülmüĢtür 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Proje Adı Lavanta Türlerinde Adaptasyon ÇalıĢmaları Adaptation Studies of Lavander 
(lavandula angustifolia, Lavandulax intermedia) Species 
 
Yürütücü KuruluĢ Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AraĢtırma Enstitüsü-YALOVA 
 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ Eğridir Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü Isparta 
 Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi EskiĢehir 

         Balıkesir Üniversitesi Fen Fakültesi 
BaĢlama- BitiĢ Tarihleri   2008-2012 
Proje Lideri                       Ahmet Bircan TINMAZ 
Proje Yürütücüleri  Doğan ARSLAN, Ünal KARĠK, Celal DAĞISTANLIOĞLU, AyĢe UÇKUN, 

Mine  KÜRKÇÜOĞLU, Kemal Hüsnü Can BAġER, Gülendam TÜMEN 
 
Projeden Beklenen Faydalar: Proje ile halen üretimi göller bölgesinde yapılan lavanta 
bitkisinin kültürünü geliĢtirmek ve dünya uçucu yağ pazarında en fazla yer bulan ticari Lavanta 
çeĢitlerinin ülkemiz ekolojisinde adaptasyon kabiliyetini belirlemek amaçlanmıĢtır. 
 Yapılacak çalıĢma ile Lavandula angustifolia ve Lavandulaxintermedia’ nın farklı ticari 
varyetelerinin Marmara ve Göller bölgesinde verim ve kalite özellikleri araĢtırılmaktadır.  
On ticari çeĢit ile Isparta Eğridir Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü ve Atatürk Bahçe Kültürleri 
Merkez AraĢtırma Enstitüsünde eĢ zamanlı adaptasyon denemesi oluĢturulmuĢtur. Deneme 
Tesadüf bloklarında deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak planlanmıĢtır. ÇalıĢmada 2010 
yılı verim ve kalite kriterleri ölçülmüĢtür. 

 
Projede önerilen değiĢiklikler: 
Proje Ekibine Eğirdir Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsünden Hasan ASLANCAN‟ ın ilave 
edilmesi 
 
Projenin Toplam Bütçesi: 38000 TL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJENĠN ADI: Marmara Bölgesindeki Bazı Adaçayı  (Salvia fruticosa Mill. ve Salvia 
tomentosa Mill.) Populasyonlarının Morfolojik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ile Kültüre 
Alınma Olanaklarının AraĢtırılması. (Doktora Tez Projesi) 
 
Determination of Morphological and Quality Aspects and Investigating the Possibility of Culture 
on Some Sage Populations (Salvia fruticosa Mill. and Salvia tomentosa Mill.) in Marmara 
Region. 
 
YÜRÜTÜCÜ KURULUġ: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AraĢtırma Enstitüsü-YALOVA 
PROJE LĠDERĠ: Ünal KARIK 
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILAN KURULUġLAR :   ġBĠRLĠĞĠ TÜRÜ  
Doç. Dr. A. Canan SAĞLAM   Teknik (DanıĢman) 
Tekirdağ Bağcılık ArĢ. Ens.    Teknik (Den 2. Lok.) 
Balıkesir Ün. Fen. Ed. Fak. Biy. Böl.   Tür TeĢhisi 
Anadolu Ün. Ecz. Fak. Far. A.B.D.   Uçucu Yağ Analizi 
BAġLAMA VE BĠTĠġ TARĠHĠ: 01.01.2011/30.06.2014 
DÖNEM BULGULARI: 

1. Materyal: Denemede kullanılan bitkisel materyal, doğadan toplanan adaçayı (Salvia  
fruticosa Mill., ve Salvia tomentosa Mill.) bitkileri ve tohumlarıdır. 

2. Metod: 
A. Birinci Yıl ÇalıĢmaları 
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1.Bitki toplama yerlerin belirlenmesi  
ÇalıĢmanın ilk yılı Marmara Bölgesi‟nde Salvia  fruticosa Mill. ve Salvia tomentosa Mill. 

türlerine ait popülasyonların yayılıĢ gösterdiği toplama alanları; Flora of Turkey (Davis 1982), 
Marmara Bölgesi florası hakkında yapılmıĢ olan bitirme tezleri, makaleler, bölgede bulunan 
illerin üniversitelerindeki herbaryumlar incelenerek belirlenmiĢtir. Ayrıca; bitki toplama 
çalıĢmaları sırasında bölgedeki il-ilçe tarım ve orman iĢletme müdürlükleri ile yapılacak 
görüĢmeler sonrası ortaya çıkan yeni alanlar da değerlendirmeye alınmıĢtır.  
 
S. fruticosa Bitki Toplama Yapılan Lokasyonlar 
NO:  TOPLANDIĞI YER:      
1  TEKĠRDAĞ-MERKEZ-KUMBAĞ ORMAN KAMPI-  
2  TEKĠRDAĞ-MERKEZ-KUMBAĞ ORMAN KAMPI-  
3  TEKĠRDAĞ-ġARKÖY-UÇMAKDERE KÖYÜ  
4  TEKĠRDAĞ-ġARKÖY-GAZĠKÖY    
5  TEKĠRDAĞ-ġARKÖY-GAZĠKÖY    
6  TEKĠRDAĞ-ġARKÖY-GAZĠKÖY    
7  TEKĠRDAĞ-MERKEZ-UÇMAKDERE   
8  BALIKESĠR-MARMARA-GÜNDOĞDU   
9  BALIKESĠR-MARMARA-GÜNDOĞDU   
10  BALIKESĠR-MARMARA-GÜNDOĞDU   
11  BALIKESĠR-MARMARA-GÜNDOĞDU   
12  BALIKESĠR-MARMARA-GÜNDOĞDU   
13  BALIKESĠR-MARMARA-GÜNDOĞDU   
14  BALIKESĠR-MARMARA-TOPAĞAÇ    
15  BALIKESĠR-MARMARA-TOPAĞAÇ    
16  BALIKESĠR-MARMARA-VĠRANKÖY   
17  BALIKESĠR-MARMARA-VĠRANKÖY   
18  BALIKESĠR-MARMARA-VĠRANKÖY   
19  BALIKESĠR-MARMARA-YANADA    
20  BALIKESĠR-MARMARA-ÇINARLI      
S. tomentosa  Bitki Toplama Yapılan Lokasyonlar  
NO:  TOPLANDIĞI YER:      
1  BURSA-ULUDAĞ-AġĠYAN MEVKĠ    
2  BURSA-ULUDAĞ-DEREAĞZI     
3  BURSA-ULUDAĞ-ZĠRVE YOLU    
4  BURSA-ULUDAĞ-SOĞUKPINAR KÖYÜ   
5  BURSA-SOĞUKPINAR-KELES ARASI   
6  BURSA-KELES-SORGUN KÖYÜ YOLU   
7  BURSA-KELES-SORGUN-BOĞAZOVA ARASI  
8  BURSA-KELES-BOĞAZOVA MEVKĠ   
9  BURSA-ĠNEGÖL-KESTANEALAN KÖY   
10  BURSA-ĠNEGÖL-CERRAH-TURGUTALP KÖYÜ YOLU 
11  ÇANAKKALE-LAPSEKĠ-AKÇAALAN KÖYÜ   
12  ÇANAKKALE-LAPSEKĠ-AKÇAALAN-HACIGELEN 
13  ÇANAKKALE-LAPSEKĠ-HACEGELEN-ÜÇPINAR KÖYÜ  
14  ÇANAKKALE-LAPSEKĠ-HARMANCIK-KOCALAR KÖYÜ  
15  ÇANAKKALE-ÇAN-ETĠLĠ KÖYÜ    
16  ÇANAKKALE-AYVACIK-KÜÇÜKKUYU YOLU  
17  ÇANAKKALE-AYVACIK-NUSRATLI KÖYÜ   
18  BALIKESĠR-EDREMĠT-KAZDAĞI    
19  BALIKESĠR-EDREMĠT-KAZDAĞI    
20  BALIKESĠR-EDREMĠT-KAZDAĞI      

2. Bitki toplama çalıĢmaları 
Arazide bitki toplama çiçeklenme baĢlangıcında yapılmıĢtır(Ceylan 1987). Populasyonlardan 

alınan birer bitki örneği herbaryum oluĢturulması için muhafaza edilmiĢtir. Aynı zamanda 
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koleksiyon bahçesi oluĢturmak üzere populasyonlardan canlı bitki örnekleri ve çelikler alınmıĢtır. 
Çeliklerin köklenmesini hızlandırmak amacıyla IAA uygulaması yapılmıĢtır(Sağlam ve ark. 
2009). Populasyonların bulunduğu bölgelere vejetasyonun geliĢme döneminde en az iki kez 
gidilmiĢtir. Ġlk sörveyde bitki toplama, ikinci sörveyde ise tohum toplama çalıĢması yapılmıĢtır. 
Bitki örneklerinin alındığı yerlerden toprak örnekleri de alınarak bitkilerin doğal yetiĢme 
ortamındaki toprakların yapısı ve bileĢimi belirlenmiĢtir. 

 
2.1. Toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Çizelge.1. (S. fruticosa) Toprak örneklerine ait sınır değerler 
 

Derinlik 
(0-30) cm ĠĢba 

EC25 
(1:2.5) 
(mmhos/cm 

pH 
(1:2.5) 

Kireç 
(%) 

Organik 
Madde 
(%) 

Alınabilir 
Fosfor 
(ppm) 

DeğiĢebilir 
Potasyum 
(ppm) 

En DüĢük 33 
Tınlı 

0,10 
Tuzsuz 

7,6 
Hf.alkali 

0 
Yok 

1,68 
Az 

3 
Çok 
DüĢük 

45 
Çok  
DüĢük 

En Yüksek 
68 
Killi- 
Tınlı 

0,30 
Tuzsuz 

8,4 
Alkali 

50,22 
Çok Fzl. 

11,64 
Yüksek 

23 
Yüksek 

408 
Çok  
Yüksek 

 
 
Çizelge.2. (S. tomentosa) Toprak örneklerine ait sınır değerler 

Derinlik 
(0-30) 
cm 

ĠĢba 
EC25 
(1:2.5) 
(mmhos/cm 

pH  
(1:25) 

Kireç 
(%) 

Organik  
Madde  
(%) 

Alınabilir 
 Fosfor  
(ppm) 

DeğiĢebilir 
Potasyum 
(ppm) 

En 
DüĢük 

30 
Tınlı 

0,07 
Eseri 

5,7 
Orta Asit 

0 
Yok 

0,54 
Çok Az 

1 
Çok 
 DüĢük 

61  
Çok  
DüĢük 

En 
Yüksek 

79 
Killi 

0,27 
Tuzsuz 

8,5 
Kuv. Alk. 

34,68 
Çok Fazla 

16,96 
Yüksek 

16 
Orta 

298 
Yüksek 

 
3. Koleksiyon bahçesinin oluĢturulması 

Marmara Bölgesi‟nde Salvia fruticosa Mill, ve Salvia tomentosa Mill. türlerine ait 
popülasyonların yayılıĢ gösterdiği toplama alanlarından alınan çelikler ile koleksiyon bahçesi 
oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan koleksiyon bahçesinden ileride yapılacak ıslah çalıĢmalarına 
materyal sağlanabilecektir.  

4. Populasyonlarda yapılan gözlem ve ölçümler 
Öncelikle populasyonların bulunduğu lokasyonların koordinatları, rakımı ve yöneyi 

belirlenmiĢtir. Ayrıca populasyonları ve bölgeyi tanımlayacak fotoğraflar hazırlanmıĢtır.  
Doğadan toplanan bitkilerin tür ve alt tür tayinleri Davis (1982) teĢhis anahtarına göre 

yapılmıĢtır Daha sonra teĢhisler Balıkesir Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Botanik 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülendam TÜMEN tarafından kontrol edilerek 
onaylanmıĢtır. TeĢhisi yapılan örneklerden herbaryum hazırlanmıĢtır 

4.1. Ölçümler (20 bitkide) 
1. Bitki Boyu (cm): Hasat döneminde her bitkinin toprak yüzeyinden en üst noktasına kadar olan 
uzaklığı ölçülerek belirlenmiĢtir. 
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2. Gövde Kalınlığı (cm): Bitkiyi oluĢturan ana gövdenin toprak yüzeyinin hemen üstündeki 
kısmının çapının ölçülmesi ile bulunmuĢtur. 

3. Yaprak Boyu (cm): Bitki dalının orta kısmında yer alan yaprağın boyunun ölçülmesi ile 
saptanmıĢtır. 

4. Yaprak Eni (cm): Bitki dalının orta kısmında yer alan boyu ölçülen yaprağın eninin ölçülmesi 
ile saptanmıĢtır 
 
5. Habitus Çapı (kanopi geniĢliği) (cm): Populasyondan seçilen bitkilerin izdüĢüm 
geniĢliği olarak ölçülmüĢtür. 
6. Uçucu Yağ Oranı (%):Kuru bitki örneklerindeki uçucu yağlar clavenger apareyi ile su 
distilasyonu yöntemine göre çıkarılacak, volumetrik olarak bulunacak ve % (ml/g)  olarak 
hesaplanmıĢtır. 
7. Uçucu Yağ Ġçeriği (%):Uçucu yağlarda bulunan kimyasal bileĢenlerin adları ve uçucu 
yağdaki oranları GC ve GC/MS ile belirlenmiĢtir. 
 
PROJEDE ÖNGÖRÜLEN DEĞĠġĠKLĠKLER: 
1. S. tomentosa Mill. Türünün yapılan uçucu yağ analizlerinde istenen kemotiplerin 
bulunmaması ve bitkinin ticari değerinin olmaması nedeniyle projenin deneme kısmından 
çıkarılması. 
2. Tat Tohumculuk A.ġ.‟nin denemede kullanılacak adaçayı fidelerini üretmek üzere projeye 
teknik iĢbirliği dahilinde ilave edilmesi. 
 
PROJE FAALĠYET TAKVĠMĠ:  
 
FAALĠYETLER 

 
SORUMLUSU 

2011 
(1.6ay) 

2011 
(2.6ay) 

Arazi sörveyleri bitki ve tohum 
toplama. 

Ünal KARIK  
XXXX 

 
XXXX 

Ġki lokasyonlu verim ve kalite 
denemesi kurulması 

Ünal KARIK   
XXXX 

Populasyonlar arası gözlem ve 
ölçümler yapılması. 

Ünal KARIK   
XXXX 

Uçucu yağlarının çıkarılması, 
miktar ve bileĢimlerinin 
belirlenmesi. 

Ünal KARIK  
XXXX 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Yeni Teklif Proje 
Proje Adı: Salep Orkideleri yerine kullanılabilecek Konyak bitkisinde (Amorphophallus konjac) 
adaptasyon çalıĢmaları 
The Adaptation Studies on Konjac, Amorphophallus konjac C.koch, as Alternative to Salep 
Orchids.  
 
Yürütücü KuruluĢ:Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Yalova 
 
Proje Lideri: Ahmet Bircan TINMAZ 
 
Proje Yürütücüleri: Ekrem SEZĠK, Gürsel ÇETĠN, Zühtü POLAT, Mehmet TUTAR, Mücahit 
PEHLÜVAN, ġule  KISAKÜREK 
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ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ:  
Gazi Üniv. Eczacılık Fak. Ankara 
Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Ġzmir 
Iğdır Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Iğdır 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü KahramanmaraĢ 
Aksu VĠTAL Ġstanbul 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01.06.2011-01.06.2016 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Türkiye kırmızı kitabında salep orkidelerinin adedinin 
endemik veadet türün neslinin tehlike altında olduğu bildirilmiĢtir. Bu tehdidi ortadan 
kaldırabilmek için salep bitkisinde kültüre alma çalıĢmaları yapılmıĢ ve halen yapılmakta 
olmasına karĢın henüz ekonomik yetiĢtiricilik baĢarılamamıĢtır. BaĢarılması durumunda dahi 
fiyatının 150 TL/kg civarında alıcı bulmasından dolayı toplamanın önüne geçmek Ģu an olası 
değildir. 

Salep orkidelerinin dondurma ve diğer gıda maddelerine tercih edilmelerinin nedeni 
kıvam verici olarak kullanılan glucomannanı (glukoz ve manan) içermeleridir. Salep orkidelerine 
alternatif olabilecek Glucomannan kaynağı olan diğer bitki ise Amorphophallus konjac‟tır.  

Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar DıĢındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri 
Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile (R.Gazete 6.04.2005-25778) Konjak 
glukomannan (KGM) E425 (ii) tanımlanmıĢtır. Buna göre konjak tozu, A. konjac bitki yumru 
kökünden elde edilen saflaĢtırılmamıĢ ham üründür. Konyak unu birçok gıda sanayinde (Ekmek, 
pasta, Ģekerleme, sakız, yapıĢtırıcı, dondurma, süt ürünleri v.b) kullanım imkanlarına sahiptir. 
Konyak ununda bulunan jel maddeleri birçok gıdanın karıĢımına girmesinde önemlilik arz 
etmektedir Ayrıca tıbbi amaçlı kullanım çalıĢmaları yapılmıĢ ve bitki unundan diyet, yüksek 
kolesterol, yüksek tansiyon, obezite, Ģeker hastalıklarında kullanılabilecek bitkisel ilaçlar 
geliĢtirilmiĢtir (Doi, 1995). 

Uzak Asya ülkelerinin (Çin, Japonya, Endenozya, Vietnam v.s)  doğasında bulunan 
Araeceae familyasından Amorphophallus cinsine ait… tür olan Konyak bitkisi 2000 yıldır gıda ve 
tıbbi amaçlı kullanılmaktadır. Konyak yumrularının kullanımı ilk baĢlarda gıda Ģeklinde olmuĢ,  
fakat geliĢen teknikler sayesinde kurutulan yumrular un ve glucomannan bileĢenlerine ayrılarak 
bir gıda endüstrisi haline gelmiĢtir (Thomas, 1997; Takigami, 2000).  

Tropik ve sub-tropik alanlarda yetiĢtiriciliği yapılabilen bitkinin ülkemiz ekolojisine uyum 
sağlıyabileceği kanaatindeyiz. Ülkemiz farklı ekolojilerinde yetiĢtirilebilirliği denenecek bu 
bitkinin farklı morfolojik, verim, fizyolojik karakterlerinin tespitinin yapılması amacı ile bu bitkinin 
adaptasyon çalıĢmaları planlanmıĢtır.  

Ayrıca Yıllarını salep orkidesine adamıĢ ve bu konuda birçok araĢtırma yapmıĢ Prof.Dr. 
Ekrem Sezik salep orkidelerinin toplama ve yok olma sürecine son verebilecek bir bitki olarak 
konyak bitkisinin ısrarla adaptasyonunun yapılması gerekliliğinden söz etmiĢ ve bu projede 
severek bulunmak istemesi gerekliliği konusunda bizi çalıĢmaya itmiĢtir. 

Bütün bu nedenlerden dolayı konyak yetiĢtiriciliğinin yurdumuzda denenmesi ve farklı 
bölgelere adaptasyonunun araĢtırılması gereklidir. 

Projemizin amacı daha ucuz glukomannan kaynağını gıda endüstrisine kazandırarak 
salep fiyatının düĢmesini ve dolayısı ile doğadan toplamanın önlenmesini sağlamaktır. 
 
Materyal ve Metot:   
 Materyel olarak Amrphophallus konjac bitkisinin yumruları (Çin‟den Aksu vital tarafından 
getirilen) yumrular kullanılacaktır. 

Metot; 
Yumrular Enstitümüz cam serasında yastıklara Nisan ayında dikilecektir. 50x50 cm dikim 

sıklığı uygulanacaktır. Ġlk üç yıl bitkinin çoğaltılabilme olanakları araĢtırılacaktır. Bunun için tam 
güneĢ, %50 gölgeleme ve % 70 gölgeleme kullanılacaktır. Aynı bitkilerden ikinci yıldan itibaren 
araĢtırma arazisinde yine tam güneĢ, %50 gölgeleme ve % 70 gölgeleme yapılarak deneme 
kurulacaktır. Her yıl yapraklar solmaya baĢladığı sonbaharda bitki kormları topraktan çıkarılarak 
serin ve kuru bir depoda muhafaza edilecektir. 

Ölçülecek Karekterler; 
1. Bitki boyu (cm) 

http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teblig/2002-28.html#Resmi Gazete Tarih-Sayı: 6.04.2005-25778
http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teblig/2002-28.html#Resmi Gazete Tarih-Sayı: 6.04.2005-25778
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2. Yumrudan bitki çıkıĢ tarihi (g/a/y) 
3. Bitki yaprak ayası en ve boyu (cm) 
4.  Tohum amaçlı çiçeklenme tarihi (2. yıl) (g/a/y) 

a. Çiçeklenen yumru büyüklüğü(cm)ve (g) 
b. DiĢi çiçek boyu (cm) 
c. Çiçekte tohum adedi 
d. Tohum olgunlaĢma zamanı(g/a/y) 
e. Erkek ve diĢi çiçek ebatları(cm) 
f. Tohumda dormansi ve çimlenmeyi teĢvik amaçlı uygulamalar 

5. Yumru ölçüm ve gözlemleri 
a. Bitki baĢına yumru adet ve çapları (çevre cm) 
b. Yumru ağırlıkları (g) 
c. Yumrularda depoya dayanım gözlemler depodan tekrar dikilene kadar 

bozulan yumru adedi ve bozulma nedenlerinin tespiti. 
d. 3 yıllık yumrularda glucomannan miktarı (Prof. Dr. Ekrem Sezik) 
e. Farklı uygulamaların (gölgeleme) ve farklı çaptaki yumruların glucomannan 

içerikleri (%). 
f. Yumru yaĢ ağırlığı, soyma kayıpları, kurutulmuĢ yumru ağırlığı (g) 
g. YaĢ yumrudan elde edilen un miktarı (%) 
h. YaĢ yumrudan elde edilen glukomannan miktarı (%) 

6. Çoğaltma  
a. Yumrularda çipping metodunun uygulanabilirliği 2,4,8,bölmeden. Tesadüf 

parselleri deneme deseni 4 tekerrürlü her parselde 20 bitki olacak Ģekilde. 
b. Bölme uygulanan yumrularda farklı kimyasalların ve uygulamaların bölünmüĢ 

yumru kayıplarına etkisi (Kömür tozu, benlate, rovral, PCNB, Thiramlı ilaçlar 
ile muamele)  

 
7. Dölleyici böceklerin ile hastalık ve zaralıların tesbiti ve teĢhisleri 
8. Bölge Adaptasyon denemeleri K.MaraĢ, Ġzmir, Yalova, Samsun, Iğdır (4. yıldan 

itibaren) 
a. Yukarıdaki karekterler her bölge için ölçülecek. Deneme tesadüf bloklarında 4 

tekerrürlü olarak kurulacak. 
b. Denemede güneĢli, %50 gölge, %70 gölgeleme kullanılacak. Enstitülerin 

arazilerinde iki yıl tekrarlamalı olarak yürütülecek. 
c. Hastalık zararlı gözlemleri ayda 1 defa olmak üzere kontrol yapılacak ve 

görülen anormallikler proje liderine bildirilecektir. 
d. Her bölgede hasat sonrası her uygulamadan 500 g yumru glucomannan 

tespiti amacı ile Gazi Üniv., Eczacılık Fak. Gönderilecektir. 
e. Parsel büyüklüğü üretilen yumru miktarına bağlı tespit edilecektir. 
f. Dikim arazide 70x35 cm olarak yapılacaktır. 
g. Her bölgenin iklim, toprak verileri ile tespit edilecek ve kayıt altına alınacaktır. 
h. YetiĢtirme süresince bölgelere göre değiĢmekle birlikte 10 günde 1 defa 

damlama sulama Ģeklinde sulama yapılacaktır. 
i. Denemeler her bölgede rüzgardan korunaklı bölgelerde oluĢturulacaktır 
j. Yumrular dikim öncesi uygun fungusit ile muamale edilecektir. 
k. Veriler her yıl düzenli olarak hasattan sonra 2 ay içinde proje liderine 

ulaĢtırılacaktır. 
 
Beklenen Yararlar: Gıda ve ilaç sanayinde kullanılabilecek yeni bir bitkinin Ülkemize 
adaptasyonu araĢtırılacaktır. BaĢarı halinde; 

1.Salep orkidesi katliamı sonlanacaktır. 
2.Uygun ekolojiler tespit edilerek, bu bölgelerde ürün çeĢitlenmesi sağlanacaktır. 
3. Son yıllarda gıda endüstrisinin ihtiyaç duyduğu bu maddenin ülkemiz açısından gıda 
sanayine kazandırılması sağlanacaktır. 
4. Çiftçimiz ve sanayicimize yeni ürün yeni kazanç sağlanacaktır 
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Talep edilen bütçe: 
Finans 
Kod Malzeme Adı TUTARI (TL) 

2012 2013 2014 2015 2016 
TOPLAM 21000 81000 62000 25000 17000 
GENEL TOPLAM 206000 TL 
 
ÇalıĢma Takvimi: 
Faaliyetler  Sorumlu KiĢi GerçekleĢtirme Tarihi 

Denemenin Kurulması, 
 Gözlemler Ve Ölçümler 

Ahmet B. TINMAZ 
Zühtü POLAT 

Haziran 2011- 
Temmuz 2015 

Yumru ölçüm ve  
Gözlemler 

Ahmet B. TINMAZ 
Zühtü POLAT 

Ekim-Aralık 2011-2013 

Yumru çoğaltım çalıĢmaları Ahmet B. TINMAZ 
Zühtü POLAT 
Gürsel Çetin 

Nisan-Temmuz 2012-2014 

Hastalık ve Zararlı tespit, 
TeĢhis, Mücadele 

Zühtü POLAT 
Gürsel Çetin 

 Haziran 2011-Haziran 2016 

Bölge Denemelerinin 
kurulması ve gözlemler 

Mehmet TUTAR, Mücahit 
PEHLÜVAN, ġule  KISAKÜREK 

Nisan2014-Aralık 2015 

Glucomannan içeriklerinin 
tespiti 

Prof.Dr. Ekrem SEZĠK Ekim 2012- Ekim  

Sonuçların Değerlendirilmesi Ahmet B. TINMAZ, Mehmet TUTAR, 
Mücahit PEHLÜVAN, 

Haziran-Aralık 2015 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Proje Adı :ġanlıurfa Kuru ve Sulu KoĢullarında YetiĢebilecek Kimyon  
ÇeĢit ve Çörekotu Populasyonlarının Belirlenmesi 
      Determination of Black Cumin Population and Cumin Variety Which 
Can be Grown Ġrrigated and Non- irrigated under ġanlıurfa  Conditions 
Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: GAP Toprak – Su Kaynakları ve Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri: Ġslim KOġAR 
Proje Yürütücüleri: AyĢe COġKUN 
        Mehtap SARAÇOĞLU 
                              Doç.Dr. Abdulhabip ÖZEL 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2011-2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: ġanlıurfa kuru ve sulu koĢullarına uygun kimyon (Cuminum 
cyminum L.) ve çörekotu (Nigella sativa L.) çeĢitlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülecek olan 
bu çalıĢma, Koruklu Talat DEMĠRÖREN ve Akçakale GündaĢ  AraĢtırma Ġstasyonlarında 
tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Deneme materyali 
olarak, yurtiçinden ve yurtdıĢından temin edilen kimyon (2 çeĢit, 14 populasyon)  ve çörekotu 
(16 populasyon) tohumları kullanılmıĢtır. Ekimler, kimyon bitkisinde dekara 1,5 kg, çörekotu 
bitkisinde ise dekara 1 kg tohum olacak Ģekilde mibzer ile yapılmıĢtır. Ekim sırasında taban 
gübresi olarak dekara 5 kg saf N ve P2O5 olacak Ģekilde kompoze (20-20-0) gübre kullanılmıĢtır. 
YağıĢlar yetersiz olduğundan sulu denemelere Ģu ana kadar toplam 3 su verilmiĢtir. 

AraĢtırmada; bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), bitkide Ģemsiye sayısı(adet/bitki), 
Ģemsiyede tane sayısı (adet/Ģemsiye) , bin tane ağırlığı (g), tane verimi (kg/da), tohum tutma 
oranı ( %), yağ oranı (%),  uçucu yağ oranı (%) ve uçucu yağ bileĢenleri (%), yöntemleri 
uyarınca alınacaktır. 
Projede Önerilen DeğiĢiklik: Yok  



 190 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Projenin Türkçe  Adı: GAP Yöresi Kapari (Capparis sp.) GeliĢtirme Projesi 
Projenin Ġngilizce Adı: GAP Environment Caper (Capparis sp.) 

    Development Project 
Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: 1. Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma  

  Enstitüsü 
2.GAP Eğitim Yayım ve AraĢtırma Merkezi  

Proje Lideri: Fethullah TEKĠN 
Sunan 
Proje Yürütücüleri: Ġslim KOġAR(ġanlıurfa) 
 ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Dicle Üniversitesi Zir. Fak. (Prof. Dr. Abuzer SAĞIR: Hastalık ve 

Zararlı konusunda) 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2006–2011 (Birinci AĢaması) 
Dönem Bulguları   

Önceki yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da bitkiler Nisan ayında budandıktan sonra 
kök boğazı elle çapalanmıĢ ve boğaz doldurması yapılmıĢtır. Sıra arası ve sıra üzeri 
mesafeler ise traktör ile çapalanmıĢtır. Kültüre alınan 376 adet bitkiye ait popülasyonun 
istatistikî analizi yapılarak 5 sınıfa ayrılmıĢtır. OluĢturulan bu sınıfların ortalama 
tomurcuk sayısı(adet/bitki) ve tomurcuk verimi (gr/bitki) belirlenmiĢtir.  Buna göre 2010 
yılında en yüksek ortalama tomurcuk sayısı 9973 adet/bitki, en düĢük ortalama 
tomurcuk sayısı 899.3 adet/bitki, populasyonun ortalama tomurcuk sayısı ise 1192,1 
adet/bitki olarak tespit edilmiĢtir. Tomurcuk verimi bakımından ise en yüksek ortalama 
tomurcuk verimi 5841.1 gr/bitki, en düĢük ortalama tomurcuk verimi 641 gr/bitki, 
populasyonun ortalama tomurcuk verimi ise 757 gr/bitki olarak tespit edilmiĢtir.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Projenin Türkçe Adı: Bazı Boya Bitkilerinin Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 

Üzerine Bir AraĢtırma  
Proje Ġngilizce Adı: A Research on Agronomical and Tecnological Properties of Some  Dye    

Plants   
 
Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  
Proje Lideri: Fethullah TEKĠN 
 
Sunan  
Proje Yürütücüleri: M. ġerif YASAK 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ:  Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: Ocak 2011-Aralık 2015 
 
Dönem Bulguları 
 Proje 2011 yılında baĢlayacağı için 2010 yılında sadece projenin alt yapısını oluĢturmaya 
yönelik olarak aĢağıdaki faaliyetler yürütülmüĢtür.  

Boya bitkilerinden Ġsatis tinctoria L. (çivit otu), Rubia tinctoria L. (kökboya), Reseda lutea 
L.(muhabet çiçeği) ve  Datisca cannabina (sarı kendir) tarla koĢullarında üç tekerrürlü  olarak 
ekilmiĢtir. Euphorbia sp. (sütleğen),  Hypericum sp.(kantaron), Rhus coriaria L. (Debbağ sumağı), 
Alcanna tinctoria(Havaciva otu) ve Glycyrrhiza glabra L.‟nin tohumları serada saksılara ekilmiĢtir.   
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proje Adı: Doğu Akdeniz de Bulunan Origanum Türü Kekiklerin KahramanmaraĢ KoĢullarına 
Adaptasyonunun Belirlenmesi. 
 
Projenin Ġngilizce Adı: Determination of Adaptations on KahramanmaraĢ Conditions Some 
Origanum spp Commonly Found Ġn East Mediterranean Regin  
Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ: KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri: Muzaffer ÖZDEMĠR 
Proje Yürütücüleri: 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
BaĢlama veBitiĢ Tarihleri: Ocak–2011/Ocak–2014 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: Proje 2011 yılında baĢlayıp yürütülecektir. Proje materyal 
olarak; bitki gen kaynakları parsellerinde bulunan Origanum spp türü kekiklere ait bitkilerden 
olgun çelikler alınacak ve köklendirilecektir. Köklendirilen çelikler viyollere alınarak 
piĢkinleĢmesi sağlanacaktır. Önceden hazırlanacak olan deneme alnına 6 çeĢit Origanum 
onites L, Origanum syriacum L, Origanum hirtum L ssp hirtum, Origanum hirtum L ssp gracile ve 
Origanum hirtum L ssp (Link) ile Origanum majorana L. Ait köklenmiĢ çelikler dikilecektir. 

Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı 6 tür ile kurulacaktır. 
Ekimden önce toprağa dekara 6 kg saf azot ve 6 kg/da saf fosfor hesabı üzerinden gübre 
verilecektir. Deneme süresince sulama ve yabancı ot mücadelesi yapılacaktır. 

Kekikler çiçeklenme baĢlangıcında hasat edilecek, hasat öncesi; bitki boyu,  çiçeklenme 
yüksekliği, çiçek salkımı uzunluğu, baĢakta çiçek sayısı, çiçekte düğme sayısı gibi değerler 
ölçülecek, parselde yaĢ herba ağırlıkları tartılacaktır. Biçilen bitkiler bir miktar güneĢlenmeden 
sonra gölge ortamlarda kurutulacaktır. Kurutulan kekik herbaları su distilasyonu metodu ile 
uçucu yağları çıkarılacak daha sonra CS-MS cihazıyla (%) uçucu yağ asitleri tespiti yapılacaktır. 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler:  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Proje Adı : KahramanmaraĢ Doğal Florasında Bulunan Bazı Salep     

        Orkidelerinin Kültüre Alınabilme Olanakları  
The Culture of the Orchid Flora KahramanmaraĢ to Some Salep to Obtain Opportunities 
 
Proje No: TAGEM/TA/10/01/01/06 
Yürütücü KuruluĢ KahramanmaraĢ Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri: ġule KISAKÜREK 
Proje Yürütücüleri: Alaaddin ÖZDEMĠR, Cafer Hakan YILMAZ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: - 
BaĢlama- BitiĢ Tarihleri 1 Ocak 2010-31 Aralık 2012 
 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
Bu çalıĢma kapsamında metota bağlı olarak çalıĢmalar yürütülmesinin yanı sıra metot dıĢı 
çalıĢmalarda yürütülmüĢtür.  
 
Metoda Bağlı Olarak Yürütülen Çalışmalar: 
5.11.2009 tarihinde Knudson C besi ortamına O.morio, O. coriophora, O. anatolica, O. palustris, 
O. sancta, O laxiflora, D. iberica, D. romano türlerinin ekimleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 7.2.2010 
tarihinde çimlenen ve protocorm oluĢturan türler yeni besi ortamına aktarılmıĢtır. Çimlenen ve 
procorm oluĢturan türlerin bir kısmı  1/1 oranında hazırlanan torf+ kum + toprak  ve torf +kum 
ortamına dikilmiĢtir. Toprak ortamlarına salep orkide köklerinden izole edilen Rhizoctonia 
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repens fungusu inkübe edilerek topraga bulaĢması sağlanmıĢ ekimler fungus inokule edilen 
ortamlara gerçekleĢtirilmiĢtir. Çimlenen türlerin her ay besi ortamları yenilenmiĢtir. 7.4. 2010 
tarihinde 3. aktarımdan sonra protocormların bir kısmı hazırlanan toprak ortamına dikilmiĢtir. 
Ancak herhangi bir geliĢme gözetmeyerek öldükleri tespit edilmiĢtir.   
 
Metot dışı yürütülen çalışmalar  
2010 yılı içerisinde yürütülen çalıĢmalar  
Ortam denemeleri 
Sıcaklık uygulamaları  
Tohum uygulamaları olarak üç baĢlık altında toplanmıĢtır.  
ORTAM DENEMELERĠ 
Tesadüf parselleri deneme desenine göre 2 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur.  
1.Deneme: CN ve CN +aktif karbon besi ortamında salep orkidelerinin çimlenme durumları 
Salep orkidelerinin Knudson C ve Knudson C+aktif karbonilaveli besi ortamında çimlenme 
durumları araĢtırılmıĢtır.  
En iyi çimlenen tür Knudson C besi ortamında D. romano olurken,D. İberica ve O. coriophora 
onu takip eden diğer türler olmuĢtur. Knudson C besi ortamında 6 tür çimlenirken, Knudson C + 
aktif karbon  besin ortamında 4 tür çimlenmiĢtir  
 
2. Deneme: Ġsveç +aktif karbon, Ġsveç ortamı, Cn+aktif karbon ve Cn besi ortamlarında salep 
orkide türlerinin çimlenme durumları araĢtırılmıĢtır. 
 2.1.2010 tarihinde sterilizasyonu yapılan salep orkide türlerinin tohumları dört farklı ortama 
ekilmiĢtir. Deneme sonucunda türler ile besi ortamları arasındaki iliĢki önemsiz bulunmuĢtur. En 
iyi çimlendirme ortamı isveç +aktif karbon ortamı olarak belirlenmiĢtir. ġekil 1‟de görüldüğü gibi 
bunu isveç ortamı takip ederken Knudson C besi ortamı en düĢük çimlenme oranının görüldüğü 
besi ortamı olmuĢtur. Ayrıca kurulan denemede enfeksiyon oranları da dikkate alındığında en 
fazla enfekte oaranı knudson C besi ortamında gerçekleĢmiĢtir. En az enfekte olan besi ortamı 
ise isveç ortamı olmuĢtur.  
ġekil 1. Besi Ortamlarının Çimlenme ve Enfeksiyon Oranları  
 

 
 
Türlerin çimlenme oranlarına bakıldığında en iyi çimlenen tür O. sancta olmuĢ, onu D. iberica ve 
O. anatolica izlemiĢtir. O. laxiflora ve D. umbrosa hiç çimlenmeyen enfekte oranı çok yüksek 
türler olarak ortaya çıkmıĢtır. 
SICAKLIK UYGULAMALARI  
1.Deneme: Knudson C besi ortamına ekilen salep orkide türleri ekilir ekilmez +40C de ve oda 
Ģartlarında tutulmuĢtur.  



 193 

1.09.2010 tarihinde knodson C besi ortamına ekimi yapılan salep orkide türlerinin bir kısmı oda 
koĢullarında bir kısmı +40C de tutularak çimlenme durumları araĢtırldı.  
+4 0C derecede 2 ay süresince tutulan salep orkideleri iki ay sonunda 160C „de sıcaklık ta 
tutulan ortamda 1 ay sürecince tutularak çimlenmeleri gözlendi.  
Sonuçta ekildikten hemen sonra +4 0C derecede tutulan tohumlarda hiç çimlenme 
gerçekleĢmezken oda koĢullarında çimlenme görüldü. 
2.Deneme: Knudson C besi ortamına ekilen salep orkide türlerinden  protocorm oluĢturanların 
aktarımları gerçekleĢtirilerek bir kısmı oda Ģartlarına bir kısmı ise +4 0C sıcaklıkta  2 ay 
süresince tutulmuĢtur. Ġki ay sonunda +16 0C de sıcaklıkta 2 ay süresince tutulmuĢtur. 
22.04.2010 tarihinde  Knudson C besi ortamına ekilen salep orkide türleri çimlendikten ve 
protocorm oluĢturduktan sonra besi ortamları yenilenerek oda Ģartlarına ve +4 0C‟de 
tutulmuĢlardır.  +4 0C de iki ay süresince bekletildikten sonra +160C de 2 ay süresince 
bekletilmiĢlerdir. Çimlenen türlerden Dactylorhisa iberica, Orchis coriophora, O. sancta 
türleri 3.08.2010 tarihinde aktarımları yapılarak yukarda anlatılan sıcaklık uygulamasına tabii 
tutulmuĢlardır. 3. 10.2010 tarihinde +16 0C derece sıcaklık uygulamasına geçilmiĢtir. 5 12. 2010 
tarihinde fide sayısı ve yumru büyüklüğü açısından değerlendirilmiĢtir. ġekil 4‟de türlerin sıcaklık 
uygulamaları sonucu protocom sayıları ve yumru büyüklükleri görülmektedir. Orchis coriophora 
ve D. İberica türlerinin yumru büklüğü soğuk uygulamada oda Ģartlarına göre iki katı bir geliĢme 
göstermiĢtir(ġekil 2). Ancak Orchis sancta yumru büyüklüğü oda koĢullarında daha iyi olmuĢtur.  

Türler Oda koĢulları +4 0C sıcaklık 
 Pr. 

Sayısı 
Yumru 

büyüklüğü 
(Ort.) 

Pr. Sayısı Yumru 
büyüklüğü 

(Ort) 
D. iberica 38 2 40 4-5 

O. coriophora 20 1 15 2-3 
O. sancta 25 1-2 15 1 

ġekil 2. Türlerin Sıcaklık Uygulamalarına Göre Protopcorm Sayısı Ve Yumru Büyüklüğü 
TOHUM DENEMELERĠ  
1.Deneme. Knudson C besi ortamında olgunlaĢmıĢ ve olgunlaĢmamıĢ tohumların çimlenme 
durumları araĢtırılmıĢtır. 18.06.2010 tarihinde Orchis coriophora, Dactylorhisa iberica, O. 
pyramidalis, O. coriophora ve Ophyris apifera türlerinin olgunlaĢmıĢ ve olgunlaĢmamıĢ 
tohumları aktif karbonlu Knudson C ve Knudson C besi ortamına ekimleri gerçekleĢtirilmiĢtir. O. 
sancta’nın sadece olgun tohumlar denemeye dahil edilmiĢtir. OlgunlaĢmamıĢ tohumlar yeĢil 
kapsüllerinde iken yüzeysel sterilizasyona tabi tutulmuĢtur. Olgun tohumların sterilizasyonu ise 
kurutma kağıtlarına paketlenerek yapılmıĢtır.  
Sonuçta Orkide türlerinin olgunlaĢmıĢ ve olgunlaĢmamıĢ tohumlarının çimlenme oranları besi 
ortamlarına aktif karbon ilavesi ile farklılıklar göstermiĢtir. Opyris türleri aktif karbon ilave 
edilmeyen ortamda hiçbir durumda çimlenmezken aktif karbonun eklendiği Knudson C ortamına 
ekilen olgunlaĢmamıĢ tohumları %20 oranında çimlenmiĢtir. O. sancta türünde ise ortama aktif 
karbon ilavesi olgunlaĢmamıĢ tohumların da çimlenmesine olanak sağlamıĢ olgun tohumların 
ise çimlenme oranını arttırmıĢtır. O. pyramidalis türünde ise aktif karbonunun ilave edilmediği 
ortamda olgunlaĢmamıĢ tohumlar çimlenebilmiĢlerdir. O. coriophora da O. pyramidalis türü gibi 
davranmıĢtır. Ortama aktif karbon ilave edilmesi D. İberica türünün olgunlaĢmıĢ ve 
olgunlaĢmamıĢ tohumlarının çimlenmesi üzerine olumlu etki yapmıĢ aktif karbonun ilave 
edilmediği ortamda çimlenmeyen olgunlaĢmıĢ ve olgunlaĢmamıĢ tohumlar ilave edilen ortamda 
çimlenmiĢlerdir (ġekil 3). Sonuç olarak olgunluk durumu türler ve besi ortamı arasında üçlü 
interaksiyon önemli bulunmuĢtur.  
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ġekil 3. Salep Orkidelerinin Olgun Ve OlgunlaĢmamıĢ Tohumlarının Knudson C Ve Knudson 

C + Aktif Karbon Ġlaveli Besi Ortamında Çimlenme Oranları  
TartıĢma  

ÇalıĢma kapsamında materyal metoda bağlı olarak yürütülen çalıĢmalar ve metot dıĢı kurulan 
denemeler gözlemler ve edinilen yeni bilgiler doğrultusunda materyal ve metod değiĢikliği 
yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢma kapsamında tür sayısının fazla olması 
uygulama Ģansını azaltmaktadır. Bu nedenle tür sayısının azaltılarak çalıĢmalara devam 
edilmesi uygun olacaktır. Bugüne kadar yapılan çalıĢmalar sonucunda salep orkidelerinin 
çimlenmesinde ve bitki elde edilmesinde bir problem olmadığı ancak toprağa aktarımda, bitkinin 
ve yumrunun geliĢiminde sıkıntılar olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Edinilen yeni bilgiler ve yapılan 
ön çalıĢma sonucunda salep orkidelerinin vernelizasyon ihtiyacı olduğu düĢünülmektedir. Bu 
noktadan hareketle önümüzdeki dönemde tür sayısının azaltılarak vernelizasyon denemelerinin 
kurulması, vernelizasyon ihtiyacı türlere göre belirlenmelidir. Bu doğrultuda materyal metot 
değiĢikliği yapılacaktır.  
 
Projede Önerilen DeğiĢiklikler:  
Materyal: 
Dactylorhisa romano  
Dactylorhisa iberica  
Orchis coriophora  
Opyhris apifera  türleri kullanılacaktır.  
Metod: 
Materyal olarak seçilen türlerin Knudson C besi ortamında ekimleri gerçekleĢtirilecek. Çimlenen 
ve protocorm oluĢturan türler 1,2,3,4 hafta ve 2ay ve 3 ay süresince +4 0C derecede tutularak 
türlerin vernelizasyon süresi belirlenecektir. Bu deneme Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere 
iki kez kurulacaktır. Gözlemler haftalık ve aylık olarak alınacaktır.  
 Proje faaliyet takvimi: Herhangi bir değiĢiklik olmamakla birlikte ekimler sadece Nisan ve 
Kasım aylarında gerçekleĢtirilecektir.  
Personel  
Kurumumuzdan ayrına Bekir Bülent ARPACI‟nın projede danıĢman olarak yer alacaktır.  
Kurumumuzdan ayrılan Kadriye DALFESOĞLU projeden çıkarılmıĢ, Cafer Hakan YILMAZ 
yardımcı araĢtırıcı olarak projeye dahil edilmiĢtir.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Proje No: TAGEM tarafından doldurulacaktır. 
Proje BaĢlığı Antalya Florasında YetiĢen Bazı Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinde 
Seleksiyon Islahı 
Projeyi Yürüten KuruluĢ Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  
Projeyi Destekleyen KuruluĢ TAGEM 
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Proje Yürütücüsü Fatma UYSAL 
Yardımcı AraĢtırmacılar Dr. Saadet TUĞRUL AY 
Prof. Dr. Kenan TURGUT 
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇEOĞLU 
AraĢ. Gör. Ġlker CĠNBĠLGE 
BaĢlama- BitiĢ Tarihleri 2009-2013 
Projenin Toplam Bütçesi: 2009: 8850 TL      2010: 1350 TL      2011: 16350 TL 

Proje Özeti  
Salvia türlerinde seleksiyon çalıĢmaları ile agronomik ve kalite özellikleri yüksek çeĢit elde 

edilmesi amacıyla hazırlanan projede; 
Salvia fruticosa türü için, 05.10.2010 tarihinden itibaren haftada iki gün, daha önce 

belirlenmiĢ olan 4 lokasyondaki 11 farklı populasyonda arazi çalıĢmaları yapılmıĢtır. Arazi 
çalıĢmaları bir gün çeliklerin alınması ve ertesi gün alınan çeliklerin köklendirme serasına 
dikilmesi Ģekilde planlanmıĢtır. 284 tek bitkiden alınan toplam 14067 adet çelik sisleme serasına 
dikilmiĢtir. Köklenen bitkiler (9022 adet) torf + perlit (2: 1) karıĢımı ile hazırlanan harçlar ile 
doldurulmuĢ saksılara aktarılarak yetiĢtirme serasına konulmuĢtur. ġaĢırtmadan 15 gün sonra 
yapılan sayımlar ile sağlıklı bitki sayıları (7027 adet) tespit edilerek sağlıklı bitki yüzdeleri 
belirlenmiĢtir. 
Salvia Tomentosa türü için, 02.11.2010 tarihinden itibaren haftada iki gün, daha önce 
belirlenmiĢ olan 4 lokasyondaki 8 farklı populasyonda arazi çalıĢmaları yapılmıĢtır. Arazi 
çalıĢmaları bir gün çeliklerin alınması ve ertesi gün alınan çeliklerin köklendirme serasına 
dikilmesi Ģekilde planlanmıĢtır. 107 tek bitkiden alınan toplam 2300 adet çelik sisleme serasına 
dikilmiĢtir. Köklenen bitkiler (1816 adet) torf + perlit (2: 1) karıĢımı ile hazırlanan harçlar ile 
doldurulmuĢ saksılara aktarılarak yetiĢtirme serasına konulmuĢtur. ġaĢırtmadan 15 gün sonra 
yapılan sayımlar ile sağlıklı bitki sayıları (1797 adet) tespit edilerek sağlıklı bitki yüzdeleri 
belirlenmiĢtir. 
Nisan 2011‟de, kaynak populasyonunu oluĢturmak için farklı populasyonlardan toplanan tek 
bitkilerden elde ettiğimiz sağlıklı bitkiler, tek sıra halinde araziye dikilecek ve kültürel iĢlemler 
devam edecektir. Devam eden yıllarda, projede belirtilen kriterlere göre seleksiyon yapılacaktır. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
PROJENĠN ADI : Antalya Florasında YetiĢen Bazı Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinde Seleksiyon 
Islahı 
Selektive Breeding of Some Sage (Salvia spp.) in Flora of Antalya  
Proje No: TAGEM/TA/ 
YÜRÜTÜCÜ KURULUġ: Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü  
PROJE LĠDERĠ: Fatma UYSAL 
ROJE YÜRÜTÜCÜLERĠ: Dr. Saadet TUĞRUL AY Prf. Dr. Kenan TURGUT Prf. Dr. Mustafa 
GÖKÇEOĞLU AraĢ. Gör. Ġlker CĠNBĠLGE 
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILAN KURULUġ:  
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 
Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 
BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2009-2013 
Dönem Bulguları ve TartıĢma 
1. Tek Bitkilerden (Genotiplerden) Çeliklerin Alınması 
 
Salvia fruticosa 
  05.10.2010 tarihinden itibaren haftada iki gün, daha önce belirlenmiĢ olan 4 
lokasyondaki 11 farklı populasyonda arazi çalıĢmaları yapılmıĢtır. Arazi çalıĢmaları bir gün 
çeliklerin alınması ve ertesi gün alınan çeliklerin köklendirme serasına dikilmesi Ģekilde 
planlanmıĢtır. 
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 Adrasan ve Teleferik populasyonlarına, 05.10.2010 tarihinde gidilerek; FK4 
populasyonundan 20 adet tek bitkiden 1109 adet çelik, FKM2 populasyonundan 7 adet tek 
bitkiden 354 adet çelik, FKM3 populasyonundan 21 adet tek bitkiden 1503 adet çelik, bitkinin 
habitusuna bağlı olarak her tek bitkiden en az  22 adet  en fazla 138 adet çelik alınmıĢtır.  
 Gelidonya populasyonuna 07. 10. 2010 tarihinde gidilerek; FKM1 populasyonundan 44 
adet tek bitkiden 2765 adet çelik, bitkinin habitusuna bağlı olarak her tek bitkiden en az  29 adet  
en fazla 138 adet çelik alınmıĢtır.  
 KaĢ ve Demre populasyonlarına, 12.10.2010 tarihinde gidilerek; FD2 populasyonundan 
20 adet tek bitkiden 591 adet çelik, FKS2 populasyonundan 20 adet tek bitkiden 815 adet çelik, 
FKS3 populasyonundan 20 adet tek bitkiden 662 adet çelik, bitkinin habitusuna bağlı olarak her 
tek bitkiden en az  15 adet  en fazla 86 adet çelik alınmıĢtır. 
 Göynük ve KiriĢ populasyonlarına, 04.10.2010 tarihinde gidilerek; FK3 populasyonundan 
26 adet tek bitkiden 1374 adet çelik, FK5 populasyonundan 20 adet tek bitkiden 879 adet çelik, 
bitkinin habitusuna bağlı olarak her tek bitkiden en az  21 adet  en fazla 110 adet çelik 
alınmıĢtır. 
 2009 yılı yapılan arazi çalıĢmalarında getirilen ve enstitü arazisine dikilen FK2, FK3, 
FK4, FKM2, FKM3, FD1, FD2 VE FD4 populasyonlarına ait tek bitkilerden, 18. 10. 2010 
tarihinde toplam 83 adet tek bitkiden 4015 adet çelik alınmıĢtır. 
 Çelikler alınmadan önce tip numaraları yazılarak etiketleniĢ ve fotoğrafları çekilmiĢtir. 
Çeliklerin alındığı her populasyondan toprak örnekleri alınmıĢtır. 

Alınan çelikler kağıt peçetelere sarılarak kasalara yerleĢtirilmiĢ ve ıslatılmıĢtır. Kasaların 
üzeri ıslak bez ile kapatılarak çelikler dikime kadar (ertesi güne kadar) bu Ģekilde muhafaza 
edilmiĢtir. 

 
Salvia Tomentosa 

02.11.2010 tarihinden itibaren haftada iki gün, daha önce belirlenmiĢ olan 4 
lokasyondaki 8 farklı populasyonda arazi çalıĢmaları yapılmıĢtır. Arazi çalıĢmaları bir gün 
çeliklerin alınması ve ertesi gün alınan çeliklerin köklendirme serasına dikilmesi Ģekilde 
planlanmıĢtır. 

GündoğmuĢ lokasyonuna, 02.11.2010 tarihinde gidilerek; TG1 populasyonundan 10 
adet tek bitkiden 289 adet çelik, TG2 populasyonundan 8 adet tek bitkiden 216 adet çelik, TG3 
populasyonundan 8 adet tek bitkiden 283 adet çelik alınmıĢtır.  

Alanya lokasyonuna, 06.11.2010 tarihinde gidilerek; TAL1 populasyonundan 16 adet tek 
bitkiden 294 adet çelik, TAL2 populasyonundan 14 adet tek bitkiden 270 adet çelik alınmıĢtır.  

Manavgat lokasyonuna, 09.11.2010 tarihinde gidilerek; TM1 populasyonundan 10 adet 
tek bitkiden 219 adet çelik, TM2 populasyonundan 15 adet tek bitkiden 321 adet çelik alınmıĢtır. 

Serik lokasyonuna, 11.11.2010 tarihinde gidilerek; TS1 populasyonundan 25 adet tek 
bitkiden 408 adet çelik alınmıĢtır. 
Çelikler alınmadan önce tip numaraları yazılarak etiketleniĢ ve fotoğrafları çekilmiĢtir. Çeliklerin 
alındığı her populasyondan toprak örnekleri alınmıĢtır. 

Alınan çelikler kağıt peçetelere sarılarak kasalara yerleĢtirilmiĢ ve ıslatılmıĢtır. Kasaların 
üzeri ıslak bez ile kapatılarak çelikler dikime kadar (ertesi güne kadar) bu Ģekilde muhafaza 
edilmiĢtir. 

 
2. Alınan Çeliklerin Köklendirmeye Dikilmesi 
 
Salvia fruticosa 

Kasalarda ıslak bez ile muhafaza edilerek getirilen, 284 tek bitkiden alınan toplam 14067 
adet çelik 10-15 cm uzunluğunda hazırlanarak, Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsüne ait 
sisleme serasına, torf perlit ( 1: 1 ) ortamına,köklendirme hormonu (toz NAA) uygulanarak 
dikilmiĢtir. Sulama sistemi 1 saatte 2 dakika olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. 

 
Salvia Tomentosa 

Kasalarda ıslak bez ile muhafaza edilerek getirilen, 107 tek bitkiden alınan toplam 2300 
adet çelik 10-15 cm uzunluğunda hazırlanarak, Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsüne ait 
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sisleme serasına, torf perlit ( 1: 1 ) ortamına,köklendirme hormonu (toz NAA) uygulanarak 
dikilmiĢtir. Sulama sistemi 1 saatte 2 dakika olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. 

 
 3. Köklenme Oranlarının Belirlenmesi 
 
Salvia fruticosa 

Köklendirme serasına dikilen çelikler 6.11.2010 tarihinde (dikimden bir ay sonra), 
köklenen çelikler sayılarak köklenme yüzdeleri belirlenmiĢtir. Sayımlar sonucunda en yüksek 
köklenme oranı %100 ( FK3-12, FK3-16, FK3-19, FK4-3, FK4-19, FD2-20), en düĢük köklenme 
oranı % 0 ( FKM3-27, FKM3-28, FD4-3) olduğu belirlenmiĢtir. 

 
Salvia Tomentosa 

Köklendirme serasına dikilen çelikler 03.12.2010 tarihinde (dikimden bir ay sonra), 
köklenen çelikler sayılarak köklenme yüzdeleri belirlenmiĢtir. Sayımlar sonucunda en yüksek 
köklenme oranı %100, en düĢük köklenme oranı % 26,67 olduğu belirlenmiĢtir. 
 
4. Köklenen Bitkilerin Saksılara ġaĢırtılması 
 
Salvia fruticosa 

Köklenen bitkiler ( 9022 adet) torf + perlit ( 2: 1 ) karıĢımı ile hazırlanan harçlar ile 
doldurulmuĢ saksılara aktarılarak yetiĢtirme serasına konulmuĢtur. ġaĢırtmadan 15 gün sonra 
yapılan sayımlar ile sağlıklı bitki sayıları ( 7027 adet) tespit edilerek sağlıklı bitki yüzdeleri 
belirlenmiĢtir. Tek bitkilerden alınan çeliklerden;  
% 20‟den fazla sağlıklı bitki elde edilen tek bitki sayısı 214, % 40‟dan fazla sağlıklı bitki elde 
edilen tek bitki sayısı 152, % 60‟dan fazla sağlıklı bitki elde edilen tek bitki sayısı 112, % 80‟den 
fazla sağlıklı bitki elde edilen tek bitki sayısı 67 adet olarak belirlenmiĢtir. 
 
Salvia Tomentosa 

Köklenen bitkiler ( 1816 adet) torf + perlit ( 2: 1 ) karıĢımı ile hazırlanan harçlar ile 
doldurulmuĢ saksılara aktarılarak yetiĢtirme serasına konulmuĢtur. ġaĢırtmadan 15 gün sonra 
yapılan sayımlar ile sağlıklı bitki sayıları ( 1797 adet) tespit edilerek sağlıklı bitki yüzdeleri 
belirlenmiĢtir. Tek bitkilerden alınan çeliklerden;  
% 20‟den fazla sağlıklı bitki elde edilen tek bitki sayısı 107, % 40‟dan fazla sağlıklı bitki elde 
edilen tek bitki sayısı 96, % 60‟dan fazla sağlıklı bitki elde edilen tek bitki sayısı 81, % 80‟den 
fazla sağlıklı bitki elde edilen tek bitki sayısı 74 adet olarak belirlenmiĢtir. 
 
9. Projede Önerilen DeğiĢiklikler 
 
 Projede yer alan, Prf. Dr. Mustafa GÖKÇEOĞLU ve AraĢ. Gör. Ġlker CĠNBĠLGE yerine 
enstitümüzde çalıĢan ve projeye olan katkılarından dolayı Biyolog Nurtaç ÇINAR‟ ın yardımcı 
araĢtırıcı olarak yer alması konusunda bir değiĢiklik önerisi mevcuttur. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Proje BaĢlığı Antalya Florasında Yaygın Olarak Bulunan Dağ Çayı (Sideritis 
spp.) Türlerinin Agronomik ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi 
Projeyi Yürüten KuruluĢ Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen KuruluĢ Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, BGK Bölümü 
Proje Yürütücüsü Dr. Saadet TUĞRUL AY 
Yardımcı AraĢtırmacılar Ahu ÇINAR Dr. Esin Arı Nurtaç ÇINAR Yrd. Doç. Dr. S. Ramazan 
GÖKTÜRK 
BaĢlama-BitiĢ Tarihleri 2011-2014 
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Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2011: 12.000 TL   2012: 2.700 TL   2013: 15.000 TL.   
2014:--TL 
Proje Özeti  
Antalya Florasında yaygın olarak bulunan Dağ çayı (Sideritis spp.) türlerinin agronomik ve kalite 
değerleri belirlenerek karakterizasyonunun yapılması amaçlanmaktadır. 
Ġlk aĢamada Sideritis  türlerinin teĢhisi için örnek materyallerin toplanması, fotoğraf çekimleri, 
yöre halkının geleneksel olarak faydalandıkları kısımları, yöresel isimleri, kullanıĢ biçimleri, 
kendi ihtiyaçları için veya ticari amaçla toplayıp toplamadıkları vb. ve varsa kültürü hakkında 
bilgi toplanması planlanmaktadır (Anket). Aynı zamanda Sideritis türlerinden değiĢik 
dönemlerde örnekler alınarak ve tohum, çelik gibi çoğaltım materyali toplanması 
amaçlanmaktadır. 
Sideritis türlerinin tohum veya çelik gibi çoğaltım materyallerinin sera koĢullarında, fide ve 
köklendirilmiĢ çelik Ģeklinde üretimi ve kolleksiyon bahçesine ekim/dikimi yapılarak materyalin 
korunması planlanmaktadır. Tasadüf parselleri deneme desenine göre denemesi kurularak 
agronomik ve kalite kriterlerinin saptanması amaçlanmaktadır. 
Denemede, çiçeklenme öncesi, çiçeklenme ve çiçeklenme sonrası dönemlerinde alınan 
örneklerde uçucu yağ miktarının tespit edilmesi ve içerik analizinin Gaz Kromotografisi (GC) ile 
yapılması planlanmaktadır.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yeni Ön Teklif Proje 
 
Proje BaĢlığı Antalya Doğal Florasında YayılıĢ Gösteren Mersin (Myrtus 
communis L.)‟in Toplanması ve Karakterizasyonu 
Projeyi Yürüten KuruluĢ BATEM 
Projeyi Destekleyen KuruluĢ TAGEM 
Proje Yürütücüsü Arzu BAYIR 
Yardımcı AraĢtırmacılar Saadet TUĞRUL AY, Ahu ÇINAR, Haluk TOKGÖZ, Muharrem 
GÖLÜKÇÜ, Ramazan TOKER 
BaĢlama- BitiĢ Tarihleri 2011-2013 
Projenin yıllara Göre Bütçesi 2011: ….. TL   2012: 24 000 TL   2013: 6 000 TL   
2014:……….TL 

Proje Özeti  
Myrtaceae familyasından olan mersin (Myrtus communis L.) Akdeniz ülkelerinin büyük 
çoğunluğunda doğal olarak yetiĢen herdem yeĢil bir bitkidir. Türkiye‟de Mersin bitkisi çam 
ormanında ve nehir kenarlarında, özellikle deniz seviyesinden 500-600 metre yükseklikte Toros 
dağlarında yetiĢmektedir. Mersin halk hekimliğinde antiseptik ve dezenfektan ilaç olarak 
kullanılmaktadır. Ġçerdiği fenolik maddeler ve uçucu yağlardan dolayı doğal bir antioksidandır.  
Bu çalıĢmada Antalya‟da ve ilçelerinin doğal florasında yetiĢen mersin bitkisinin fenolik madde 
ve uçucu yağ içeriklerinin belirlenmesi ve ümitvar tiplerin seçilmesi amaçlanmıĢtır. Tespit 
edilecek ümitvar tiplerin yetiĢtirilmesi daha sonra yapılacak çalıĢmalara materyal sağlanması 
bakımından önem taĢımaktadır. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yeni Ön Teklif Proje 
 
Proje Adı: Antalya Doğal Florasında YayılıĢ Gösteren Mersin (Myrtus communis L.)‟in 
Toplanması ve Karakterizasyonu (Collection and characterization of Myrtle (Myrtus communis 
L.) in natural ecosystem  of Antalya) 
Yürütücü KuruluĢ: Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Proje Lideri: Arzu BAYIR 
Proje Yürütücüleri: Saadet TUĞRUL AY, Ahu ÇINAR, Haluk TOKGÖZ, Muharrem GÖLÜKÇÜ, 
Ramazan TOKER 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: 
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BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 2012-2015 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Son yıllarda yapılan çalıĢmalarla tıbbi ve aromatik bitkilerin içerdiği biyoaktif bileĢenlerin 
sağlık açısından önemli olduğunun vurgulanması bu bitkilerin tüketimini ve değerini arttırmıĢtır. 
Önceleri bitkiler tarafından sentezlenen ve hiçbir iĢlevi olmayan atık madde olarak 
değerlendirilen biyoaktif bileĢenlerin veya diğer bir ifadeyle ikincil metobolitlerin, nasıl ve ne 
Ģekilde meydana geldikleri konusunda kesin bilgilere henüz ulaĢılamamakla birlikte sayı ve yapı 
itibari ile çok büyük çeĢitlilik gösterdiği bildirilmektedir.  

Terpen ve terpenoidler; flavonoidleri içeren fenolikler ve alkoloidler biyoaktif bileĢenlerin 
baĢlıcaları olarak sıralanırken, fenolik maddeler özellikle de flavonoidler son dönemde üzerinde 
çalıĢmaların yoğunlaĢtığı biyoaktif bileĢenlerin baĢında gelmektedir. Biyoaktif bileĢenlerce 
zengin tıbbi ve aromatik bitkiler günümüzde ilaç, gıda, kozmetik, zirai mücadele gibi birçok 
sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Mersin, flavonoidler bakımından zengin bir meyvedir. 
Son yıllarda flavonoidler serbest radikal yakalayıcısı olmaları, enzim aktivitelerini düzenlemeleri, 
hücre çoğalmasını inhibe etmeleri, antibiyotik, antiallerjen, antidiyareik, antiülser ve anti-
inflamatuvar ilaç gibi hareket etmeleri dolayısı ile araĢtırmacıların ilgisini çekmiĢtir. Serbest 
radikallerin lipid, protein ve nükleik asitlere oksidatif olarak zarar verdiği ve bu nedenle katarakt, 
kanser ve damar sertliği gibi hastalıkların oluĢumuna sebep olduğu belirtilmektedir. Antioksidan 
maddeler serbest radikalleri etkisiz hale getirerek bunların olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırmakta ve hastalıkların oluĢumunu önlemektedir.  

Flavonoidler insan vücudu tarafından sentezlenemezler. Bu nedenle günlük besinlerle 
alınması gerekmektedir. Bu bileĢikler meyve ve sebzeler ile çay, kakao ve Ģarap gibi bitkisel 
orijinli içeceklerde yaygın olarak bulunmaktadır. 

Akdeniz Bölgesi‟nin doğal bitki örtüsünde bulunan mersinin meyveleri mavimtırak, 
morumsu siyah ve beyaz bir renge sahiptir, çok tohumludur. Meyvelerin hoĢ, baharatlı bir tadı 
ve aromatik kokusu vardır. Son zamanlarda yüksek antioksidan özelliğinden dolayı diğer siyah 
renkli meyvelerde olduğu gibi siyah meyveli mersine olan talep de artmıĢtır. Mersin bitkisinin 
tanen içeriği fazladır. Mersin yaprağının bileĢiminde %14-19 tanen, %0.3-0.5 uçucu yağ ve acı 
maddeler bulunur. Meyvesi ise yine tanen, uçucu yağ ve Ģekerler ile organik asitler (malik ve 
sitrik asit) taĢımaktadır. Yaprak ve meyveler kabız yapıcı, mikrop öldürücü, iĢtah açıcı ve kan 
dindirici gibi etkileri nedeniyle kullanılmaktadır. Yapraktan ekstre edilen mirisetinin romatizma, 
kalp damar hastalıkları, bronĢit, soğuk algınlığı gibi çok geniĢ yelpazedeki sağlık problemlerinin 
çözümünde katkı sağladığı ifade edilmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalıĢmada yapraklardan 
elde edilen mirisetinin deney hayvanlarında böbrek fonksiyon bozukluların düzeltilmesinde etkin 
rol oynadığını saptanmıĢtır. Mirisetinin güçlü antioksidan, antikarsinojenik ve antiagregan 
özelliklerini içeren çeĢitli terapötik etkilerinin araĢtırıldığı birçok çalıĢma bulunmaktadır. 

Meyveleri taze olarak tüketilmesi yanında kurutularak tüketimi veya likör yapımında 
kullanılması da mümkündür. 

Çok çeĢitli alanlarda kendisine kullanım alanı bulmuĢ olan mersin bitkisi bunu içeriğinin 
zenginliğine borçludur. Mersin bitkisi hakkında yapılan çalıĢmaların çoğu özellikle yapraklarında 
bulunan uçucu yağların tespiti ile ilgilidir. Yaprakların ve özellikle meyvelerin fenolik madde 
içerikleri ve bunların etkileri üzerine yapılan çalıĢma sayısı oldukça azdır. Akdeniz bölgesinin 
doğal bitkisi olan mersinin değerlendirilmesi açısından bu maddelerce zengin tiplerin 
belirlenmesi önemlidir. Bu çalıĢma ile doğal floradan toplanacak olan mersin bitkisinin hem 
fenolik madde ve uçucu yağ oranlarının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Ümitvar tiplerin belirlenmesi 
ve muhafazası daha sonra yapılacak çalıĢmalara materyal sağlanması açısından önemlidir. 
 
Materyal ve Metot: 
Materyal 

ÇalıĢmada materyal olarak Antalya ve çevresinde yetiĢen mersin bitkisinin yaprakları ve 
meyveleri kullanılacaktır. 
 
Metot 
Mersin tiplerinin belirlenmesi 
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AraĢtırmanın ilk yılında mersin bitkisinin Antalya ve çevresinde yetiĢtiği lokasyonlar 
belirlenecek, meyve ve yaprak örnekleri alınacaktır. Mersin meyveleri toplanırken, bol ve 
gösteriĢli meyveli, tatlı ve iyi bir vejetatif geliĢme gösteren biyotipler üzerinde durulacaktır. 
Verimleri nispeten düĢük ve meyveleri küçük olan bitkilerden örnek alınmayacaktır. Ölçüm ve 
değerlendirmeler yapmak üzere mersin bitkilerinin farklı yön ve dallarından alınan meyve ve 
yaprak örnekleri laboratuara buz kutusunda soğuk zinciri ile en kısa süre içerisinde taĢınacaktır. 
Bitkinin çoğaltımı için alınacak çelikler sisleme serasında köklendirilecektir. 
 
 
Seçilen Tiplerin Tanıtılmasında Belirlenen Özellikler 
Pomolojik Özelliklerin Belirlenmesi: Meyvelerin suda çözünebilen kuru madde miktarı (SÇKM) % 
olarak refraktometre ile, % toplam asit değerleri titrasyon yöntemiyle ölçülerek malik asit 
cinsinden hesaplanacaktır. Meyve ağırlığı (g) hassas terazi ile, pH değeri pHmetre ile, meyve 
eni (mm), meyve boyu (mm), yaprak eni (mm), yaprak boyu (mm) değerleri kumpas yardımıyla 
ölçülecektir. 
Ekstraksiyon: 1 g meyve ve yaprak örnekleri oda sıcaklığında 10 ml‟lik %70‟lik metanolle 3‟er 
defa ultra turrax (11.000 rpm, 1dk) yardımı ile homojenize edilecektir. Bulamaç 4000 rpm‟de 15 
dk santrifüj edilecek, üst faz biriktirilecektir. Üst faz rotary evaporatör yardımı ile (45°C) 
uçurulacak, kalan kısım 25 ml metanolle çözülecektir. Ekstrakt filtre kağıdı kullanılarak filtre 
edilecek, analiz zamanına kadar -18°C‟da muhafaza edilecektir (Karadeniz vd. 2005). 
Ekstraksiyon ve bütün analizler 3‟er defa tekrarlanacaktır. 
Toplam Fenolik Madde Analizi: Toplam fenolik bileĢiklerin kolorimetrik olarak tayininde Spanos 
ve Wrolstad (1990) tarafından tanımlanan spektrofotometrik yöntem kullanılacaktır. Bu amaçla 
örneklerden bir tüpe 100 µl alınarak üzerine 900 µl destile su eklenecektir. Daha sonra 5 ml 0.2 
N Folin-Ciocalteau çözeltisi ve 4 ml doymuĢ sodyum karbonat çözeltisi (75 g/l) ilave edilerek, 
tüpler vorteks ile iyice karıĢtırıldıktan sonra 2 saat karanlıkta bekletilecektir. Spektrofotometrede 
765 nm dalga boyunda okunacak absorbans değerinden ve gallik asit ile hazırlanmıĢ kurveden 
yararlanılarak toplam fenolik madde miktarı hesaplanacaktır  
Toplam Flavonoid Miktarının Tayini: Toplam flavonoid miktarının alüminyum klorid ile 
kolorimetrik olarak tayininde Karadeniz vd. (2005) tarafından tanımlanan spektrofotometrik 
yöntem kullanılacaktır. 1 ml örnek 10 ml‟lik cam ĢiĢe içine konulacak, üzerine 4 ml distille su ve 
0.3 ml %5‟lik NaNO2 ilave edilecek ve karıĢtırılacaktır. 5 dk sonra 0.6 ml %10‟luk AlCl3.6H2O 
eklenecek, 5 dk sonra da 2 ml 1 mol/L‟lik NaOH ilave edilecek ve toplam hacim distille suyla 10 
ml‟ye tamamlanacaktır. KarıĢım iyi bir Ģekilde karıĢtırıldıktan sonra spektrofotometrede 510 nm 
dalga boyunda okunacak absorbans değerinden ve kateĢin ile hazırlanmıĢ kurveden 
yararlanılarak toplam flavonoid miktarı gram meyvede mg kateĢine eĢdeğer olacak Ģekilde 
hesaplanacaktır. 
Antioksidan Kapasitesinin Ölçülmesi:  
DPPH Yöntemi ile: Ölçümlerde stabil radikal DPPH solusyonu kullanılacaktır. Ekstrelerin 2,2-
difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) üzerindeki serbest radikalleri temizleyici etkileri Lafka ve ark. 
(2007) tarafından modifiye edilmiĢ metot kullanılarak ölçülecektir. Metanol kullanılarak farklı 
konsantrasyonlarda hazırlanmıĢ örnek çözeltisinin 0.1 ml‟si üzerine yine metanolde hazırlanmıĢ 
(25 mg/L) DPPH çözeltisinden 3.9 ml ilave edilecek ve vortekste 30 saniye karıĢtırılarak oda 
sıcaklığında ve karanlıkta 30 dakika bekletilecektir. Karanlıkta inkübasyon sonrasında, 
örneklerin absorbansı UV spektrofotometre kullanılarak 515 nm‟de metanole karĢı ölçülecektir. 
Örneklerin serbest radikalleri temizleyici etkileri aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. 
                                                        Akontrol - Aörnek  
                       % inhibisyon   =                                  x 100 
                                                             Akontrol  
Akontrol: 0.1 ml metanol + 3.9 ml DPPH çözeltisinin metanole karĢı okunan absorbans değeri 
Aörnek: Örneklerin 30 dk sonunda metanole karĢı okunan absorbans değeri 

Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan örneklerden elde edilen % inhibisyon değerleri ile 
konsantrasyon değerleri grafiğe geçirilerek her bir örnek için DPPH'ın etkisini %50 azaltan etkili 
konsantrasyon (EC50) hesaplanacaktır.  
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TEAC Yöntemi ile: TEAC analizi için 7 mM ABTS (2,2'-Azino-bis 3-ethylbenzothiazoline-6-
sulfonic acid) 2,45 mM potasyumbisülfat ile karıĢtırılarak karanlık ortamda 12-16 saat 
bekletilecek, daha sonra bu solusyon sodyum asetat (pH 4,5) tampon çözeltisi ile 
spektrofotometrede 734 nm dalga boyunda 0,700±0,01 absorbans olacak Ģekilde 
sadeleĢtirilecektir. Son olarak 20 µL meyve ekstraktına 2,98 mL hazırlanan tampon çözeltisi 
karıĢtırılarak absorbans 10 dakika sonra spektrofotometrede 734 nm dalga boyunda 
ölçülecektir. Elde edilen absorbans değerleri Troloks (10–100 µmol/L) standart eğim çizelgesi ile 
hesaplanarak µmol Troloks eĢdeğeri/g yaĢ meyve olarak verilecektir (Özgen ve ark., 2006). 
Fenolik BileĢiklerin Ekstraksiyonu: Hertog ve ark. (1992) tarafından geliĢtirilen yöntem 
kullanılacaktır. Tartılan 1 gram meyve örneklerine 2 g/l TBHQ (Tersiyer butil hidrokinon) içeren 
40 ml sulandırılmıĢ metanol (%62.5) ile birlikte 6M‟lık 10 ml HCl ilave edilecektir. Örnekler 
90ºC‟de 2 saat boyunca karıĢtırıcı üzerinde bekletilecek, 2 saat sonunda örnekler soğumaya 
bırakılacaktır. Örnek hacmi metanolle 100 ml‟ye tamamlanarak 5 dk boyunca karıĢtırılacaktır. 
Örnekler daha sonra filtre kağıdı kullanılarak süzülecek ve HPLC‟de analiz edilinceye kadar -
20ºC‟de saklanacaktır.  
Fenolik Maddelerin HPLC ile Analizi:   Fenolik maddelerin HPLC ile analizinde Dopico-Garcia ve 
ark. (2007) tarafından geliĢtirilen yöntem kullanılacaktır. Bu amaçla solvent A olarak formik 
asit:su (19:1), solvent B olarak metanol kullanılarak, elusyon periyodu 3 dk 15% B,  13 dk 25% 
B, 25 dk 30%B, 35 dk 35% B, 39 dk 45% B, 42 dk 45% B, 44 dk 50% B, 47 dk 55% B, 50 dk 
70% B, 56 dk 75% B ve 60 dk 100% B olacak Ģekilde ayarlanacaktır. Analiz 280 ve 365 nm‟de 
LiChroCART RP-18 kolon (250x4 mm, 5 µm partikül çapı) kullanılarak oda sıcaklığında 
yapılacak ve akıĢ hızı 0.9 ml/dk olarak ayarlanacaktır. Miktar tayini eksternal yöntemle 
belirlenecektir.  
Uçucu Yağların Distilasyonu: Mersin örneklerinden 100 gr öğütülmüĢ meyve ve yapraklar 
klavenger aleti ile ayrı ayrı su distilasyonuna tabi tutulacaktır. Elde edilen uçucu yağlar sodyum 
sülfat ile kurutulup, analize kadar koyu renk steril ĢiĢelerde -18°C‟da muhafaza edilecektir. 
Uçucu Yağ BileĢenlerinin Belirlenmesi: Klavenger düzeneğinde su destilasyonuyla elde edilen 
uçucu yağ örneklerinin bileĢimi Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi (GC-MS) cihazıyla 
belirlenecektir. Sistemin çalıĢma koĢulları Ģu Ģekilde düzenlenecektir (Mimica- Dukic vd., 2010) 
 
Enjeksiyon Bloğu : 250 ºC 
AkıĢ Hızı : 1 ml/dk 
Enjeksiyon hacmi : 0,2 µl (split 50:1) 
Dedektör : 70 eV 
ĠyonlaĢtırma Türü : El 
Kullanılan Gaz : Helyum 
Kullanılan Kolon : Agilent tech. HP-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm 
Sıcaklık Programı : 1 dk 50°C, 5°C/dk - 100°C/dk, 9°C/dk - 200°C‟ye 7.89 dk 
 
Ġstatistiksel Analiz: Elde edilen sonuçlar SAS paket programı kullanılarak varyans analizine tabi 

tutulacaktır. 
 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 
 AraĢtırma ile Antalya çevresinde yetiĢen mersin bitkisinin karakteristik (fiziksel, kimyasal) 

özellikleri ortaya konmuĢ olacaktır. 
 Doğal floradan toplanacak olan mersin bitkisinin fenolik madde, uçucu yağ oranları ve 

antioksidan aktiviteleri tespit edilecektir.  Yüksek içeriğe sahip biyotipler belirlenerek bunların 
çoğaltılması ve muhafazası sağlanacaktır. Bu tipler ileride yapılacak çalıĢmalar için kaynak 
teĢkil edecektir. 

 
 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve Yıllara Göre): 
 YILLARA GÖRE DAĞILIM 
 1.YIL 2.YIL 3.YIL 
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TOPLAM 24.000 6.000  

GENEL TOPLAM 30.000 
 
 
ÇalıĢma Takvimi: 
 
Proje Faaliyetleri Sorumlu KiĢi GerçekleĢme 

Tarihi 
Açıklama 

Proje ön hazırlık 
iĢlemlerinin 
tamamlanması ve 
Survey Gezileri 

Arzu BAYIR 
Saadet Tuğrul Ay 

Ahu Çınar 

Ocak 2012-
Haziran  2013 

 
Proje ön hazırlık iĢlemlerinin tamamlanması 
(proje bütçesinden alımı yapılacak 
malzemelerin temini), Survey Gezileri (Doğal 
yayılıĢ alanlarındaki mersin bitkilerinin yerlerinin 
belirlenmesi, örneklerin ve çoğaltım materyalinin 
toplanması, dikimi ve bakımı) 
 

 
Laboratuvar 
ÇalıĢmaları 
 

Arzu BAYIR 
Haluk TOKGÖZ 

Muharrem 
GÖLÜKÇÜ 

Ramazan TOKER 
 

Haziran 2013-
Haziran 2014 

Laboratuar ÇalıĢmaları (Farklı lokasyonlardan 
alınan mersin örneklerinde pomolojik analizlerin, 
ekstraksiyon iĢlemlerinin, fenolik madde, uçucu 
yağ, antioksidan aktivite analizlerinin yapılması)  

Sonuç Raporunun 
Yazılması 

 
Arzu BAYIR 

 

Haziran 2014-
Ocak 2015 

Verilerin değerlendirilmesi ve sonuç raporunun 
hazırlanması 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Proje BaĢlığı Batı Akdeniz Bölgesi‟nde YayılıĢ Gösteren Alıç Türlerinin Bazı  
Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Koruma Altına Alınması 
Projeyi Yürüten KuruluĢ Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Projeyi Destekleyen KuruluĢ TAGEM 
Proje Yürütücüsü Nurtaç Çınar 
Yardımcı AraĢtırmacılar Fatma Uysal, Ramazan Toker, Arzu Bayır, Ercan Gürbüz, Bayram 
Kolak 
BaĢlama- BitiĢ Tarihleri Ocak 2012-Aralık 2014 
Projenin yıllara Göre Bütçesi 2012: 3 250 TL   2013: 12 500 TL.   2014: 1 000 TL 
Proje Özeti  
Proje, Batı Akdeniz Bölgesi‟nde yayılıĢ gösteren yedi Alıç (Crateagus) türünün morfolojik 
özelliklerinin, etken maddelerinin, antioksidant ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi ve 
türlerin ex-situ korunması amacıyla yürütülecektir. 
DeğiĢik bitki geliĢim dönemlerinde (meyve, çiçeklenme vb..) bölgemizde doğal olarak yetiĢen 
alıç türlerinden örnek materyaller toplanacak ve bu materyallerin tür teĢhisleri yapılacaktır. 
TeĢhis edilen türlerin fotoğraf albümleri ve bitki herbaryumu oluĢturulacaktır. Türlerden tohum 
ve çelik alınarak çoğaltım denemeleri kurulacak, alıç parseli oluĢturularak aynı zamanda türler 
enstitü bünyesinde kurulmuĢ olan Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi‟ne 
kazandırılacaktır. 
Araziden toplanan yaprak ve meyve örneklerinde fiziksel analizler, antimikrobiyal ve 
antioksidant aktivite analizleri ve HPLC cihazı ile flavonoid içerik analizleri BATEM Tıbbi 
Aromatik Bitkiler Laboratuvarı‟nda yapılacaktır.  

 
1-Proje Adı 
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Batı Akdeniz Bölgesi‟nde YayılıĢ Gösteren Alıç Türlerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal 
Özelliklerinin Belirlenmesi ve Koruma Altına Alınması 
Determination of Some Physical and Chemical Properties of Hawthorn Species in the Western 
Mediterranean Region and Preserving 
2-Yürütücü KuruluĢ 
Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
3-Proje Lideri 
Nurtaç ÇINAR           
4-Proje Yürütücüleri 
Fatma Uysal, Ramazan Toker, Arzu Bayır, Ercan Gürbüz, Bayram Kolak 
5-ĠĢbirliği yapılan kuruluĢ  
Akdeniz Üniversitesi (Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü) 
6-BaĢlama ve bitiĢ tarihi 
Ocak 2012-Aralık 2014 
7-AraĢtırmanın amacı ve gerekçesi 

Türkiye florasında yayılıĢ gösteren doğal bitki tür zenginliği ile bitkisel çeĢitlilik yönünden 
büyük bir potansiyele sahiptir. Bitki genetik kaynakları olarak adlandırılan bu çeĢitlilik, 
Anadolu‟nun Akdeniz ve Yakındoğu Gen Merkezleri‟nin içerisinde olması ve tarımın ilk yapıldığı 
bölgelerden biri olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Türkiye‟de üç 
fitocoğrafik bölgenin bulunuĢu ve bunların birbirleriyle etkileĢimi yanında, tür endemizminin de 
yüksek oluĢu, bu çeĢitliği daha da artırmaktadır. Türkiye‟de mevcut bitkisel çeĢitliliğin 
günümüzden geleceğe aktarılması, bunların korunması ve saklanması ile mümkün olacaktır. 
Artan nüfusu beslemek için gittikçe yoğunlaĢan arazi açmaları, popülasyon formundaki yerli 
çeĢitlerin yerine ıslah edilmiĢ üniform çeĢitlerin geçmesi, yangın, erozyon, vb. tabii afetler; ülke 
geliĢmesine yönelik olarak baraj vb. tesislerin inĢası, ĢehirleĢme ve imar alanlarında yer alan 
uygulamalar, üretmeden sürekli doğadan sökerek tüketme gibi nedenlerle bitki genetik 
kaynakları olarak adlandırılan bitkisel çeĢitlilik azalmakta ve hatta kaybolmaktadır (Tan 1992). 
Bu tehlikenin bilincine varan pek çok ülke bu bitkisel kaynakların saptanması, korunması ve 
saklanmasına yönelik çalıĢmalar baĢlatmıĢlardır. 
10 000 yıl önce dünya kara alanının % 40‟ından fazlası ormanlarla kaplıyken, hızla artan insan 
nüfusuyla birlikte ormanların yaklaĢık üçte biri yok olmuĢ, 20. yüzyılda ise tahribat inanılmaz 
boyutlara gelmiĢtir. Bunun sonunda, hızla tür gerilemesi ve sürekli olarak artan yaĢam alanı 
kaybı söz konusu olmuĢtur. Bu kayıptan en fazla etkilenen bitkiler ise endemik türlerle yabanil 
meyveler olmuĢtur. Ülkemiz, yabanil meyve tür çeĢitliliği açısından oldukça zengindir. Yabanil 
meyveler, küçük alanlarda ve az miktarda bulundukları için özellikle önem taĢırlar. Bunların bir 
kısmı günümüzde belirli amaçlarla kullanılmakla birlikte, diğer çoğunluğunun gelecekteki önemi 
ise henüz bilinmemektedir. Yabanil meyve varlığının azalması ya da soylarının tükenmesi 
halinde, bir daha doğada bulunmaları olanaksız ya da geri döndürülmesi güçtür. Günümüzde 
birçok ilacın bitkilerden elde edildiğini, bitkilerden elde edilen 120 kimyasalın bugüne kadar 
yapay olarak üretilemediğini de unutmamak gerekir.  Yabanil meyveler; biyolojik çeĢitlilik, 
yabanil yaĢam, doğrudan insan besini, stratejik gen ve besin kaynakları, endüstriyel odun 
hammaddesi, potansiyel enerji kaynakları, ilaç ve kozmetik hammaddesi, erozyon kontrolü ve 
kent ağaçlandırmaları, kırsal peyzaj, tarım, hayvancılık ve alternatif tıp alanlarında kullanılan 
önemli kaynaklardır. 
Yabanil meyveler yabanil yaĢamın ana besin kaynaklarını ve barınma ortamlarını oluĢturur. 
Yabanil meyveleri yiyen hayvanlar onların tohumlarını sindirim sistemlerinden geçirerek 
taĢımaları yanında, tohumların çimlenmesini engelleyen ya da geciktiren etmenleri ortadan 
kaldırmaktadır. Bu engeller; alıç, üvez vb. türlerinde olduğu gibi meyve etinin içerdiği bazı 
kimyasallar (blastakolin), tohum kabuğunun içerdiği bazı kimyasallar (yağ, akma vb.), ya da 
tohum kabuğunun mekanik direnci Ģeklinde olabilir. Mekanik direnç embriyonun geliĢimini 
mekanik olarak engellediği gibi bitki taslağına su ve gazların ulaĢmasını da engelleyebilir. 
Yabanil meyvelerin çoğaltılmasında bu engellerin aĢılması gerekmektedir. Yabanil meyve 
varlığının artırılmasında iki yöntem kullanılır, bunlar; fidan üretimi, buna bağlı olarak 
ağaçlandırma ve doğal yöntemlerin taklididir. Yabanil meyveler içinde alıçlar derinliği az, kurak, 
kumlu ve taĢlı topraklarda yetiĢebildiği için insan eliyle ormansızlaĢmıĢ alanların 
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ağaçlandırılmasında önemli türlerdir. Alıçlar ülkemizin soğuk ve kurak bölgelerinde, kırsal ve 
kentsel peyzajın önemli bitkileri olmaları yanında, içerdikleri yüksek vitamin değerleri ile sosyal 
ormancılık açısından da önemlidirler (Gültekin, 2007). 

Tıbbi bitkilerin yaygın olarak kullanıldığı Yunanistan‟da alıç yaprakları taze salata olarak 
ya da ıspanak gibi piĢirilerek yenilmekte, meyveleri taze meyve, komposto ya da marmelat 
olarak tüketilmektedir. Meyve infüzyonu; ishal tedavisinde, yaprak infüzyonu; damar sertliği ve 
kalp güçsüzlüğü tedavisinde, gölgede kurutulan çiçekleri; afrodizyak, diüretik ve obezite karĢıtı 
etkileri ile sakinleĢtirici çay olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Yunan bitki uzmanı hekim 
Dioscurides‟in tavsiyesiyle dövülmüĢ köklerini diken ve kıymıkların çıkartılmasında 
kullanılmaktadır (Alibertis). Kıbrıs‟ta alıç marmelatı ticari olarak üretilmekte ve halkın ve 
turistlerin yoğun ilgisini görmektedir. 

Crateagus cinsi Çin‟de 18 tür 7 varyete olmak üzere 22 taksonla temsil edilmekte ve 
gerek bilimsel çalıĢmalarda gerekse tüketimde alıca çok önem verilmektedir (Spongberg, 2003). 
Çin‟de alıç meyvesi; Ģekerleme ve Ģeker çubukları Ģeklinde tüketilmekte, alıç suyu; sirke, meyve 
suyu ve diğer alkolsüz içeceklerin üretiminde kullanılmaktadır (Dharmananda). 

Türkiye‟de ise Crateagus cinsi 19 tür, 5 varyete 2 alttür olmak üzere 23 takson içermekte 
ve bunlardan 6‟sı endemik olarak temsil edilmektedir. Batı Akdeniz florasında 7 tür bulunmakta 
ve bunlardan da 1‟i endemik olarak tanımlanmaktadır (Davis,1972, Dönmez 2005). Görüldüğü 
üzere Batı Akdeniz florası ülkemizdeki alıç türlerinin yaklaĢık 1/3‟ünü içermektedir. 
Batı Akdeniz‟de bulunan alıç (Crateagus spp.) türleri Ģunlardır: 
1-Crataegus orientalis var orientalis   
2-Crataegus aronia var minuta (Endemik) 
3-Crataegus sinaica    
4-Crataegus stevenii    
5-Crataegus monogyna subsp. monogyna     
6-Crataegus monogyna subsp.azarella    
7-Crateagus pentagyna 
Son yıllarda, farklı ülkelerde çoğunlukla doğadan toplanan alıç meyvelerinin özellikle kimyasal 
içeriği ve pomolojik özellikleri üzerine çok sayıda araĢtırmanın yapıldığı görülmektedir. Ayrıca tıp 
alanında, alıç meyvelerinin içerdiği maddelerin insan sağlığı üzerine yaptığı etkileri araĢtıran 
çalıĢmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Tıp alanında yapılan çalıĢmalar özellikle kalp 
sağlığı üzerine alıç meyvesinin olumlu etkiler yaptığını göstermektedir. Ġnsan sağlığına yararlı 
olan doğal ürünlere yönelimin artması yakın gelecekte bu yabani meyve türünün ticari kültürüne 
olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu nedenle, alıç dahil olmak üzere, ülkemizde doğal olarak 
yetiĢen ve farklı kullanım alanları olan türlerin araĢtırılması ve çoğaltılması önem 
kazanmaktadır. Potansiyel kullanım alanlarına ve bilinen faydalarına rağmen, alıç henüz hak 
ettiği ilgiyi yeterince görmeyen ve ihmal edilmiĢ olan bir tür durumundadır (Gökbunar, 2007). 
Crateagus türleri tıbbi olarak, kalp krizi, damar tıkanıklığı, yüksek kolestrol ve yüksek tansiyonu 
önleyici olarak etkili olup,  idrar zorluğu, ishal, hafıza kaybı, dikkat eksikliği, göz kanlanması ve 
kötü nefes kokusunu tedavi edici olarak da kullanılır. Doğada kendiliğinden ve hiçbir kültürel 
iĢlem uygulanmadan yetiĢen bu bitkilerin çevre ve insan sağlığı açısından da hiçbir olumsuz 
özelliği yoktur. Kalp damar sistemi üzerine olumlu etkileri bulunan alıcın bu iĢlevdeki etken 
maddeleri flavanoidler; rutin, hiperozit, viteksin, viteksin rhamnosid ve türevleri ile 
oligomerikprosiyanidinlerdir; kateĢin, epikateĢindir (BaĢer K.H.C., 2007). Etken madde içeriği 
fazla olan türlerin belirlenmesi ve çoğaltım tekniklerinin geliĢtirilmesi çalıĢmaları ile türlerden 
faydalanma olanakları arttırılacaktır. Günümüzde bitkisel çaylar ve tabletler dünyada ve 
ülkemizde hızla önem kazanmaktadır. Bu ürünlerin hazırlanmasında kullanılacak bitkilerin 
standartlarının belirlenerek ilgili sektöre sunulması, bu standartlara uygun bitkilerin yetiĢtirilmesi 
hem iç pazar payını arttıracak hem de ihracat imkânı yaratacaktır.  
Ülkemizde alıca yönelik biyoçeĢitlilik, odun anatomisi, cins revizyonu gibi sistematik çalıĢmalar, , 
ekim zamanı, tohum çimlenmesi ve in vitro mikroçoğaltım gibi üretime yönelik çalıĢmalar, 
pomolojik, fiziksel ve kimyasal özellikler, alıç pekmezi üretimi gibi gıdaya yönelik çalıĢmalar 
yapılmıĢtır. Ayrıca C. stevenii, C.tanacetifolia, C.orientalis, C.microphylla ve C. davisii türlerinin 
flavonoid içerikleri belirlenmiĢtir. Günümüzde diğer ülkelerde alıcın gıda sektöründe daha 
yaygın kullanıldığı ve izole edilen etken maddelerin etkilerine yönelik deneysel çalıĢmaların 
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arttığı düĢünüldüğünde, ülkemizde bu tür ile yapılan çalıĢmaların belirli alanlarda kaldığı, etken 
maddeleri ve etkilerine yönelik çalıĢmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Ayrıca floramızdaki 
zenginlik ve farklı bölgelerde yetiĢen türlerdeki pomolojik özelliklerin ve kimyasal içeriklerin farklı 
bulgulanması bölgesel çalıĢma gerekliliğini göstermektedir.  
Batı Akdeniz Bölgesi„ndeki alıçlara yönelik bir çalıĢma bulunmamaktadır. Batı Akdeniz Bölgesi 
Crateagus türlerinin korunması ve Crateagus cinsinin ilaç ve gıda takviyesi hammaddesi olarak 
kullanım potansiyelinin artırılması açısından çalıĢmamız önemli olacaktır. ÇalıĢma, ticari 
tabletlerin hazırlanmasında kullanılabilecek etken madde miktarı fazla olan türlerin 
belirlenmesini sağlayacaktır. Tüm türlerin tohum ve çelikle üretim olanakları değerlendirilecek, 
bu sonuçlar içerik analizleri sonucu daha ümitvar olan türlerin yetiĢtiriciliği için temel 
oluĢturacaktır. Ayrıca yapılacak antimikrobiyal aktivite analizleri ile alıç özütünün 
L.monocytoenes, Salmonella ve St. aureus bakterlerine karĢı baskılayıcı etkisi araĢtırılacak ve 
bu amaçla gıda sektöründe kullanılabilme olanakları belirlenecektir.  
8-Materyal ve metot 
Arazi ÇalıĢmaları 

P.H. Davis (1972)‟ e ait “Flora of Turkey” eserinin dördüncü cildinden Rosaceae 
familyasına ait Crateagus türlerinin, Batı Akdeniz Bölgesi‟nde bulunanları tespit edilecektir. Bu 
türlerin meyve zamanı ve bulundukları ortam (kayalık, yamaç, maki vb.) not alınarak arazi 
çalıĢmaları düzenlenecektir. Türler öncelikle yakın mesafedeki lokasyonlarından araĢtırılacak 
bulunamaması durumunda uzak mesafeye gidilecektir.  

DeğiĢik dönemlerde (meyve, çiçeklenme) toplanacak bitki materyali örnekleri, Akdeniz 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü‟nde teĢhis edilecektir. TeĢhis edilen türlerin 
fotoğraf albümleri ve ayrıca bitki herbaryumu oluĢturulacaktır. Belirlenen türler sonraki gözlemler 
için iĢaretlenecektir. Türlerden, tohum ve çelik alınarak çoğaltım denemeleri kurulacak, yeni 
oluĢturulacak alıç parseline ve mevcut koleksiyon bahçesine dikim yapılarak materyalin 
çoğaltımı ve korunması gerçekleĢtirilecektir. Materyal alınan bitkilerin yetiĢtiği alanların toprak 
özellikleri (kayalık, taĢlık vb.), bitki örtüsü (orman, maki, vb.) ve GPS (yükseklik ve koordinatlar) 
değerleri belirlenecektir. Ayrıca türlerin bulunduğu alandan toprak örneği alınarak, BATEM 
toprak analiz laborotuvarında toprak analizi (Fiziksel ve kimyasal özellikler) yapılacaktır. 
Arazi çalıĢmaları sonucu toplanan tohumlar, toplandıkları yerin koordinat ve özellikleriyle ilgili 
form doldurularak Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Bitki Gen Kaynakları Merkezi‟ne 
gönderilecektir. 
Batı Akdeniz Bölgesinde arazi (survey) çalıĢmaları için güzergâhlar aĢağıda verilmiĢtir: 
 
 Hedef Tür Yörenin Adı Gün Sayısı 

1 Crataegus orientalis var orientalis 
 

Burdur-Bucak-BeĢkonak Köyü, step, 790 
m. 
C3 Isparta Davraz Da. 

1  (bir) gün 

2 Crataegus aronia var minuta Antalya/ Muğla 45 Km. Elmalı‟nın batısı 
1200 m 
(Isparta: Kuru tepe,  1300 m.) 

1  (bir) gün 

3 Crataegus sinaica Sütçüler Tota Beli Y., Kuyucuk Da., 1500 
m Eğridir ,1250 m. 
 

1  (bir) gün 

4 Crataegus stevenii Isparta Davraz Da. 1  (bir) gün 
5 Crataegus monogyna subsp. monogyna Antalya gölü, DöĢemealtı‟nın 5km 

kuzeybatısı 
1  (bir) gün 

6 Crataegus monogyna subsp.azarella Antalya Kumköy, Antalya-Serik yolu, 5 m 
(Antalya Sütleğen Köy.  KaĢ‟ın 25 km 
kuzeybatısı) 

1  (bir) gün 

7 Crateagus pentagyna Antalya: Kumluca Beydağları 890 m. 
 

1  (bir) gün 
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Bu güzergâhlara bitkinin geliĢme dönemlerine göre 4 defa (Meyve dönemi, çiçeklenme 
öncesi dönem, çiçeklenme dönemi, meyve dönemi) gidilecektir. 
Tohum çimlendirme denemeleri 

Alıç meyveleri türlerin doğal olarak yayılıĢ gösterdiği alanlardan toplanarak meyveler bir kap 
içerisinde ezilerek, meyve eti ve tohumun ayrılması sağlanacaktır. Daha sonra bu kap, su ile 
doldurularak suda yüzen meyve etleri ayıklanacak, dipte kalan tohumlar bol su ile yıkanarak 
meyve etlerinden tamamen temizlenecektir. Suda temizlenen ve ayıklanan tohumlar gölgeli ve 
hava akımı iyi olan bir ortamda kurumaya bırakılacaktır. YaklaĢık üç gün kurutulan tohumlar 
5±1°C de, kilitli poĢet torbalar içerisinde öniĢlem ve ekim zamanlarına kadar saklanacaktır. 
Tohum çimlendirme denemesinde, her türün tohumları aĢağıdaki uygulamalara tabii tutulacaktır. 
-Sülfürik asitte (H2SO4) 20, 40, 60 dakika bekletme, 
-Gibberalik asit (GA3)‟ ün farklı dozları ile (200, 400, 600,1000 ppm) muamele etme, 
-Sıcak suda bekletme (24 saat) 
-Normal su sıcaklığında bekletme (24 saat) 

Tohumlarda çimlenme olup olmadığı 90 gün boyunca haftada 2 kez kontrol edilerek 
gözlenecektir. Çimlenmeler tamamlandıktan sonra, tohumlara uygulanan her ön iĢlem için 
ekilen tohumların çimlenme yüzdeleri ve çimlenme hızları belirlenecektir. Deneme, tesadüf 
parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her parselde 15 tohum olacak Ģekilde 
kurulacaktır. 
Çelikle çoğaltım  

Her tür için çelikler yıllık sürgünlerden alınarak 15 cm uzunlukta hazırlanacaktır. 
Hazırlanan çelikler IBA‟nın 4000, 6000 ve 8000 ppm‟lik çözeltilerine, kontrol çelikleri ise saf 
suya dip kısmı 10 sn daldırıldıktan sonra köklendirme ortamına dikilecektir. Köklendirme ortamı 
olarak torf, perlit ve torf: perlit (1:1) olmak üzere üç ortam kullanılacak ve otomatik kontrollü 
sisleme süresi 10 dk‟ da 1 dk olarak ayarlanacaktır. Dikimden 3 ay sonra çeliklerde canlı çelik 
oranı (%), kök sayısı (adet), kök uzunluğu (cm), sürgün sayısı (adet) ve sürgün uzunluğu (cm) 
belirlenecektir. Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her parselde 
10 çelik olacak Ģekilde kurulacaktır. 
Alıç parseli kurulması 

Fidanlar parsel kenarına 1‟er metre aralık bırakılarak 2 metre sıra arası ve 1 metre sıra üzeri 
mesafe olacak Ģekilde her türden 10‟ar bitki dikilecektir. Toplam parsel büyüklüğü 154 m2 ve 
toplam bitki sayısı 70 olacaktır.   
LABORATUVAR ÇALIġMALARI 
Laboratuvar çalıĢmalarında bölgemizde doğal yayılıĢ gösteren yedi türün yaprak ve meyveleri 
kullanılacaktır. Yapraklarda analizler genç bahar döneminde ve meyve döneminde olmak üzere 
iki kere yapılacak ve sonuçlar kıyaslanacaktır. Meyve ve yaprak örnekleri laboratuara nemini 
kaybetmeyecek Ģekilde paketlenip, soğuk zincir ile taĢınacaktır. Meyvelerde öncelikle nem tayini 
yapılacaktır.  
Nem tayini 
Örneklerin nem içeriğini belirlemek için kurutulduktan sonra darası alınmıĢ kurutma kaplarına 

5 0.001 g örnek tartılacak ve etüvde 72°C de sabit ağırlığa gelene kadar kurutulacaktır 
(Cemeroğlu, 2007).  
Fiziksel özellikler: 
-Meyve pomolojik özellikleri; GeniĢlik (mm), uzunluk (mm),renk, meyvenin taze ve kuru ağırlığı 
(g); kuru madde miktarı, toplam asitlik (sitrik asit cins.).  
-Tohum özellikleri; Tohum sayısı ve tohum ağırlığı (g).  
-Yaprak özellikleri; GeniĢlik (mm), uzunluk (mm), renk.  
Uzunluk ölçümleri kumpasla, ağırlık ölçümleri hassas terazi ile yapılacaktır. Suda çözünen kuru 
madde miktarı % olarak refraktometre ile, renk tayini renk ölçer (Minolta CR-400) ile, % toplam 
asitlik değerleri titrasyon yöntemiyle ölçülerek sitrik asit cinsinden hesaplanacaktır. 
 
Ekstraksiyon: 
1g meyve ve yaprak örnekleri oda sıcaklığında 10 ml „lik %70‟lik metanolle 3‟er defa ultra turrax 
(11.000rpm, 1 dk) yardımı ile homojenize edilecektir. Bulamaç 4000 rpm‟de 15 dk santrüfüj 
edilecek, üst faz biriktirilecektir. Üst faz rotaryevaporatör yardımı ile( 45 C) uçurulacak kalan 
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kısım 25 ml metanolle çözülecektir. Ekstrakt filtre kağıdı kullanılarak filtre edilecek, analiz 
zamanına kadar -18 C‟de muhafaza edilecektir (Karadeniz vd. 2005). 
 
Toplam fenolik madde analizi 
Toplam fenolik bileĢiklerin kolorimetrik olarak tayininde Spanos ve Wrolstad (1990) tarafından 
tanımlanan spektrofotometrik yöntem kullanılacaktır. Bu amaçla örneklerden bir tüpe 100 
alınarak üzerine 900 µl su eklenecektir. Daha sonra 5 ml 0.2 N Folin-Ciocalteau çözeltisi ve 4 ml 
doymuĢ sodyum karbonat çözeltisi (75 g/l) ilave edilerek, tüpler vorteks ile iyice karıĢtırıldıktan 
sonra 2 saat karanlıkta bekletilecektir. Spektrofotometrede 510 nm dalga boyunda okunacak 
absorbans değerinden ve gallik asit ile hazırlanmıĢ kurveden yararlanılarak toplam fenolik 
madde miktarı hesaplanacaktır. 
Toplam flavonoid miktarının tayini  
Toplam flavonoid miktarının alüminyum klorid ile kolorimetrik olarak tayininde Karadeniz vd. 
(2005) tarafından tanımlanan spektrofotometrik yöntem kullanılacaktır.1 ml örnek 10 ml‟lik cam 
ĢiĢe içine konulacak, üzerine 4 ml distile su ve 0.3 ml % 5 lik NaNO2 ilave edilecek ve 
karıĢtırılacaktır.5 dk sonra 0.6 ml % 10 „luk AlCl3.6 H2O eklenecek, 5 dk sonra da 2 ml 1 
mol/L‟lik NaOH ilave edilecek ve toplam hacim distile suyla 10 ml‟ye tamamlanacaktır. KarıĢım 
iyi bir Ģekilde karıĢtırıldıktan sonra Spektrofotometrede 510 nm dalga boyunda okunacak 
absorbans değerinden ve kateĢin ile hazırlanmıĢ kurveden yararlanılarak toplam flavonoid 
miktarı gram örnekte mg kateĢine eĢdeğer olacak Ģekilde hesaplanacaktır. 
 
Antioksidan kapasitesinin ölçülmesi 
Ölçümlerde stabil radikal DPPH solusyonu kullanılacaktır. Ekstrelerin 2,2 difenil-1-pikrilhidrazil 
(DPPH) üzerindeki serbest radikalleri temizleyici etkileri Lafka ve ark. (2007) tarafından modifiye 
edilmiĢ metod kullanılarak ölçülecektir. Metanol kullanılarak farklı konsantrasyonlarda 
hazırlanmıĢ örnek çözeltisinin 0.1 ml‟si üzerine yine metanolde hazırlanmıĢ (25 mg/L) 
DPPHçözeltisinden 3.9 ml ilave edilecek ve vortekste 30 saniye karıĢtırılarak oda sıcaklığında 
ve karanlıkta 30 dakika bekletilecektir. Karanlıkta inkübasyon sonrasında, örneklerin absorbansı 
UV spektrofotometre kullanılarak 515 nm„ de metanole karĢı ölçülecektir. Örneklerin serbest 
radikalleri temizleyici etkileri aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır: 

                              Akontrol- Aörnek 

% inhibisyon =    x 100 

                                    Akontrol  

 
Akontrol : 0.1 ml metanol + 3.9 ml DPPH çözeltisinin metanole karĢı okunan absorbans değeri 
Aörnek: Örnklerin 30 dk sonunda metanole karĢı okunan absorbans değeri 
Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan örneklerden elde edilen % inhibisyon değerleri il 
konsantrasyon değerleri grafiğe geçirilerek her bir örnek için DPPH „ın etkisini % 50 azaltan 
etkili konsantrasyon (EC50) hesaplanacaktır. 
 
Antimikrobiyal aktivite analizleri 
Ġzolatların antibakteriyel aktiviteleri, agar disk difüzyon yöntemiyle test edilecektir. (Sağdıç vd., 
2006) Antibakteriyel aktivite için,  Listeria monocytogenes ve S. aureus ve Salmonella olmak 
üzere üç test bakterisi seçilecektir. Nutrient Agar besiyeri (Merck) bulunan petrilerin yüzeyine 
Nutrient broth (Merck) içindeki 22 saatlik test bakterilerinin kültürlerinden (106- 107 kob/ml 
bakteri içeren) 250 μl yayılacak ve besiyerinin kültürü çekmesi ve kuruması için bir süre 
bekletilecektir. Daha sonra 6 mm çapındaki steril kağıt diskler petrilerde önceden iĢaretlenen 
noktalara steril pens yardımıyla yerleĢtirilecektir. Ekstrakte edilen özütlerin % 10‟luk ve %15‟lik 
konsantrasyonlarından ve kontrol olarak metanolden her bir disk üzerine mikropipetle 50 μl 
damlatılarak emdirilecektir. Petriler 35±1°C‟de 24 saat inkübasyona bırakılacak ve inkübasyon 
sonunda disklerin çevresinde oluĢan inhibisyon zonlarının çapı kumpasla milimetrik olarak 
ölçülecektir. 
Ġçerik analizleri 
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Alıç meyve ve yapraklarında; 
1- Viteksin 
2- Viteksin 4‟-rhamnosit  
3- Viteksin-4‟-O-glukosit 
4- Hiperosit 
5- Rutin 
6- EpikateĢin 
7- KateĢin 
içerikleri belirlenecektir. 
Ġçerik analizleri Radušienė, ve ark ( 2008) tarafından tanımlanan kromotografik yöntem 
kullanılarak yürütülecektir. Shimadzu AT 10 seri UV/ Vis HPLC cihazı ile RP C18 kolon (150 x 
3.9 mm) kullanılacaktır. Mobil faz sisteminde A (% 5 su içeren % 1‟lik trifluoracetic acid(TFA)) ve 
solvent B ( % 95 lik asetonitril içeren % 1‟lik trifluoracetic acid(TFA)) kullanılacaktır. Ekstraktın 
ayrımı için gradient elusyon programında Ģu sıra takip edilecektir: 
0-45 min 95-55 % A, 5-45% B,;45-50 min 55 % A, 45 % B;50-55min 55-95 % A, 45-5 % B. AkıĢ 
hızı: 0.4 ml/min, enjeksiyon hacmi: 10 µl, kolon sıcaklığı: 20 °C olacak ve elusyon 290 nm „de 
gözlenecektir. 
 Ayrılan komponentlerin tanımlanması orjinal standartlarınkiler ile karĢılaĢtırılarak belirlenecektir. 
Verilerin değerlendirilmesi 
Deneme tesadüf parselleri deneme deseninde üç tekerrürlü olarak gerçekleĢtirilecektir. Analizler 
ise iki paralelli olarak yürütülecek ve elde edilen sonuçlar SAS paket programı kullanılarak 
varyans analizi ve Duncan Çoklu KarĢılaĢtırma Testine tabi tutulacaktır (DüzgüneĢ vd 1987). 
 
9-Beklenen Yararlar/ Uygulamaya Aktarım/ Ekonomiye Katkı 
-Biyolojik çeĢitliliğimizin ve endemik bitkilerin korunmasına, dolayısıyla gen kaynaklarımızın 
muhafazasına katkıda bulunmak, 
-Batı Akdeniz Bölgesi alıç türlerini kurulacak alıç parselinde canlı materyal olarak korumak, 
devam edecek araĢtırmalar için üretim ve çoğaltım materyali olarak kullanılmasını sağlamak, 
-Türleri enstitü bünyesinde kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi‟ne kazandırmak, 
ziyaretçilerin alıç türlerimizi tanımalarına imkân vermek, 
-Doğadan toplanarak yenen ancak yaygın kullanımı ve ticareti olmayan alıç türlerinin önemini 
vurgulamak ve böylece yöre halkının bilincini artırmak ve alıcın gıda olarak kullanımını 
yaygınlaĢtırmak,  
-Floramızda bulunan alıç türlerinin etken madde miktarlarını ve ilaç ya da gıda takviyesi 
hammaddesi olarak değerlendirilebilme olanaklarını belirlemek, ekonomik öneme sahip 
olabilecek türlerin belirlenmesi ile doğal kaynaklarımızı değerlendirmek, 
-Çoğaltma çalıĢmaları sonucu üretilecek fidanların Ģehir içi peyzaj çalıĢmalarında kullanılması 
ile bitkilerin tanınması ve faydalarının göz önünde tutulmasını sağlamak,  

-Alıç derinliği az, kurak, kumlu ve taĢlı topraklarda, yetiĢtirilecek yumuĢak çekirdekli bazı meyve 
türleri için anaç olarak kullanım potansiyeline sahiptir, türlere ait çoğaltım çalıĢmaları sonuçlarını 
meyvecilik çalıĢanları ile paylaĢarak türlerin anaçlık kullanım olanaklarını belirlemek, 

-Alıç türleri derinliği az, kurak, kumlu ve taĢlı topraklarda yetiĢebildiği için erozyon kontrol 
çalıĢmalarında kullanılabilmektedir. Yapılan çoğaltım çalıĢmaları ile gerekli yerlerin 
ağaçlandırılmasına katkı sağlamak.  

 
Talep Edilen Bütçe (Düzey ve yıllara göre) 
Toplam Bütçe: 17000 TL  
2012: 3250 TL, 
2013: 12500 TL, 
2014:1000 TL 
 
ÇalıĢma Takvimi 
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Proje Faaliyetleri Sorumlu KiĢi GerçekleĢme 
Tarihi 

Açıklama 

AraĢtırma Nurtaç Çınar Ocak-Temmuz 
2012 

Literatür incelenmesi  
(Türlerin biyolojileri ve arazi çalıĢmalarına yol 
gösterici tür teĢhis bilgileri edinilecektir)  

Survey Gezileri Nurtaç Çınar 
Fatma Uysal 

Ercan Gürbüz 

Ağustos-Eylül-
Ekim 
2012 

 

Doğal yayılıĢ alanlarındaki türlerin meyve 
döneminde belirlenmesi, teĢhislerinin 
yapılması, meyvelerden ön analiz örnekleri 
alınması ve tohumlarının çıkartılması, 
ortamdan toprak örnekleri alınması 
 

Survey Gezileri Nurtaç Çınar 
Fatma Uysal Ercan 

Gürbüz 

ġubat-Mart- 
2013 

-Belirlenen türlerden çiçeklenme öncesi 
dönemde çelik alınması 
 

Sera ÇalıĢmaları Nurtaç Çınar 
Fatma Uysal 

Bayram Kolak 

ġubat-Mart 
2013 

 
 

-Çelik köklendirme denemeleri 
-Tohum çimlendirme denemeleri 
 

Survey Gezileri Nurtaç Çınar 
Fatma Uysal Ercan 

Gürbüz 

Nisan-Mayıs 
2013 

Belirlenen türlerin çiçeklenme döneminde 
gözlemlenmesi, çiçek ve yaprak örnekleri 
toplanması 

Laboratuvar 
ÇalıĢmaları 

Nurtaç Çınar 
Fatma Uysal 
Arzu Bayır 

Ramazan Toker 

Nisan-Mayıs 
2013 

Toplanan yapraklarda içerik analizlerinin 
yapılması,  
Antimikrobiyal ve antioksidant aktivitelerinin 
belirlenmesi 

Sera ve Arazi 
ÇalıĢmaları 

Nurtaç Çınar 
Fatma Uysal 

Bayram Kolak 

Nisan-Haziran 
2013 

 

KöklendirilmiĢ çeliklerin fidan olarak 
yetiĢtirilmesi,  
Alıç Parseli kurulması 

Survey Gezileri Nurtaç Çınar 
Fatma Uysal Ercan 

Gürbüz 

Ağustos-eylül-
Ekim 
2013 

Türlere göre belirtilen meyve olgunlaĢma 
döneminde meyvelerin toplanması  
Yaprak örnekleri alınması 

Laboratuvar 
ÇalıĢmaları 

Nurtaç Çınar 
Fatma Uysal 
Arzu Bayır 

Ramazan Toker 

Ağustos-Aralık 
2013 

 

Toplanan meyvelerin ve yaprakların içerik 
analizlerinin yapılması 
Meyve ve yapraklarda; Antimikrobiyal ve 
antioksidant aktivitelerinin belirlenmesi 

Sonuç Raporunun 
Yazılması 

Nurtaç Çınar 
 

Ocak-Aralık 
2014 

Ġstatistiklerin yapılması 
Sonuç raporunun hazırlanması 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Proje Adı: Stevia rebaudiana Bitkisinin Antalya Ova KoĢullarına Adaptasyonunun AraĢtırılması 
Yürütücü KuruluĢ: BATEM 
Proje Lideri: Ahu ÇINAR 
Proje Yürütücüleri: Ahu ÇINAR, Saadet TUĞRUL AY, Arzu BAYIR, Ġ. Gökhan DENĠZ 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi  
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BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: Nisan 2011 – Mart 2014 
AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi: Dünya üzerinde 750.000 ile 1.000.000 arasında bitki 
türünün bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan 500.000 kadarı tanımlanıp isimlendirilmiĢtir. 
Gıda amaçlı kültürü yapılan türler 3.000 civarında iken, aynı amaçla kullanılan yabani bitki 
türlerinin sayısı ise 10.000 üzerindedir. 

 
Tıbbi amaçlı kullanılan bitkiler antik çağdan günümüze kadar devamlı bir artıĢ 

göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü‟nün (WHO) 1979 yılında, 91 ülkeye ait farmakopelerdeki 
bitkisel drog kayıtlarına ve tıbbi bitkiler üzerinde yapılmıĢ olan bazı yayınlara dayanarak yaptığı 
araĢtırmada, tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin toplam miktarının 20.000 civarında olduğu, 
bunlardan 4.000 bitkisel droğun yoğun olarak kullanıldığı, 400 kadar droğun da ticaretinin 
yapıldığı rapor edilmektedir. Bu raporda Türkiye için 140 kadar tıbbi bitki kaydedilmesine 
rağmen gerçekte bu sayı en az 500 civarındadır. Bu örneğin diğer ülkeler için de geçerli 
olabileceği düĢüncesinden hareketle, gerçekte kullanılan tıbbi bitki sayısının 100.000 civarında 
olduğu düĢünülmektedir (Baytop 1999, Mahady 2002). 
 

Türkiye, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve Ġran-Turan olmak üzere üç bitki coğrafyasının 
kesiĢim bölgesinde yer alması nedeniyle tıbbi bitkiler bakımından zengin bir çeĢitlilik 
sergilemektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler, özellikle de son yirmi yılda, dünyada önemini ve 
güncelliğini gittikçe artıran ürün gruplarının baĢında gelmektedir. Genellikle yalnız tedavide 
kullanılan bitkiler için değil, gıda, baharat, kozmetik ve boya sanayinde kullanılan bitkileri 
kapsayan genel bir terim olarak terminolojiye girmiĢ olan tıbbi ve aromatik bitkiler, ülkemizin 
hemen her bölgesinde doğal olarak yetiĢmekte ve % 90‟ı doğadan toplama yoluyla pazara 
sunulmaktadır.  
 

Ülkemiz, sahip olduğu mikroklima zenginliği ile pek çok tıbbi ve aromatik bitkinin 
yetiĢtirilmesine elveriĢlidir. Bu bağlamda subtropikal iklim kuĢağında olan Türkiye, tropikal 
introdüksiyon materyalleri için de uygun koĢulları sağlamaktadır. 
 

Anavatanı Güney Amerika olan Stevia rebaudiana (Ģeker otu) bitkisi, 1887 yılında Güney 
Amerikalı doğa bilimci Antonio Bertoni tarafından keĢfedilmiĢtir. Asteraceae familyasında yer 
alan bitki, nemli ortamda, ortalama 25 oC sıcaklıkta yetiĢmekte ve 60-90 cm kadar 
boylanmaktadır. Kuzey Amerika‟da tespit edilen 80‟den fazla çeĢidi varken, Güney Amerika‟da 
200‟den fazla yerli türü olduğu düĢünülmektedir.  
 

Paraguay ve Brezilya'da yüzyıllardan beri tatlandırıcı ve tedavi edici özellikleri nedeniyle 
kullanılan Stevia (Ģeker bitkisi) Japonya'da da otuz yılı aĢkın bir süredir milyonlarca kiĢi 
tarafından tatlandırıcı ve gıda katkısı olarak kullanılmaktadır. KurutulmuĢ haldeki Ģeker otu 
yaprakları normal Ģekerden 10-15 kat daha tatlıdır. ĠĢlenerek toz haline getirilmiĢ Ģeker otu, 
normal Ģekerden 200-300 kat daha tatlıdır. Kalorisi olmayan Ģeker otu bitkisi, kan Ģekerini 
arttırmamaktadır. Stevia'nın insülin duyarlılığını ve hatta salınımını arttırıcı etkilerinin olduğunu 
gösteren bazı araĢtırmaların varlığı diyabet tedavisinde kullanımını destekler niteliktedir. 
 

Stevia ekstresinin ana bileĢenleri steviosid, rebaudiosid-A ve steviol molekülleridir. Yerli 
halk tarafından yüzyıllardır Ģeker kaynağı olarak kullanılan Stevia, 2004 yılından itibaren Tarım 
ve KöyiĢleri Bakanlığının pozitif bitkiler listesinde yer almaktadır. 
 

1900'lerin baĢında Ġngiliz ve Fransızlar tarafından Ģekere alternatif olarak incelenen 
'Stevia rebaudiana' bitkisi geçtiğimiz yüzyılın ortalarından itibaren Japonya'da yetiĢtirilmeye 
baĢlandı. TurĢu, soya sosu, meyve suyu, sakız, dondurma ve çayın tatlandırılmasında 
kullanılan bu bitkinin, Türkiye‟de Diyarbakır Bismil‟de AB desteği ile üretimine geçilmiĢtir ancak 
Türkiye'de baĢka yerde olmadığı gibi seri üretimi de yoktur.  
Tüm dünyada YaĢ farkı gözetmeksizin araĢtırıldığında, 1958 istatistiklerine göre dünya 
nüfusunun % 0,93‟ü diyabet hastası iken, 1993 istatistiklerine göre, bu oran %3,1'dir. 1958 ile 
1993 arasında geçen sürede, diyabet hastalığı oranı üç kat artmıĢ bulunmaktadır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://tr.wikipedia.org/wiki/Brezilya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tatland%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya
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Ülkemizde yapılan çalıĢmalar sonucu, kayıtlı olan hastalar değerlendirildiğinde, 12 milyon 
tansiyon hastası ve 5 milyon diyabet hastası olduğu belirlenmiĢtir. Diyabet hastalarına her yıl 
180.000 kiĢi eklenmektedir. Diyabetli hastaların yıllık tedavi harcamaları ise 1.1 milyar dolardır. 
Yine yapılan çalıĢmalar göstermiĢtir ki her dört kiĢiden birinde depresyon görülme olasılığı 
bulunmaktadır. 
 

Gıda alımının vücudumuzun insulin ihtiyacını etkilemesi ve insulinin kan Ģekerini 
düĢürme etkisi nedeniyle diyet, diyabet tedavisinde en temel unsurdur. Bu amaçla hazırlanmıĢ 
özel formülasyonlu gıda ürünleri diyabetik gıdalar olarak adlandırılır. Diyet ürünler muadil ürüne 
göre kalorisi azaltılmıĢ üründür, ancak diyabetik gıda Ģeker yerine sakkarin, aspartam, 
asesulfam-K gibi enerji içermeyen tatlandırıcılar veya dekstroz, maltoz, mısır Ģurubu, fruktoz gibi 
enerji içeren tatlandırıcılar kullanılarak üretilen besinlerdir. Diyabetik ürünlerin özelliği içindeki 
Ģeker veya tatlandırıcıdan kaynaklanmaktadır. Bu ürünlerin sağlık açısından risk taĢımaması 
için yine günlük tüketimde aĢılmaması gereken limitleri vardır.  
 

Birçok üründe olduğu gibi diyabetik ürünler karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral 
içermektedir. Diyabetik ürünler özellikle Ģeker hastalarının tüketimi için üretilmiĢlerdir ve bir 
uzman kontrolünde hastaların günlük diyetlerine adapte edilerek kullanılmalıdır. ġeker oranı 
azaltılmıĢ diyabetik ürünler, yüksek yağ ve kalori içerebileceklerinden zayıflama diyetleri için 
tercih edilmemelidir.  
 

Stevia bitkisinden elde edilen Stevia Ekstresi'nin en büyük özelliği bir doğal tatlandırıcı 
ve diyet gıdası olarak hiç bir Ģekilde kalori, yağ, sakarin ve toksik maddeler içermemesidir. 
Soğuk sıcak tüm içeceklerde, reçel ve muhallebi gibi kaynatılarak veya fırında yüksek ısıda (300 
oC‟ye kadar) piĢirilen unlu gıdaların içinde rahatlıkla kullanılabilen Stevia bitkisi, Ģeker ve 
tansiyon hastaları için Ģekere alternatif önemli bir bitkidir. Aynı zamanda sakinleĢtirici etkisi 
nedeni ile depresyon hastaları için de alternatif bir gıda takviyesidir.  
 

IPSOS-KMG Fonksiyonel ve Diyet Ürünler 2007 yılı Raporuna göre Diyet ve Diyabetik 
Ürünler Türkiye‟deki Pazar büyüklüğü 2007 yılı için 90,7 milyon YTL, 2006 yılı Pazar büyüme 
oranı % 20 ve satın alan hane oranı ise % 46‟dır. 
 

Stevia bitkisinin ihtiva ettiği "steviosid" maddesi vücudumuzdaki tat duyuları tarafından 
normal Ģekerin 200-300 katı daha Ģekerli olarak algılanıyor. Dolayısıyla bir tutam Ģeker bitkisi 
tozu, bir litre çay, kahve veya diğer içecekleri tatlandırmaya yeterli oluyor. Bu bitki, bal, pekmez 
ya da meyve Ģekerlerinin içindeki alkolden ileri gelebilecek ekĢimeye kesinlikle yol açmadığı 
gibi, kimi tatlandırıcıların yan etkilerinden de uzak. 
 

Diyet (kalori değeri sıfırdır), Ģeker hastalığı, yüksek tansiyon, kabızlık, depresyon ve 
asabiyete karĢı olumlu etkileri vardır. Mide ve bağırsak florasını, asit alkali dengesini korur. 
Bununla birlikte Stevia bitkisinin aĢırı kullanımının özellikle erkeklerde sperm üretimini azaltarak 
kısırlığa neden olduğu konusunda çeĢitli bilimsel araĢtırmalarda bulunmaktadır. Bununla birlikte 
Paraguay'da özellikle kırsal kesimdeki ve yerli halk Stevia bitkisini doğum kontrolü için 
kullanmakta olup bu durumda bitkinin sperm azaltıcı etkisini doğrulamaktadır. 
 

Amerika ve Kanada'da uzun süreler yasaklı durumda kalmıĢtır. Ancak bununla birlikte 
Japonya'da yıllarca bu bitki kullanılmıĢ ve kullananlar üzerinde hiç bir yan etki görülmemiĢtir. 
Latin Amerika'da çeĢitli ülkelerin halklarıda yüzyıllardır bu bitkiyi kullanmaktadır. En son olarak 
ABD ve Kanada bitki üzerinde yasakları kaldırıp, kullanımını serbest bırakmıĢtır.  
 
Stevia bitkisinin, Ģeker hastalığında düzenli kullanım neticesinde kandaki Ģeker düzeyinin 
dengeye geldiği, doktor denetiminde kullandıkları ensülini belli bir süre sonra daha az 
kullanmaya baĢladıklarını, bazı hastaların tamamen iyileĢtiği vurgulanmaktadır. Kan Ģekeri 
düĢük olan hastalarında Stevia bitkisini çay olarak hazırlayıp kullanmaları mümkün. AĢırı 
kiloların atılmasında da diyet için çok önemli bir bitkidir. 

http://wapedia.mobi/tr/%C5%9Eeker_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://wapedia.mobi/tr/Y%C3%BCksek_tansiyon
http://wapedia.mobi/tr/Kab%C4%B1zl%C4%B1k
http://wapedia.mobi/tr/Depresyon
http://wapedia.mobi/tr/Asabiyet


 212 

 
Güney Amerika Kızılderilileri tarafından yatıĢtırıcı olarak kullanılan Stevia bitkisi, aynı 

zamanda sinirleri güçlendiriyor. Ġçerdiği mineral ve madenlerden kaynaklandığı düĢünülen bu 
bitkideki yatıĢtırıcı tesir, vücuttaki bazı eksik maddelerin giderilmesiyle ortaya çıkıyor.  
 
Materyal ve Metot: Bu araĢtırma ile introdüksiyon materyali olarak Stevia türüne ait 4 çeĢidin 
tohumu satın alınacak ve Antalya ova koĢullarına adaptasyonu araĢtırılacaktır. 
 
Materyal: AraĢtırmada,  

 Stevia rebaudiana,  
 Stevia rebaudiana Candy,  
 Stevia rebaudiana Crazy Candy ve  
 Stevia rebaudiana Organic çeĢitleri kullanılacaktır.  

 
Metot:  

1. Tohumun çimlendirilmesi: Stevia tohumları % 70 torf ve % 30 perlit karıĢımında önce 
yastıklarda çimlendirilecektir. Daha sonra 3-4 yapraklı dönemde viyollere veya tüplere 
aktarılacaktır. Yeterli kök geliĢimi sağlandıktan sonra tarlaya veya büyük saksılara 
aktarılacaktır. 

 
2. Fidelerin ĢaĢırtılması: Fidelerin bir kısmı sera içinde 30-40-50 cm‟lik saksılara 

ĢaĢırtılacaktır. Her boy saksı için 10 örnek kullanılacaktır. Tarlaya ĢaĢırtılacak fideler ise 
70 cm sıra arası ve 30-40-50 cm sıra üzeri mesafelerde dikilecektir. Her parsel 3 m 
uzunluğundaki 5 sıradan oluĢacaktır. Gübreleme ahır gübresi ile yapılacaktır. Bitkinin 
ihtiyacına göre sulama yapılacaktır. 

 
3. Tohumların muhafazası: Kullanılan çeĢitlere ait elde edilen Stevia tohumları oda 

koĢullarında cam kavanozlarda muhafaza edilecektir. 
 
4. Alınacak gözlemler: AraĢtırmada kullanılacak olan Stevia çeĢitlerden;  

 Çimlenme yüzdesi [(çimlenen tohum sayısı / toplam tohum sayısı) x 100] 
 Çimlenmeden fide elde edene kadar geçen gün sayısı  
 Çimlenmeden çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı  
 Çimlenmeden tohum tutmaya kadar geçen gün sayısı  
 Parsel yaĢ ve kuru yaprak verimi gözlemleri alınacaktır. 
 

5. Yapılacak analizler: Stevia bitkisinin uçucu yağ miktarına ve içeriğine bakılarak içerdiği 
moleküller belirlenecektir. Stevia bitkisinin uçucu yağı su distilasyonu ile elde edilecektir. 
Bunun için 100 g kuru bitki materyali (yaprak) 150 dk, clavenger aparatı kullanılarak 
distile edilecektir. Ayrıca etil asetat ekstraksiyonu da yapılacaktır. Elde edilen uçucu yağ 
ve etil asetat ekstraktı GC-MS kullanılarak incelenecektir. 

 
Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı: Günümüzde mümkün olan her 
alanda doğaya ve doğala karĢı önemli bir talep vardır. Bu talepler üreticileri yeni konulara 
yönlendirmektedir. Stevia bitkisinin çağımızın en önemli hastalıkları olan diyabet, tansiyon ve 
depresyon üzerindeki olumsuz etkisini yok saymak mümkün değildir. Bu bağlamda Stevia 
bitkisinin ülkemiz tarımına kazandırılması büyük önem taĢımaktadır.  
 
Bu araĢtırmanın sonucundan elde edilen veriler doğrultusunda Antalya ova koĢullarında, Ģeker 
otu olarak bilinen Stevia rebaudiana bitkisinin kültürel tarıma uygunluğu belirlenecektir. Alternatif 
bir Ģeker bitkisi olarak birçok ülkede üretimi yapılan Stevia‟nın bölgemizde üretimi ile ilgili 
eksikliklerin bu araĢtırma ile giderilmesinden sonra elde edilen ürünün sanayisi ile ilgili 
çalıĢmalara baĢlanacaktır. Ayrıca bitkinin yakın bölgelerdeki adaptasyonu da sonraki 
çalıĢmalarda denenecektir.   
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Talep Edilen Bütçe (Düzey ve yıllara göre):  
 2011 2012 2013 2014 

Bütçe  15.000 7.000 5.000 3.000 

 
ÇalıĢma Takvimi:  
2011 Tohumlar satın alınarak, sera ortamında uygun koĢullarda çimlendirilecektir.  

Elde edilen fidelerin bir kısmı serada saksılara alınacak, bir kısmı ise tarlaya 
ĢaĢırtılacak ve bitkilerden gözlem alınacaktır. 
Tohum veren bitkilerden tohum alınarak uygun koĢullarda muhafaza edilecektir. 
ÇeĢitlere ait steviosid, rebaudiosid-A ve steviol içerik analizi yapılarak Ģeker miktarına 
bakılacaktır. 
 

2012 Hem satın alınan hem de fidelerden elde edilen tohumlar yine serada 
çimlendirilecektir. 
Çimlenen tohumlar yine hem serada saksıda hem de tarlaya ĢaĢırtılarak gerekli 
gözlemler alınacaktır. 
Elde edilen tohumlar toplanarak uygun koĢullarda saklanacaktır. 
ÇeĢitlere ait steviosid, rebaudiosid-A ve steviol içerik analizi yapılarak Ģeker miktarına 
bakılacaktır. 
 

2013 Elde edilen tohumlardan sera koĢullarında fide üretilecektir. 
Önceki iki yılın verileri değerlendirilerek ümitvar olan çeĢit veya çeĢitlerin büyük 
parsellerde üretimi yapılacaktır. 
 

2014 Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek rapor halinde hazırlanacaktır. 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BĠLGĠ AMACIYLA SUNULAN PROJELER 

TÜBĠTAK 1007 ve 1001 PROJELERĠ 
 
Proje BaĢlığı Kültüre Alınan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Uçucu Yağ ve 
Fenolik BileĢiklerindeki DeğiĢikliklerin Saptanması 
Proje Lideri Ahu ÇINAR 
Projeyi Yürüten KuruluĢ TUBĠTAK 
Proje Yürütücüleri Ahu ÇINAR, Arzu BAYIR, Saadet TUĞRUL AY, Ġ. Gökhan DENĠZ 
BaĢlama-BitiĢ Tarihleri Mayıs 2011 – Nisan 2012 

Projenin Toplam Bütçesi 25.000 
Proje Özeti  
Endemizm oranı % 34.5 olan ülkemizde, endemizim merkezlerinin daha çok Akdeniz 
bölgesinde toplandığı görülmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından oldukça zengin olan 
Antalya doğal florası, bu bitkilerin oldukça önemli bir kısmının endemik olmasıyla da dikkat 
çekmektedir. Bu nedenlerden dolayı, bu bitkilerin korunmaları mutlaka gereklidir. Ancak 
doğadan toplanarak iç ve dıĢ pazarda tüketilmeleri bu türlerin yayılıĢ alanlarında büyük bir 
tahribata uğramalarına neden olmaktadır. Bu tahribatın yoğunluğu ise zaman içinde özellikle 
endemik türler için önemli bir gen erezyonu riski oluĢturmaktadır. Bu sorunun giderilebilmesi için 
en uygun çözümün, bu bitkilerin kültüre alınarak üretimine baĢlanması ve böylece istenilen 
kalitede, homojen ürün sağlanması olarak görülmektedir. Ancak bu konuda fazla çalıĢılmamıĢ 
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olması ve bitkilerin kendi floralarından uzaklaĢtırılarak kültüre alınmasının sonuçları tam olarak 
bilinmediği için, birkaç türün dıĢında, bu konuda çok fazla giriĢim olmamıĢtır. 
Bu proje kapsamında; toplamda dokuz yıldır ova koĢullarında bulunan ve son altı yıldır düzenli 
olarak kültürel iĢlemlere tabi tutulan bitkilerin, toplandıkları doğal floralarına dönülerek aynı 
populasyonlardan alınan bitki örnekleriyle karĢılaĢtırmaları ve elde edilen sonuçlara göre bu 
türlerin kültüre alınmasının ve tarımının ne derece uygun olacağı araĢtırılacaktır. Bunun 
sonucunda tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınmasında sorun olarak görülen bir çok konunun 
açıklığa kavuĢturulması ve daha sonraki çeĢit geliĢtirme ve üretim çalıĢmalarına ıĢık tutulması 
amaçlanmaktadır.  
 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Projenin Adı : Endemik Olarak YetiĢen Çöven (Gypsophila arrostii Guss, var nubulosa Boiss. 
Et Heldr)  Bitkisi Ġçin Bazı YetiĢtirme Tekniği Uygulamaları ve Gen Kaynağı OluĢturulması 
For Endemic Gypsophila (Gypsophila arrostii Guss, var nubulosa Boiss. Et Heldr) Plant Some of 
Breeding Techniques Application and Creating of Genetic Resources 
Proje No: TAGEM/TA/ 
Yürütücü KuruluĢ : Eğirdir Bahçe Kültürleri  AraĢtırma  Enstitüsü / Isparta 
Proje Lideri: Celal DAĞISTANLIOĞLU                    
Sunan: Celal DAĞISTANLIOĞLU 
Proje Yürütücüleri: Rafet SARIBAġ ArĢ. Gör. Nüket ALTINDAL ArĢ. Gör. Sabri ERBAġ  
DanıĢman: Prof. Dr. Hasan BAYDAR, Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN, Prof. Dr. Hasan 
ÖZÇELĠK 
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: SDÜ Gül ve Gül Ürünleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR)                        
BaĢlama BitiĢ Tarihi: 01.07.200831.12.2010                     
 
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
2009-2010 yılı arazi çalıĢmalarında  çöven bitkisinin köklerinin büyük oranda çürüdüğü tespit 
edilmiĢtir. Proje yürütücüleri ve enstitü komitesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 
çalıĢmanın Süleyman Demirel Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümüne ait arazide bir ekim zamanı 
ile tekrar kurulması uygun görülmüĢtür. Buna uygun olarak dikimler yapılmıĢtır. 
Projenin Adı : Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)‟ nde Farklı Budama Uygulamalarının Yağ 
Verim Ve Kalitesine Etkileri  
Affect Of Pruning Types For (Rosa damascena Mill.) At Rose Oil Yield And Oil‟s Quantity 
 
Proje No:  
Yürütücü KuruluĢ: Eğirdir Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü / Isparta 
Proje Lideri: Celal DAĞISTANLIOĞLU 
Sunan: Celal DAĞISTANLIOĞLU 
Proje Yürütücüleri: Rafet SARIBAġ Hasan Aslancan 
DanıĢman: Prof. Dr. Hasan BAYDAR  
ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢ: SDÜ Gül ve Gül Ürünleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR)                        
BaĢlama BitiĢ Tarihi: 01.10.2008- 01.10.2014 
Tarihi     
Dönem Bulguları ve TartıĢma: 
 Bu sene hasat edilen güllerde yeterli miktarda gül elde edilemediği için uçucu yağ analizi 
yapılamamıĢtır. Farklı yüksekliklerde yapılacak budama iĢlemi ġubat ayı içerisinde 
gerçekleĢtirilerek geliĢme raporuna eklenecektir.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROJE ADI :  Farklı Gül Anaçlarının Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)‟nde Kullanılabilirliğinin 

AraĢtırılması 
Researchs for Using on Different Rose‟s Rootstocks of Rosa damascena Mill. 

TAGEM/TA/ : 
YÜRÜTÜCÜ KURULUġ :Eğirdir Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü 
PROJE LĠDERĠ  : Rafet SARIBAġ 
PROJE YÜRÜTÜCÜLERĠ :Celal DAĞISTANLIOĞLU Hasan ASLANCAN Mesut ALTINDAL 
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILAN KURULUġLAR: 
BAġLAMA VE BĠTĠġ TARĠHĠ : (01.01.2010 - 31.12.2014) 60 Ay 
DÖNEM BULGULARI VE TARTIġMA: 

Materyal ve Metod : 
2010 yılı ġubat ayında alınan Rosa multiflora ve Rosa odorata anaçlarına ait çelikler 

1000 ppm‟lik, Rosa canina anacına ait çelikler ise 2000 ppm‟lik ppm‟lik IBA ile 5 saniye dip 
daldırması Ģeklinde muamele edilmiĢ ve 2010 yılı Mart ayı sonuna kadar normal atmosferli 
soğuk hava deposunda nemli bezler içerisinde depolanmıĢtır. 
 DepolanmıĢ çelikler 2010 yılı Mart ayı sonunda perlit, torf+kum (tüp içerisinde1:1 
hacimsel) ve torf+kum (üzeri siyah malç materyali örtülmüĢ yastık içerisinde) karıĢımından 
oluĢan köklendirme ortamlarına dikilmiĢtir. 

Perlit ve üzeri malç materyali ile örtülmüĢ torf+kum karıĢımı içine dikilen Rosa multiflora 
ve Rosa odorata anaçlarına ait çeliklerde %85-90 köklenme sağlanırken, aynı anaçların 
torf+kum karıĢımı ile doldurulmuĢ tüpler içine dikilen çeliklerinde bu oran %50 düzeylerinde 
kalmıĢtır. Rosa canina anacına ait çeliklerde 3 ortamda da köklenme sağlanamamıĢtır.  

Perlit içerisinde köklendirilmiĢ Rosa multiflora ve Rosa odorata çelikleri Mayıs ayı 
baĢında tüplenerek, diğer ortamlarda köklendirilmiĢ olan çelikler ise mevcut yerlerinde 
muhafaza edilerek bakımları yapılmıĢtır. Rosa canina anacında ise çeliklerin köklendirilmesinde 
karĢılaĢılabilecek sorunlar daha önceden öngörülmüĢ ve bu sorunun çözümü için temin edilen 
Rosa canina çöğürleri 2010 yılı Mart ayı sonunda araziye dikilmiĢtir. KöklendirilmiĢ ya da köklü 
olarak araziye dikilmiĢ olan bitkiler 2010 yılı Ağustos ayı sonunda durgun göz aĢısı yöntemiyle 
aĢılanmıĢtır.  

2011 yılı Ocak ayında kontrol parselleri kurulmuĢ olup aĢılı bitkiler de hava Ģartlarının 
müsaitlik durumuna göre 2011 yılı Mart ayı sonuna kadar aĢı gözlü olarak proje alanına 
dikilecektir.  
PROJEDE ÖNERĠLEN DEĞĠġĠKLĠKLER: 
 A)Materyal ve Metod : 2011 yılı içerisinde herhangi bir materyal ve metod 
değiĢikliği yoktur.  
 B) Proje Faaliyet Takvimi: 2011 yılı içerisinde faaliyet takviminde herhangi bir değiĢiklik 
yoktur.  
 C)Personel: 2011 yılı içerisinde proje personeli ile ilgili bir değiĢiklik yoktur. 
 D)Bütçe: 2011 yılı içerisinde proje bütçesinde herhangi bir değiĢiklik yoktur. 
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YEMEKLİK TANE BAKLAGİL ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI 

 
Saat 
 Proje Lideri 

/ Sunan Proje/Sunum Adı Kurum Projenin 
Durumu 

  

 
  14 Mart  2011  Pazartesi  

1. Gün   

09
.0

0 

09
.3

0 

 KAYIT   

09
.3

0 

10
.3

0 

 I.OTURUM 
   

  

 
 

AÇILIŞ KONUŞMALARI   

09
.3

0 

10
.0

0 

 
Dr. Vehbi ESER 
Daire Başkanı   

10
.0

0 

10
.3

0 

 
Dr. Muzaffer KIZILTAN 
Genel Müdür Yardımcısı   

10
.3

0 

11
.0

0 

 
 

Ara   

11
.0

0 

11
.3

0 

 
Türkiye Tohum Gen Bankasının Tanıtımı 

Dr. İsa ÖZKAN 
Müdür-TARM 

  

11
.3

0 

12
.0

0 

 
Kuraklık Test Merkezinin Tanıtımı 

Yüksel KAYA 
Müdür-BDUTAE 

  

12
.0

0 

12
.3

0  

Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi 
Laboratuarının Tanıtımı 

Dr. Suat YILMAZ  
Müdür-BATEM 

  

12
.3

0 

14
.0

0 

 
 

YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0 

 
 

III. OTURUM   

   

 
Başkanlık Divanının Oluşturulması ve Gündem 

Hakkında Görüşmeler   

14
.0

0 

15
.0

0 

 
PROGRAM HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
  (Ülkesel Koordinatör ve Alt Koordinatörler)  

  

15
.0

0 

15
.3

0 

 
“NIR Analiz Sisteminin Çalışma Sistemi ve 

Güvenirliliği”  
Sunan : Doç Dr. Selim Aytaç 

  

15
.3

0 

15
.4

0 Prof. Dr. Anne 
FRARY 

Nohut (cicer arietinum)’da Kuraklığa Dayanıklılığın 
Fizyolojik ve Genomik Esasları 

TAGEM-10/AR-GE/11 

İzmir Yüksek 
Teknoloji 
Enstitüsü 

TAGEM 
ARGE 

15
.4

0 

16
.0

0 

 
 

Ara   
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16
.0

0 

17
.3

0  

 
IV. OTURUM   

.  

 Ülkesel Nohut Islah Araştırmaları   

16
.0

0 

16
.2

0 

Abdülkadir 
AYDOĞAN Ülkesel Nohut Islah Araştırmaları 

Tarla  
Bitkileri  
MAE 

Devam 
Eden 
09-13 

16
.2

0 

16
.4

0 

Abdülkadir 
AYDOĞAN Orta Anadolu Bölgesi Nohut Islahı Araştırmaları 

Tarla  
Bitkileri  
MAE 

Devam 
Eden 
10-14 

16
.4

0 

17
.0

0 

Dr.  
Sabri  

ÇAKIR 
Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları Anadolu  

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

17
.0

0 

17
.1

5 

Nüket 
ATİKYILMAZ Yemeklik Tane Baklagiller Genetik Kaynakları Projesi Ege  

TAE BİLGİ 

17
.1

5 

17
.3

5 

Nüket 
ATİKYILMAZ Ege Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları Ege  

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

  

  
15  Mart  2011  Salı 

2. Gün 

   

09
.0

0 

10
.3

0 

  
I. OTURUM 

  

09
.0

0 

09
.4

0 

Dr.  
Hakan 

   BAYRAK  
Orta Güney Anadolu Bölgesi Nohut Islahı Projesi 

Bahri  
Dağdaş 
UTAE 

Yeni  
Teklif 

09
.4

0 

10
.0

0  
Muammer 
TEKATLI 

 
Güney Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları 

 
K.Maraş  

TAE 

 
Devam 
Eden 
09-13 

10
.0

0 

10
.2

0  
İrfan 

ERDEMCİ 

 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları 

 
Güneydoğu 

Anadolu  
TAE 

 
Devam 
Eden 
08-12 

11
.0

0 

12
.3

0 

  
II. OTURUM 
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11
.0

0 

11
.2

0  
Mahmut 

GAYBERİ 

 
GAP Bölgesi Nohut Islahı Araştırmaları 

 
GAP  

TSK ve TAE 

 
Devam 
Eden 
09-13 

11
.2

0 

11
.4

0  
Dr.  

Gülçin Emel 
BABAGİL 

 
Doğu Anadolu Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları 

 
Doğu 

Anadolu 
TAE 

 
Devam 
Eden 
07-11 
YENİ 

TEKLİF 

11
.4

0 

12
.0

0  
Arslan UZUN 

 
Karadeniz Nohut Islah Araştırmaları 

 
Karadeniz 

TAE 

 
Devam 
Eden 
09-13 

12
.0

0 

12
.2

0  
Dr.  

Tolga 
KARAKÖY 

 
Çukurova Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları 

 
Çukurova 

TAE 

 
Devam 
Eden 
08-12 

12
.3

0 
14

.0
0 

 YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0  III. OTURUM     

14
.0

0 

14
.4

0  
Evren 

ATMACA 

Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerine 
Uygulanan Gamma Işını Dozlarının M1 ve M2 
Generasyonlarında Bazı Bitki Özelliklerine 
Etkileri (Doktora Tezi) 

 

 
Anadolu 

TAE 

 
 

Yeni  
Teklif 

14
.4

0 

15
.2

0  
Özcan 

YORGANCILAR 

 
Nohutta Antraknoza Dayanıklılık İçin Moleküler 
Markörler Yardımıyla Seleksiyon Yapılması 

 
Anadolu  

TAE 

 
 

Yeni  
Teklif 

16
.0

0 

17
.3

0   
IV. OTURUM 

  

  

  
Ülkesel Nohut Yetiştirme Tekniği 

Araştırmaları 

  

16
.0

0 

16
.2

0  
İrfan 

ERDEMCİ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Farklı 
Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinin Yazlık ve 

Kışlık Ekimlerinde Bazı Tarımsal ve Teknolojik 
Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Güneydoğu 

Anadolu  
TAE 

 
Devam 
Eden 
11-12 

16
.2

0 

16
.4

0  
Kazım 

KARACA 
 

 
Ülkesel Nohut Kalite Araştırmaları 

(Ülkesel Yemeklik Tane Baklagiller Kalite Araştırmaları) 
 
 

 
Tarla Bitkileri 

MAE 

 
Devam 
Eden 
07-11 

16
.4

0 

17
.0

0  
Oğuzhan 
ULUCAN 

Yemeklik ve Leblebilik Nohut Çeşit ve Çeşit 
Adaylarının Geçit Bölgesi Üreticilerine Ulaşım 

Sürecinin Kısaltılması 
 

 
Anadolu  

TAE 

 
 

BİLGİ 
Yeni teklif 
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 Ülkesel Yemeklik Tane Baklagiller Entegre 
Ürün Yönetimi Araştırmaları   

  

 Ülkesel Bakla Islah Araştırmaları   

17
.0

0 

17
.2

0 

Dr. Eylem 
TUĞAY 

KARAGÜL  
Ege Bölgesi Bakla Islah Araştırmaları Ege  

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

   

 
16  Mart  2011  Çarşamba 

3. Gün 
  

09
.0

0 

10
.3

0   
I. OTURUM   

  

 Ülkesel Kuru Fasulye Islah Araştırmaları   

09
.0

0 

09
.2

0 

Dr. 
 Hüseyin 
ÖZÇELİK 

Ülkesel Kuru Fasulye Islah Araştırmaları Karadeniz 
TAE 

Devam  
Eden 
09-13 

09
.2

0 

09
.4

0 

Dr.  
Hüseyin 

ÖZÇELİK 
Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları Karadeniz 

TAE 

Devam  
Eden 
08-12 

09
.4

0 

10
.0

0 

Dr.  
G.Emel 

BABAGİL 

Doğu Anadolu Bölgesi Kuru Fasulye Islah 
Araştırmaları 

Doğu 
Anadolu  

TAE 

Devam  
Eden 
08-12 

10
.0

0 

10
.2

0 

İbrahim 
ULUKAN 

Erzincan Yerel Kuru Fasulye Islah Araştırmaları 
 

Erzincan 
Bahçe 

Kültürleri 
AE 

Devam  
Eden 
07-11 

11
.0

0 

12
.3

0 

  
II. OTURUM   

11
.0

0 

11
.2

0 

Sabiha  
VURAL Ege Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları Ege  

TAE 

Devam  
Eden 
08-12 

11
.2

0 

11
.4

0 

Cevdet  
KILINÇ              Kuru Fasulye Islah Araştırmaları K.Maraş  

TAE 

Devam  
Eden 
08-12 

11
.4

0 

12
.0

0 

Dr. 
Sabri  

ÇAKIR 
Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları Anadolu  

TAE 

Devam  
Eden 
08-12 
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12
.0

0 

12
.3

0 
Özlem  
BİLİR 

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genetik 
Kaynaklarının Mikrosatellit DNA Belirteçlerine 

Dayalı Genetik Analizi 

Anadolu  
TAE 

BİLGİ 
(Yeni Teklif) 

12
.3

0 
14

.0
0 

 YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0  III. OTURUM   

14
.0

0 

14
.2

0 

Bülent 
CENGİZ Marmara Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları Sakarya 

TAE 

Devam  
Eden 
09-13 

14
.2

0 

15
.0

0 

Rıza  
ÜLKER 

Orta Güney Anadolu Bölgesi Kuru Fasulye 
Islah Araştırmaları 

Bahri 
Dağdaş 
UTAE 

Yeni  
Teklif 

15
.0

0 

15
.2

0 

Dr. 
Sabri  

ÇAKIR 

Bodur Gelişme Formunda, Dermason,   Barbunya 
ve Şeker Tane Tipinde, İri Taneli Kuru Fasulye Islah 

Yarıyol Materyali Geliştirme Projesi 

Anadolu  
TAE BİLGİ 

16
.0

0 

17
.3

0 

 IV. OTURUM   

  

 Ülkesel Kuru Fasulye Yetiştirme Tekniği 
Araştırmaları   

16
.0

0 

16
.2

0 

Selçuk 
YILMAZ 

Erzincan İli Fasulye Ekim Alanlarında Ekim 
Nöbetinin Verimlilik ve Kalite Üzerine Etkileri 

Erzincan 
Bahçe 

Kültürleri 
AE 

Devam 
Eden 
06-09 

(1 yıl uzatma 
teklifi) 

16
.2

0 

16
.4

0 

Mustafa  
ACAR 

Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Yetiştirme Tekniği 
Araştırmaları 

Karadeniz 
TAE Sonuçlanan  

16
.4

0 

17
.0

0 

Dr.  
Hüseyin 

ÖZÇELİK 

Türkiye’de Fasulye Alanlarında Enfeksiyon 
Oluşturan Bean common mosaic virus (BCMV) ve 
Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV)’un 
Irklarının Belirlenmesi ve Bazı Fasulye Çeşit ve 
Islah Hatlarının BCMV ve BCMNV’ye Karşı 
Dayanıklılık Durumlarının İncelenmesi   

 

Karadeniz 
TAE 

TÜBİTAK 
1007 

 

17
.0

0 

17
.2

0 

Ramazan 
AKIN Ülkesel Kuru Fasulye Kalite Araştırmaları Anadolu  

TAE 

Devam  
Eden 
10-14 
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 17  Mart  2011  Perşembe 

4. Gün 
  

09
.0

0 

10
.3

0 

 I. OTURUM   

09
.0

0 

09
.4

0 Dr.  
Tolga 

KARAKÖY 

Çukurova Bölgesi Bezelye (Pisum sativum L.) Islah 
Araştırmaları                                     

Çukurova 
TAE 

Yeni  
Teklif 

  

 Ülkesel Mercimek Islah Araştırmaları   

09
.4

0 

10
.0

0 

Murat  
KOÇ Ülkesel Mercimek Islah Araştırmaları 

Güneydoğu 
Anadolu  

TAE 

Devam 
Eden 
09-13 

10
.0

0 

10
.2

0 

Murat  
KOÇ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mercimek Islah 
Araştırmaları 

Güneydoğu 
Anadolu  

TAE 

Devam 
Eden 
08-12 

10
.3

0 

11
.0

0 

 ARA   

11
.0

0 

12
.3

0 

 II. OTURUM   

11
.0

0 

11
.2

0 

Abdulkadir  
AYDOĞAN 

Orta Anadolu Bölgesi Mercimek Islah Araştırmaları 
 

Tarla 
Bitkileri  
MAE 

Devam 
Eden 
09-13 

11
.2

0 

11
.4

0 

Dr. 
A. Gülgün 
ÖKTEM 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mercimek Islahı 
Çalışmaları 

 

GAP 
TSK ve TAE 

 

Devam 
Eden 
10-14 

11
.4

0 

12
.0

0 

Ramazan 
AKIN 

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yemeklik 
Tane Baklagiller Islah Materyalinin Kalite 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Anadolu  
TAE 

Devam  
Eden 
10-14 

12
.3

0 
14

.0
0 

 YEMEK   

14
.0

0 

15
.3

0  III. OTURUM   

  

 Ülkesel Mercimek Yetiştirme Tekniği 
Araştırmaları   

14
.0

0 

14
.2

0 

Medeni  
YAŞAR 

Kırmızı Mercimek Ve Nohut’ta Uygun Ekim Yöntemi 
Ve Ekim Sıklığının Belirlenmesi 

Güneydoğu 
Anadolu  

TAE 

Devam 
Eden 
11-12 
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14
.2

0 

14
.4

0 

Dr.  
Songül 

GÜRSOY 

Farklı Ekim Zamanları, Toprak İşleme Yöntemleri ve 
Herbisitlerin Mercimekte, Yabancı Otlara, Verim ve 

Verim Unsurlarına Etkisi  
 

Güneydoğu  
Anadolu  

TAE 

Devam  
Eden 
10-12 

  

M. Barış  
ÖCAL 

Yemeklik Tane Baklagiller Tescil Denemelerinin 
Sunulması TTSMM  

  

 Yeni Araştırma Konuları ve Proje Fikirlerinin 
Belirlenmesi   

  

 Ödül  Töreni, Genel Değerlendirme, Dilek-
Temenniler, Kapanış   

 
 

Ülkesel Nohut Islah Araştırmaları 

 
Proje Adı : Ülkesel Nohut ıslah Araştırmaları 
Projenin İngilizce Adı : National Chickpea Breeding Researches  
Proje No     : TAGEM/TA/09/12/01/001 
Yürütücü Kuruluşlar    :Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri     : Abdulkadir AYDOĞAN 
Proje Yürütücüleri : 
TARM : Abdulkadir AYDOĞAN,Ayşegül GÜRBÜZ, Vural KARAGÜL, Lütfü ÇETİN,  Zafer MERT, 
Kadir AKAN, Nurettin ÇİNKAYA, Safure GÜLER 
Anadolu TAE : Sabri ÇAKIR, Ramazan AKIN, Evren ATMACA 
Çukurova TAE :  Dürdane MART, Tolga KARAKÖY 
Doğu Anadolu TAE : G. Emel BABAGİL,.Engin KILIÇ, Hadi YAZICI 
Ege TAE : Nuket ATİKYILMAZ, Sabiha EŞME, Eylem TUĞAY 
Güneydoğu Anadolu TAE : Murat KOÇ, Medeni YAŞAR, İrfan ERDEMCİ 
Kahramanmaraş TAE : Muammer TEKATLI, Çoşkun ASLAN, Cevdet KILINÇ, 
Karadeniz TAE :  Hüseyin ÖZÇELİK, Aslan UZUN, Serkan YILMAZ 
GAP TSK TAEM : Mahmut GAYBERİ 
TAEK: Zafer SAĞEL 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : TARM, Anadolu TAE, Çukurova TAE, Doğu Anadolu TAE, Ege TAE, 
Güneydoğu Anadolu TAE, Kahramanmaraş TAE, Karadeniz TAE, GAP Eğ. Yay. Arş.Mer, TAEK 
Nükleer Tarım ve Hay. Arş. Mer.   
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 2009-2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma :  
Ülkesel Nohut Çeşit Uyum Denemesi 
Deneme 17 çeşit kullanılarak kurulmuştur.  GATAE, GAP TSK TAEM , ÇTAE, KMTAE ve ETAE 
enstitülerinde kışlık olarak ekilirken, TARM, ATAE, DATAE, KTAE’lerinde ise yazlık olarak 
ekilmiştir. KTAE, KMTAE, ETAE ve TARM’da Ülkesel Nohut Çeşit Uyum Denemesi ile Bölge Verim 
Denemelerinin sonuçları analizlerin yapılmasına uygun olmadığından değerlendirilmemiştir. Tüm 
lokasyonlar dikkate alınarak yapılan birleşik analiz sonucuna göre ortalama verim 188.3 kg/da 
bulunmuş ve çeşitler arasında fark önemli olarak tesbit edilmiştir. En yüksek verimi veren çeşit 
TARM’a ait Akçin 91, verimi en düşük çeşit ise Uzunlu 99 olmuştur. Lokasyonlar dikkate 
alındığında en yüksek verim ortalamasını 271 kg/da ile GAP verirken, en düşük 123.1 kg/da ile 
GTAE vermiştir. Çeşitlerin genel ortalama 100 tane ağırlıkları değerlendirildiğinde, 31.2-50.9 g 
arasında değişim gösterdikleri görülürken en yüksek değer Cevdetbey çeşidinden alınmıştır. Bu yıl 
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lokasyonların çoğunda antraknoz hastalığı ile birlikte soğuk zararı ile solgunlukta görülmüştür. 
Yaşa 05 ve Aksu çeşitleri antraknozdan fazla etkilenmeyen çeşitler olmuştur. Aksu çeşidi ise kıştan 
ve solgunluktan en az etkilenen çeşit olmuştur.  
Ülkesel Nohut Bölge Verim Denemesi 

Deneme 16 hat ve 4 standart kullanılarak kurulmuştur. KTAE, ETAE, TARM ve KMTAE’nde 
oluşan yoğun antraknoz hastalığı, kış ve solgunluk zararı nedeniyle sağlıklı verim sonucu 
alınamadığından değerlendirilememiştir. Verim analizi sonucuna göre her bir lokasyonda farklı 
hatlar ön plana çıkarken, birleşik analiz neticesinde, standart çeşit İnci genellikle en yüksek verimi 
vermiştir. EN 1775 hattı ise verim açısından ilk sırada bulunan hat olmuştur. Lokasyonlar arasında 
ise en yüksek verim ortalaması 282.1 kg/da ile ÇTAE’nden alınmıştır. Hatların 100 tane ağırlıkları 
incelendiğinde, en yüksek değer TARM’a ait EN 1774 hattından alınırken, en düşük 100 tane 
ağırlığını İnci çeşidi vermiştir. Hatların genel ortalama 100 tane ağırlıkları değerlendirildiğinde, 
35.7-52.4 g arasında değişim gösterdikleri göstermiştir. TARM’a ait EN 1770 ile ÇTAE’ne ait EN 
1434 nolu hat antraknoz hastalığı açısından tüm enstitülerde en düşük okuma değerini almıştır.   
EN 1775 ve EN 1779 nolu hatlar gerek kış zararı gerekse solgunluk açısından en düşük okuma 
değeri alan hatlar olmuştur. EN 1770 numaralı hat ülkesel proje çerçevesinde bölgelerde gösterdiği 
performans nedeniyle TARM tarafından tescile teklif edilmiştir.  
Ülkesel Nohut Gözlem Bahçesi 
50 hatlık ülkesel nohut gözlem bahçesinde, KTAE’nde hatların bitki boyu 32-60 cm, ATAE’nde ise 
17-53 cm ve ETAE’nde 46-77 arasında değişmiştir. En yüksek bitki boyu KTAE ve ATAE’nde 
TARM’a ait EN 1800 nolu hattan alınmıştır. ETAE’nde ise ATAE’nün bir hattı olan EN 1798 nolu 
hat vermiştir. 100 tane ağırlığı en fazla hat KMTAE’ne ait EN 1812 nolu hat olmuştur. ATAE’nde 
doğal şartlarda 19 hatta hastalık görülmezken, diğer hatlarda 4-5 okuma değeri kaydedilmiştir.  
GTAE’nde ise soğuk zararı görülmüştür. ÇTAE’ne ait EN 1782 nolu hat 3 alarak en düşük okuma 
değerine sahip olmuştur.  3 hat 5 değeri almış ve diğer hatlar ise genellikle 9 değerini almıştır. 
Ülkesel Nohut Açılan Materyal 
Bu yıl itibarı ile açılan materyalde 30 populasyon ekilmiş ve enstitüler ıslah amaçlarına uygun tek 
bitki seçimi yapmıştır.  
Ülkesel Nohut Hastalık Gözlem Bahçesi 
Ülkesel Nohut Hastalık Gözlem Bahçesi TARM’da 118, ÇTAE ve ATAE’nde 104 hat olarak 
ekilmiştir. ÇTAE’nde antraknoz hastalığı oluşmazken, TARM’da çıkış sağlanamamıştır. Suni 
epidemi altında ATAE’nden alınan sonuçlara göre 1 hat 3, 24 hat 4, 32 hat 5, 16 hat 6, 7 hat 7, 14 
hat 8 ve 10 hat 9 değerini almıştır.  
Projede Önerilen Değişiklikler : Projede herhangi bir değişiklik önerilmemektedir. Vural 
KARAGÜL tayin nedeniyle projedeki görevinden ayrılmıştır 
 
 
 
 
Proje Adı : Orta Anadolu Bölgesi Nohut Islahı Çalışmaları 
Projenin İngilizce Adı : Chickpea  Breeding Research For Central Anatolia Region 
Proje No     : TAGEM/TA/10/12/01/001 
Yürütücü Kuruluşlar    : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri     : Abdulkadir AYDOĞAN 
Proje Yürütücüleri : Abdulkadir AYDOĞAN, Ayşegül GÜRBÜZ, Vural KARAGÜL 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, 

ICARDA 
Başlama Ve Bitiş Tarihi  : 2010-2014 
Dönem Bulguları ve Tartışma :  
Bölge Verim Denemesi (Bileşik Yaprak): 
8 hat ve 2 kontrolden oluşan Bileşik Yapraklı Nohut Bölge Verim Denemesi  AOÇ’ne Tesadüf 
Blokları Deneme Deseninde 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemenin aşırı otlanmasından 
dolayı iptal edilmiştir.  
Nohut Bölge Verim Denemesi (Bileşik + Basit Yaprak) 
10 hat basit, 10 hat bileşik yapraktan oluşan denemede morfolojik ve agronomik gözlemlere göre 
değerlendirme yapılmıştır.  
Nohut Verim Denemesi  (Bileşik Yaprak) 
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18 hat ve 3 kontrolden oluşan Bileşik Yapraklı Nohut Verim Denemesi  Haymana lokasyonuna 
kurulmuştur. Denemelerde antraknoz hastalığının çok yoğun görülmesinden dolayı seçim sadece 
hastalık değerlerine bakılarak yapılmış ve 6 hat tekrar verim denenmesinde denenmek üzere 
seçilmiştir. 
Nohut Ön Verim Denemesi  (Bileşik Yaprak) 
44 hat ve 5 kontrolden oluşan Bileşik Yapraklı Nohut Ön Verim Denemesi  Latis Deneme 
Deseninde 2 tekerrürlü Haymana’ya  kurulmuştur. Denemeye ait antraknoz hastalığı gözlemleri 
alınmış ve diğer gözlemlerle birlikte değerlendirilerek 21 hat verim denemesine seçilmiştir. Basit 
yapraklı Ön Verim denmesine giren hatların tamamı hastalıktan zarar gördüğünden seçim 
yapılmamıştır. 
Nohut Gözlem Bahçesi, Tek Bitki Sıraları  
33 hat olarak ekilen nohut gözlem bahçesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde,  15 hat ön 
verim denemesine aktarılmıştır. Tek bitki sıralarından antraknoza toleranslı uygun hat 
seçilememiştir. 
Nohut Açılan Materyal ve Melez Bahçesi 
Açılan kademede bulunan F1,F2,F3 ve F4 populasyonları bir üst kademeye aktarılmıştır. 17 
kombinasyondan oluşan melez bahçesinde yapılan melezleme neticesinde, toplam 273 melez 
tohum elde edilmiştir.    
Projede Önerilen Değişiklikler: 
Proje bütçesinde herhangi bir değişiklik önerilmemektedir. Vural KARAGÜL tayin nedeniyle 
projedeki görevinden ayrılmıştır. 
 
 
 
 
 
Projenin Adı :Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları 
Projenin İngilizce Adı :Chickpea Breeding Research for Transitional Region  
Proje No   :TAGEM/TA/08/12/01/004  
Yürütücü Kuruluş  :Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri :Dr. Sabri ÇAKIR 
Proje Yürütücüleri :Ramazan AKIN, Evren ATMACA, Bilal DEMİR    
İşbirliği Yapılan Kuruluş :ICARDA (Suriye), İTAŞ ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

(TARM.) 
Başlama ve Bitiş Tarihi :01.01.2008 – 31.12. 2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Projenin amacı; Geçit Bölgesi ve Orta Anadolu Bölgesi iklim ve 
toprak koşulları için, kalite renk ve tane iriliği olarak T.S.E. standartlarına uygun, makineli tarıma 
elverişli, ‘Antraknoz’ öncelikli olmak üzere hastalık ve zararlılara dayanıklı ve yüksek verimli nohut 
çeşitlerini ıslah edip nohut üreticisinin hizmetine sunmaktır.  

Materyal ve Metot; Kendine döllenen bir bitki olan nohutta çeşit geliştirmeye yönelik ıslah 
çalışmalarında İntrodüksiyon, Seleksiyon ve Melezleme yöntemleri kullanılmıştır. Melezleme ile 
elde edilen açılan materyal modifiye edilmiş bulk metodu ile F4-F6 ya kadar getirilmiş, bu 
kademeden sonra tek bitki seleksiyonuna gidilmiştir. Açılan materyal ya da yerel populasyon 
hatlarından seçilen tek bitkiler ile yabancı nörserilerden seçilen hatlar gözlem bahçesine alınarak 
daha geniş parsellerde gözlenmiş, buradan seçilen hatlar diğer kıstaslar yanında verim 
bakımından da değerlendirmek üzere tekrarlamalı olarak verim denemelerine alınmıştır. Ön Verim, 
Verim ve Bölge Verim denemelerinde üstünlük gösteren hatlar tescile teklif edilmek üzere 
belirlenmiştir. Denemelerde yer alan hatlar ve ileri kademe açılan materyalin antraknoza karşı 
testleri suni epidemi koşullarında tarlada yapılmıştır. 

Nohutta Antraknoza karşı başlatılan dayanıklılık ıslah çalışmaları, dayanıklılığın melezleme 
yoluyla iri taneli yemeklik koçbaşı ve leblebilik kırmızı nohut hat ve çeşitlerine aktarılması amacıyla 
2010 yılında 93 kombinasyon da yürütülmüş ve melezleme çalışmaları sonucunda 510 adet fertil 
tane elde edilmiştir. Açılan materyal safhasında F5 – F6 kademesindeki açılan materyal ve Ülkesel 
açılan materyalde tane iriliği, antraknoz hastalığına dayanıklılık ve makineli hasada uygunluk 
dikkate alınarak tek bitki seçimleri yapılmıştır.  Bu çerçevede 16 adet açılan materyal populasyonu 
ile kurulan Ülkesel Nohut Açılan materyal popülâsyonlarının 6 tanesinden 38, 88 adet 
popülâsyondan oluşan F5 açılan materyalin 85 popülâsyonundan 1352, olmak üzere toplam 91 
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adet popülâsyondan 1390 adet tek bitki seçilmiştir. Tek bitki sırası olarak ekilen 1030 hat amaçlara 
uygunluk açısından değerlendirilmiş ve bunlardan 120 hat tarla gözlemlerine göre seçilmiştir.  

Gözlem bahçesinde yer alan 158 hattan, standartları geçen 34 hat seçilmiştir. 22 hatla 
yürütülen ön verim denemesinde 9 hat, 9 hatla kurulan verim denemesinde ise verim bakımından 
standartları geçen hatlardan 5 tanesi seçilmiştir. Seçilen bu hatlar, Antraknoz hastalığına 
dayanıklılık yanında, bitki boyu ve diğer gözlem ölçütleri bakımından iyi bulunarak bir üst verim 
kademesine aktarılmıştır. 

Bölge verim denemesinde standartlarla birlikte 13 hat-çeşit 3 lokasyon da (Merkez / 
Eskişehir, Yusuflar ve İhsaniye / Afyon) test edilmiş ve 3 Lokasyonda da standartlara üstünlük 
gösteren hatlardan 5 hat (10-ESNBVD-3, 4, 6, 7, 8) seçilmiştir. 10-ESNBVD-4 nolu hattın verim ve 
hastalık değerleri iyi olması nedeni ile tescil dosyası hazırlanarak Çeşit Tescil ve Sertifikasyon 
denemelerinin başlatılması amacıyla Çeşit Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne 
başvurulması kararlaştırılmıştır. 2011 yılı Nohut Bölge Verim denemeleri, 2010 yılı nohut verim 
denemesinden seçilen hatlar ve 2010 yılı nohut bölge verim denemesindeki üstün özellikteki hatlar 
ve standart çeşitlerle birlikte 3 (Eskişehir, Kütahya ve Uşak) lokasyonda yürütülecektir. 2010 yılı 
nohut denemelerinde kullanılan 340 hat ve çeşitle birlikte Ülkesel Nohut Islah Araştırmaları 
çerçevesince gönderilen 104 hat ve çeşit, Antraknoz hastalık bahçesinde yapay epidemi 
koşullarında başarıyla test edilmiştir.   
Proje Adı   : Ege Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları   
     Aegean Region Chickpea  Breeding Studies                                
Proje No   :TAGEM/TA/ 08/12/01/004 
Yürütücü Kuruluş  :Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. 
Proje Lideri   :Uzm. Nüket ATİKYILMAZ 
Proje Yürütücüleri  :Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL 
     Uzm. Sabiha VURAL 
İşbirliği Yapılan Kuruluş     :  -            
Başlama ve Bitiş tarihi :1/1/2010-31/12/2010 
Dönem Bulguları ve Tartışma : 2010 yılının kış sezonunda yağışların uzun yıllardan fazla olması 
nedeniyle nohut ekimleri ancak 22-25 Mart tarihleri  arasında gerçekleşmiştir. Enstitünün 3 nolu 
tarlasında kurulan denemeler, 26-30 Temmuz tarihleri sırasında hasat edilmiştir. Ekimden sonra 
yağan yağmur nedeniyle kaymak tabakası oluşmuş, bu da çıkışları geciktirmiş ve bir ay sonra bitki 
çıkışları tamamlanmıştır. Çıkışın gecikmesi beraberinde hasadın gecikmesini de getirmiştir. 
Yağmurlardan sonra göllenme olan yerlerde ileride kök çürüklüğü/solgunluk görülmüştür. Bu 
yüzden genelde denemelerde hiç çıkış problemi olmamasına karşın olgunlaşma dönemine doğru 
pek çok parselde hiç bitki kalmamıştır. Bunun yanında olgunlaşma dönemine yakın yağan 
yağmurlar nedeniyle pas oluşmuş, bakla içinde küflenmeler olmuştur. İlkbahar yağışları çok fazla 
otlanmaya sebep olmuştur. Nohutta çıkış sonrası kullanılabilecek geniş yapraklı ot ilacı olmayışı ve 
işçilik sorunu sonucunda tarlanın büyük kısmında, bazı yerlerde 2 m ye varan otlanmalar olmuştur. 
Deneme alanında ayrıca yoğun küsküt görülmüş, elle toplanarak mücadele edilmesine rağmen çok 
yetersiz kalmış ve küsküt nedeniyle de önemli verim kayıpları yaşanmıştır. 

 Enstitünün 3 nolu tarlasında, tarla içinde toprak yapısı değişiklik göstermekte, özellikle üçte 
birinden sonraki kısmında bu değişim belirgin şekilde gözlenmektedir. Toprağın su tutma 
kapasitesi tarlanın giriş kısmında çok düşük iken, daha sonra iyileşmektedir. Bu sebepten dolayı 
tarlanın başında yer alan denemeler ile son kısımda yer alan denemelerin olgunlaşma süreleri 
arasında 2-25 gün süren bir fark olmuştur. Aynı denemenin blokları arasında bile olgunlaşmada 
15-20 gün kadar bir fark görülmüştür. Olgunlaşma gün sayılarını yorumlamak sağlıklı olmayacağı 
için verilmemiştir. Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsünde yapılan toprak analiz 
sonucunda mikro element değerleri üst sınırlarda bulunmuştur. 

1.Melezleme ve Açılan Materyal:  

 1.1. Melez Bahçesi : 23 hattı içeren, 18 kombinasyondan oluşan melez bahçesi kurulmuş 
ancak kombinasyonların çoğunda bitki ölümleri olduğu için melezleme yapılamamıştır. 

 1.2. F4 Açılan Materyal : 2008 yılında ekilen CIF3N-MR-09’da bulk yapılan 25 
populasyondan bu yıl 76 tek bitki seçilmiştir. 

 1.3. Uluslararası Nohut F3 Gözlem Bahçesi-Akdeniz Bölgesi-A-2010 (CIF3N.MR-A-2010) : 
31 F3 populasyonu ve 3 standart çeşitten oluşan denemede toplam 95 bitki seçilmiştir. 
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 1.4. Ülkesel Nohut Açılan Materyal : 10 kombinasyondan oluşan ve kademesi bilinmeyen 
bulk materyalden toplam 85 bitki seçilmiştir. 

 1.5. Tek Bitki Sıraları : 407 tek bitki sırası içinden beğenilen sıralar hasat edilmiştir. 

2. Gözlem Bahçeleri : 

 2.1. Yanıklık Hastalık Bahçesi: 178 hat/çeşit ve 1 hassas standarttan (Canıtez87) oluşan 
Yanıklık Hastalık Bahçesi ile ICARDA’dan sağlanan CIABN.A.2010 (Uluslararası Nohut Ascochyta 
Yanıklığı Gözlem Bahçesi) 6 Aralık 2009 tarihinde ekilmiştir. ICARDA denemesinde 56 hat ve 1 
hassas standart (ILC 263) yer almıştır. 16 Şubatta bitki çıkışları tamamlanmıştır. Önceki yıldan 
elde edilen hastalıklı bitki parçacıklarıyla suni inolükasyon sağlanmıştır. Vejetatif dönemde yapılan 
gözlemde Yanıklık Gözlem Bahçesinde en yüksek 7-8 değeri belirlenirken, hassas çeşidin hastalık 
değeri belirgin şekilde diğerlerinden daha yüksek olmuştur. Olgunluk döneminde (4 Haziran) 
yapılan gözlemde hatların büyük kısmı  9 değerini almış, az sayıda hattın değeri 3-5 arasında 
değişmiştir. ICARDA denemesinde hatlarda en yüksek 5 değeri tespit edilirken hassas çeşit 
genelde 6 değeri göstermiştir. Hastalık ileri devrede çok ilerlemiş ve bakla bağlama döneminde 
ILC263 bütün sıralarda 9 değerini almıştır. ICARDA denemesi son hastalık değerlendirmesinde 
hatların hastalık değerleri 3-8 arasında değişmiş, 9 alan hat olmamıştır. 

 2.2. Uluslararası Solgunluk (Fusarium sp.) Hastalığı Gözlem Bahçesi : 40 hat ve 1 hassas 
standart çeşitten (ILC 1929) oluşan deneme 2 tekerrürlü olarak Enstitünün 5 nolu tarlasında 30 
Mart 2010 ekilmiştir. Hastalık gelişiminin yetersiz ve homojen olmayışı nedeniyle deneme 
değerlendirilmemiştir. 

 2.3. Ülkesel Nohut Gözlem Bahçesi: 50 hat, standart çeşit  Cevdetbey98 ile birlikte 
gözlenmiştir. 1-5 (1: Çok kötü 5: Çok iyi) arasında yapılan  bitki görünüşü değerlendirmesinde 5 
alan hat olmamış, 13 hat 4 almış, diğerleri 2-3 arasında değişmiştir. Bitki boyu değerleri 45,7 cm 
(EN1794) ile 76,7 cm (EN1799) arasında değişmiş,  ortalama 57,8 cm olmuştur.   

 2.4. Uluslararası Nohut Elit Gözlem Bahçesi-Kışlık-2010 (CISN-W-2010) : Toplam 45 
hat/çeşit 2 sıralı ve 2 tekerrürlü olarak ekilmiştir. Denemede yer alan hat/çeşitlerin verim ve yüz 
tane ağırlıkları arasında istatistik olarak önemli fark bulunmamıştır. Parselden alınan verim 
değerleri  79-879 g, yüz tane ağırlıkları 26-39,8 g, bitki boyu  26-64,5 cm  değerler arasında 
değişmiştir. Denemede yer alan materyal genelde küçük taneli bulunmuştur.  

 2.5. Gözlem Bahçesi : 2008 yılında bulk edilen tek bitki sıralarından oluşturulan denemede 
44 hat ve 5 standart gözlenmiştir.  Verim 19-349 g, bitki boyu 44-65,7 cm, yüz tane ağırlığı 22-39,5 
g arasında değişmiştir. 

3. Verim Denemeleri : 

 3.1. Nohut Ön Verim Denemesi : 2008 yılında kurulan CIABN.A, CIFWN ve ÜNGB 
denemelerinden seçilen hatlarla oluşturulan denemede 18 hat, 2 standart (Sarı98, Canıtez87) yer 
almıştır. Verim ve bitki boyu değerlerinde istatistiki olarak önemli fark bulunmamıştır. Bitki ve tane 
özellikleri yönünden denemeden 8 hat verim denemesi için seçilmiştir. 

2. Nohut Verim Denemesi-1: 9 hat ve 3 standart çeşit (Sarı98, Canıtez87, Cevdetbey98) ile 
kurulan denemenin 2.yılıdır. Denemede 4 parselden hiç tohum alınamamış, bu nedenle eksik 
parseller üzerinden analiz yapılmıştır. Bazı parsellerde bitki ölümleri de olduğu için denemenin 
değişim katsayısı oldukça yüksek çıkmıştır. Deneme  ortalaması 100 kg/da’dır. Tane tipi, rengi ve 
iriliği yönünden 3,4 5 ve 8 nolu hatlar beğenilmiştir. Tarlada ise bitki tipi ve erkencilik özellikleri 
yönünden 1,2,4,5 ve 7 beğenilmiştir. 

3. Nohut Verim Denemesi-2: 14 hat ve 3 standart çeşit (Sarı98, Canıtez87, Cevdetbey98) 
ile kurulan denemenin 1.yılıdır. Bitki ölümler nedeniyle çok sayıda eksik parsel olduğu için  değişim 
katsayısı çok yüksek bulunmuş ve değerlendirilmemiştir.  

 Mevcut parseller üzerinden yapılan değerlendirmede bitki boyu 38,3-66,7 cm, ilk bakla 
yüksekliği 13-46,7 cm, verim 11-155 kg/da, yüz tane ağırlığı 24,5-45 g arasında değişmiştir. 
Denemenin ortalama stand değeri (1: %90-100 5: %60’dan az) 4 olmuştur. Tarlada mevcut Hiçbir 
hat yanıklığa toleranslı bulunmamıştır. 
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4. Ülkesel Nohut Bölge Verim Denemesi : Toplam 20 hat/çeşit 3 tekerrürlü olarak ekilmiş ve 
fakat istatistiki değerlendirme yapılmamıştır. Yanıklık Gözlem Bahçesinde 12 ve 13 nolu hatlar iyi 
tolerans değerine sahip bulunmuştur. 8 nolu hat en iri taneli hat olarak belirlenmiştir. 

5. Ülkesel Nohut Uyum Denemesi : 17 tescilli nohut çeşidi ile 3 tekerrürlü olarak kurulan 
denemeden sağlık sonuç alınamadığı için değerlendirme yapılmamıştır. Yanıklık Gözlem 
Bahçesinde yapılan gözlemde Aksu çeşidi hastalığa en toleranslı çeşit olarak bulunmuştur. Aksu 
çeşidini Azkan ve Gökçe ve İnci çeşitleri takip etmiştir. Denemede Enstitümüze ait Cevdetbey98 
çeşidi yer almıştır.  Parselden en yüksek verim Işık ve Çağatay (113 kg/da) çeşitlerinden alınmıştır. 
En yüksek yüz tane ağırlığı Çağatay ve Cevdetbey98 çeşitlerinden elde edilmiştir. 
 
 
 

 

Yeni Teklif Proje 
 
 
Proje Adı   : Orta Güney Anadolu Bölgesi Nohut Islahı Projesi   

Chickpea Breeding Project For Central-Southern Anatolian  Region 
Yürütücü Kuruluş  : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal  Araştırma Enstitüsü   
Proje Lideri   : Dr. Hakan  BAYRAK   
Sunan    :  Dr.Hakan BAYRAK 
Proje Yürütücüleri  : Rıza ÜLKER, Dr. Hasan KOÇ Fatih ÖZDEMİR Dr. Ahmet GÜNEŞ 

Seydi AYDOĞAN 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

Başlama ve Bitiş Tarihi : 2012-2016    
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Dünya nüfusu her geçen gün hızla artmaktadır. Buna karşılık, kullanılabilecek ekim alanları 
neredeyse son sınırına ulaşmıştır. Artan nüfusa karşı dünyanın besin kaynakları yetersiz 
kaldığından, birim alandan maksimum ürün elde etme zorunluluğu kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu 
da, yüksek verimli ve bölgede görülebilen hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi ile 
mümkün olacaktır. Sonuçta ıslah çalışmalarının ne denli önemli olduğu ortadadır. 

Nohut, Ülkemiz de çok eski yıllardan beri bilinen, tarımı yapılan ve insan beslenmesinde 
kullanılan bir yemeklik tane baklagil bitkisidir. Yeşil taneleri oldukça sevilerek yenen nohut, esas 
itibariyle kuru taneleri için yetiştirilmektedir. 

Nohut, kuru tanesinde % 21.0-23.9 oranında protein içeren bir baklagil bitkisi olup, protein 
yönünden diğer baklagillerden üstündür. Yumurtanın protein skoru referans olarak kabul edilip 100 
alındığında bu değer mercimekte 37, baklada 38, fasulyede 41 iken nohutta 62 ye kadar 
yükselmektedir. Buna ilave olarak, nohut proteininde çocukların gelişmesinde çok önemli olan 
histidine başta olmak üzere leucine, isoleucine, lycine, cystine ve phenilalanine miktarı ana 
sütünden fazla, methionin, tryptophane ve valin seviyesi ise ana sütüne yakın bir değerdedir 
(Akçin, 1988). 

Nohudun önemli bir besin kaynağı olmasının yanında başka bir özelliği de, baklagil bitkisi 
olması nedeniyle köklerinde simbiyotik olarak yaşayan ve her konukçu baklagil bitkisinde farklı 
şekillerde yumrucuk (nodül) meydana getirebilen çeşitli ırklardaki Rhizobium bakterileri sayesinde, 
atmosferin serbest azotunu toprağa fikse edebilmesi ve bitkinin faydalanabileceği forma 
dönüştürebilmesidir. Bu özelliğinden dolayı nohut bitkisi, azot ihtiyacının büyük bölümünü kendisi 
karşılamaktadır. 

Proteince zengin olmaları, tarımında hiç veya çok az azotlu gübreye gereksinim 
göstermeleri, toprağı bitki besin maddelerince zenginleştirmeleri nedeniyle, Ülke tarımında özel bir 
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ilgi alanına sahip olan yemeklik tane baklagiller, Ülkemizde 931.858 ha ekim alanı ve 821.560 ton 
üretim miktarına sahiptir*. Türkiye’ de nohut, 455.934 ha ekim alanı ve 562.564 ton üretim ile 
yemeklik tane baklagiller içinde ekim alanı ve üretim bakımından birinci sırada yer almaktadır*.  

 Bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye de küresel ısınma sebebiyle kuraklıkla karşı karşıyadır. 
Orta Anadolu bölgesi kuraklığın en yoğun yaşandığı yerlerden birisidir. Orta Anadolu Bölgesi ve 
Konya İli; yağışların azlığı ve düzensizliği, soğuk kış şartları, toprakların organik maddece zayıf 
olması gibi özellikleri ile tanınmaktadır. Bölgede geniş ölçüde kuru tarım sistemi hâkimdir. 
Kuraklıkla mücadelede en önemli faktörlerden birisi de dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesidir. Kurağa 
dayanıklılıkta kültürel uygulamalar kadar bitkinin genetik potansiyeli de önem taşımaktadır. 

Nohut, sıcağa ve kurağa dayanıklılığı yanında, fakir topraklarda tatminkâr ürün verebilme 
potansiyeli ile, kuraklık tehdidi altında bulunan bölgemizde önemli bir baklagil bitkisidir.  

Ülkemizde ekilen 779.344 ha yemeklik tane baklagilin 43.669 ha’ ı Konya İli’ nde ekilmiş 
olup, ekim alanı itibari ile Konya İli Türkiye’ de 3. sırada yer almaktadır*. Yemeklik tane baklagiller 
ekim alanında Konya İli Ülkemizde 3. sırada yer almasına rağmen toplam yemeklik tane baklagil 
üretiminin (1.073.721 ton) %8,5’ ni (91.117 ton) karşılayarak ilk sırada yer almıştır*. 

Yine Ülkemizde ekilen 505.165 ha Nohut’ un 24.464 ha’ı ve üretilen 518.026 ton Nohut’ un 
34.807 tonu Konya İli’ nde gerçekleşmiş olup, bu ekim alanı ve üretim miktarı ile İlimiz 3. sırada yer 
almaktadır*. Projenin yürütüleceği Karaman’da  9.930 ha, Nevşehir’de 3.995 ha, Niğde’de 4.397 
ha, Aksara ilinde ise 13.110 ha alanda nohut ziraatı yapılmakta olup ülke ekilişinin %12,3 nü 
oluşturmaktadır.  Üretimde ise toplam 70.900 ton ile ülke üretiminin %12,6 sını oluşturmaktadır.  

Konya İli Ülkemiz yemeklik tane baklagiller ekim alanı ve üretimi, nohut ekim alanı ve 
üretimi itibari ile üst sıralarda yer almasına rağmen,  ortalama nohut verimi (142 kg/da) yönünden 
23. sırada yer almaktadır*.   

Mevcut veriler değerlendirildiğinde, halen İlimiz ve Bölgemizde tarımı yaygın olarak yapılan 
Nohut konusunda, verim ve kaliteyi arttırmak amacı ile ıslah çalışması yapmak uygun ve gerekli 
gözükmektedir.  

Konya İli ve Orta Anadolu Bölgesi iklim ve toprak koşulları için; kalite, renk ve tane iriliği olarak 
T.S.E. standartlarına uygun, makineli tarıma elverişli, ‘Antraknoz’ öncelikli olmak üzere hastalık ve 
zararlılara dayanıklı ve yüksek verimli nohut çeşitlerini ıslah edip üreticinin hizmetine sunmak projenin 
temel amacıdır. İri taneli, uzun boylu, dik gelişen, erkenci, kurağa toleranslı ve adaptasyon kabiliyeti iyi 
olan çeşitleri geliştirmek, var olan çeşitler ile ilgili sorunlara çözüm aramak projemizin 
amaçlarındandır.  

Planlanan bu proje ile İlimiz ve Bölgemize uygun nohut çeşitlerinin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. *TÜİK, 2009. 

 Materyal ve Metot: 
Enstitümüzde, proje kapsamında çalışacağımız hatlar ve çeşitler hakkında bilgi edinmek 

gayesi ile bir ön çalışma olarak Icarda’ (Chickpea International Elite Nursery) dan temin edilen 59 
adet kuraklığa ,63 adet yaprak kurduna, 25 adet kist nemotoduna, 36 adet kışa dayanıklı hatlar ile 
37 adet yerel hat ve 17 adet tescilli çeşit 2010 yılı içerisinde ekilerek hatların karakterizasyonu ile 
ilgili gözlemler alınarak ve tek bitki seçimleri yapılmıştır.  

Proje materyalini; bölgemizden toplanmış 56 adet yerel çeşit ve toplanacak yerel çeşitler, 
İcardadan temin edilmiş 87 hat ,Ülkesel Nohut Islah Araştırmaları materyali, yurt içi ve yurt 
dışındaki gen bankalarından temin edilecek materyaller oluşturacaktır. Kendine döllenen bir bitki 
olan nohutta, çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarında klasik ıslah metotlarından 
İntrodüksiyon, Saf hat  Seleksiyonu ve Modifiye Bulk yöntemleri kullanılacaktır. Ülkesel Nohut Islah 
çalışmalarından gelen hatlarda modifiye bulk ıslah yöntemi uygulanırken diğer proje materyalinde 
saf hat seleksiyonu uygulanacaktır.  

Birinci yıl: Karışık olan nohut popülasyonu (yerel çeşit) tohum morfolojisine göre (büyüklük, şekil ve 
renk) tipler ayrılacak ve her tip 5 m lik bloklara 25 X 10 cm ekim sıklığında her 10 hatta bir kontrol 
çeşidi ekilmek üzere en az ikişer sıra ekilecek, ilk bakla yüksekliği, olgunlaşma zamanı ve şekli, 
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bakla sayısı, verim, makinalı hasada uygunluk, hastalıklara dayanıklılık, tohum rengi-şekli-iriliği 
kriterleri yönüyle her tipte üstünlük gösteren bitkiler seçilerek ayrı ayrı hasat ve harman edilecektir.   

İkinci yıl: İlk yıl seçilen bitkilerden elde edilen tohumlar 5 m lik bloklara ayrı sıralar halinde 30 X 10 
cm ekim sıklığında ekilerek yetiştirme sırasınca yapılan gözlemlerde tip dışı bitki bulunduran sıralar 
atılacak, kalan sıralar ayrı ayrı hasat ve harman edilecektir.  

Üçüncü yıl: Her hattan elde edilen tohumluk miktarı yeterli ise ön verim denemesi kurulacak, yeterli 
değilse 30 X 10 cm ekim sıklığında ekim yapılarak tohum çoğaltmaya devam edilecektir.  

Dördüncü-altıncı yıllar: Bu dönemde tekrarlamalı ön verim ve verim denemeleri kurulacak, eldeki 
hatlardan yapılacak gözlem ve ölçümler sonucu üstün özellik gösterenleri seçilerek ileriki aşamaya 
(bölge verim denemesi) aktarılacaktır. 

Yedinci-sekizinci yıllar: Bu dönemde tekrarlamalı bölge verim denemeleri kurulacak ve üstünlük 
gösteren saf hatlar çeşit adayı olarak tescile sunulmak üzere seçilecektir.  

Ülkesel Gözlem Bahçesi, Icarda materyalinden F5-F6 kademesine gelen hatlardan ise ıslah 
amacınıza göre tek bitki seçimleri yapılarak bir sonraki yıl her 10 sırada bir kontrol çeşidi konularak 
tek bitki sıraları oluşturulacaktır. Tek bitki sıralarında üstün özellikler gösteren hatlar ayrı ayrı hasat 
edilerek tescilli çeşitlerle ön verim, verim ve bölge verim denemelerine alınarak üstünlük gösteren 
hatlar tescile teklif edilmek üzere belirlenecektir. 

  
Gözlem ve Ölçümler 
 Projede ıslah materyalinin bulunduğu aşamaya göre her parselden rastgele seçilen en az 
5 bitkide aşağıdaki gözlem ve ölçümler alınacaktır (Gözlem ve Ölçümlerin ne şekilde olacağı 
Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatından belirlenmiştir): 

1. Çiçeklenme gün sayısı (gün): 
 Çıkış tarihinden itibaren, bitkilerin %50’ sinin çiçeklendiği zamana kadar geçen süre, 
çiçeklenme gün sayısı olarak alınacaktır. 

2. Olgunlaşma gün sayısı (gün): 
 Çıkış tarihinden itibaren, parseldeki bitkilerin %90’ ının hasat olgunluğuna geldiği zamana 
(bitki tacının ortasındaki baklaların sarardığı zaman) kadar geçen süre olgunlaşma gün sayısı 
olarak hesaplanacaktır. 

3. Bitki boyu (cm): 
 Hasat olgunluğuna gelmiş bitkinin toprak yüzeyinden en üst noktasına kadar olan uzunluk 
bitki boyu olarak değerlendirilecektir. 

4. İlk bakla yüksekliği (cm): 
 Hasat döneminde; bitkinin meyve bağlayan ilk baklasının toprak yüzeyinden yüksekliğidir. 

5. Bitkide dal sayısı (adet):  
Hasatta parsel içinde daha önce belirlenen bitkilerde dal sayımı yapılarak ortalaması alınacaktır. 

6. Bitkide bakla sayısı (adet): 
 Hasatta parsel içinde daha önce belirlenen bitkilerde bakla sayımı yapılacak ve bitki başına 
düşen ortalama bakla sayısı adet olarak belirlenecektir. 

7. Baklada tane sayısı (adet): 
 Hasatta parsel içinde daha önce belirlenen bitkilerde bakla sayımı ve tane sayımı 
yapılacak, tane sayısı bakla sayısına bölünerek baklada tane sayısı bulunacaktır. 

8. Antraknoz hastalığı okuması: 
 Hastalık okuması 1-9 skalasına göre yapılacaktır:  

1- Çok dayanıklı : Hiç görünür lezyon yok 
3- Dayanıklı : Çok az dağınık lezyon gözlenir 
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5- Orta derece dayanıklı : Lezyonlar yaygındır ve kolaylıkla görülebilir, birkaç dal kırılmış 
olabilir, 1 veya 2 bitkide bu semptomlar gözlenir 

7- Hassas : Lezyonlar çok yaygındır ve parseldeki bitkilerin çoğuna zarar vermiştir 
9- Çok hassas : Lezyonlar çok yaygındır ve parseldeki çoğu bitki ölmüştür    

9. Bitki büyüme şekli: 
Nohut bitkilerinin hasat dönemine yakın genel görünüşü 1-3 

skalasına göre değerlendirilecektir. 
1 = Dik (600-900)  

2 = Yarı yatık  (300-600)  

3 = Yatık  (0-300)  

10. Verim (kg/da): 
 Parselden elde edilen ürün tartılacak ve kg/da cinsinden hesap edilecektir. 

11. 100 tane ağırlığı (g): 
 Daneler kuruduktan sonra her parselden elde edilen üründen rastgele 4 adet 100 tanenin 
ağırlık ortalaması alınacaktır.  
12. Ham protein oranı (%):  
 Homojen şekilde öğütülen dane örneklerinde,  Enstitümüz Kalite Laboratuvarın da mevcut 
azot tayin cihazı LECO FP 528 ile protein oranı (azot oranı*6.25) belirlenecektir.  

13. Kuru ağırlık (g): 
 Her parselde elde edilen tane ürününden 100 adet nohut sayılıp tartılacak ve elde edilen 
değer kuru ağırlık olarak kaydedilecektir.  

14. Yaş ağırlık (g): 
 150 ml saf su erlenmayere konup, 100 tane nohut içine atılıp 16 saat bekletildikten sonra 
kurutma kâğıdı ile kurutulup tartılarak sonuç yaş ağırlık olarak kaydedilecektir. 
15. Su alma kapasitesi (g/tane): 
 Aşağıdaki formül ile hesap edilecektir: 

Aşağıdaki formül ile hesap edilecektir: 

Yaş ağırlık - ( Kuru ağırlık - ( Kuru ağırlık /100 ) * Şişmeyen tane sayısı)  
100 - Şişmeyen tane sayısı 

 
Şişmeyen tane yok ise; 
Su Alma Kapasitesi (g/tane)= (Yas Ağırlık – Kuru Ağırlık) /100 
formülüne göre hesaplanacaktır.   

16. Su alma indeksi (%): 
Su alma kapasitesi (g/tane) 
Kuru ağırlık (g) /100  formülüne göre hesaplanacaktır. 

17. Kuru hacim (ml): 
 100 adet nohut danesi 100 ml’ lik silindir kap içine alındıktan sonra üzerine 50 ml saf su 
ilave edilerek sonuç kaydedilecektir. 

18. Islak hacim (ml): 
100 adet nohut danesine 50 ml su ilave edilerek 16 saat bekletilecektir. Daha sonra kâğıt 

havlu ile kurutulup, 100 ml saf su ilave edilerek sonuç kaydedilecektir.  

19. Şişme kapasitesi (ml/tane): 
[(Islak hac.-100)-(Kuru hac.-50)]-[Kuru hacim-50/100)xŞişmeyen tane sayısı]  
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100 – Şişmeyen tane sayısı 

20. Şişme indeksi (%): 
Islak hacim - 100  
Kuru hacim – 50  formülü ile hesaplanacaktır.  

21. Pişme süresi (dakika): 
 100 tane ıslatılmış nohut numunesi kaynayan suyun içerisine atılacak, 40 dakikadan sonra 
her 5 dakikada kontrol edilip, kabuğu soyulup tane ikiye ayrıldığında içindeki beyaz nokta 
kaybolunca pişme süresi olarak kaydedilecektir. 
22. Elek analizi (mm): 
 9, 8, 7 ve 6 numaralı elekte nohut örneklerinden 100 gram numune alınıp, 3 dakika 
elendikten sonra elekler üstünde kalan numune ayrı ayrı tartılacak ve ortalaması alınacaktır. 

Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı 
Nohut insanımızın beslenmesinde ve protein ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere 

sahiptir. Ülkemizin hemen her bölgesinde üretimi yapılmakta olan nohut, yemeklik tane baklagil 
üretiminin % 63’ ünü oluşturarak birinci sırada yer almaktadır (TÜİK, 2009). Elde edile ürün iç ve 
dış pazarda kolaylıkla pazarlanmakta olup,  Dünya nohut üretiminin (9.685.967 ton) % 5’i  (505.366 
ton) Türkiye’ de gerçekleşmekte, bu üretim miktarı ile Türkiye; Hindistan ve Pakistan’ dan sonra 3. 
sırada yer almaktadır (FAO, 2007).  

Dünya piyasasında rekabet gücümüz yüksek olup, nohut önemli bir ihraç ürünüdür. Üretim ve 
ihracatın arttırılması sürdürülebilir tarım sistemi içinde farklı agroekolojik bölgeler için önemli 
hastalık ve zararlılara dayanıklı, yüksek verimli, iç ve dış pazar isteklerine uygun çeşitler 
geliştirilmesiyle mümkündür. 

Nohut, İlimizin de içinde yer aldığı Orta Anadolu Havzasında desteklenecek ürünler 
arasındadır.   

Görüldüğü gibi nohut Ülkemiz ve Bölgemiz için önemli bir yemeklik baklagildir. Proje amaçları 
doğrultusunda çeşitler geliştirilip üreticinin hizmetine sunulmak suretiyle Ülkemiz ve Bölgemiz 
nohut üretiminin arttırılması sağlanacaktır. Geliştirilecek yeni çeşitler öncelikle antraknoz olmak 
üzere hastalık ve zararlılara dayanıklı, yüksek verimli ve makineli hasada uygun olacağından daha 
az girdi ile daha fazla üretim yapılarak ülke ekonomisine ve üreticiye katkı sağlanacaktır. İhracatta, 
pazar değeri yüksek, iri taneli nohutlar tercih edilmekte olup, geliştirilecek çeşitlerde bu özellikler 
yönünde de seleksiyon yapılacaktır. Sanayicilerin istemiş olduğu leblebilik kriterlerine uygun çeşit 
geliştirildiğinde işlemedeki kayıplar en az seviyeye inecektir. Geliştirilen uzun boylu, makineli 
hasada uygun, çeşit ekildiğinde, biçerdöverle hasadın yapılması, işçilik ve maliyetin azalmasına 
katkıda bulunulacaktır.  

 
Talep Edilen Bütçe:  

 2012 2013 2014 2015 2016 
GENEL TOPLAM 17250 18150 18200 19800 21100 

 
 

Çalışma Takvimi: 
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Deneme Hazırlıkları             
Denemelerin Ekimi             
Gözlemlerin Alınması             

Seleksiyon, Melezleme 
Çalışmaları 

            

Hasat             

Gözlem ve Hasat 
Sonuçlarının İstatistiki 
Değerlendirilmesi 

            

Yıllık Raporun 
Hazırlanması 

            

 
 

 

Devam Eden Projeler 

 
Proje Adı    : Güney Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları  
                      Chickpea Breding Project For Southern Transational Zone 
Proje No    : TAGEM/TA/09/12/01/002 
Yürütücü Kuruluş   : Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Muammer TEKATLI 
Proje Yürütücüleri   : Muammer TEKATLI, Cevdet    KILINÇ                                  
İşbirliği Yapılan Kuruluş  : K.Maraş Tarım İl Müdürlüğü, KSÜ Ziraat Fakültesi 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : Ocak 2009- Aralık 2013   
Dönem Bulguları ve Tartışma: Projenin amacı; kalite, renk ve tane iriliği bakımından pazarın 
isteklerine uygun, yüksek verimli, antraknoz ve solgunluk hastalığına dayanıklı veya tolerant, 
makinalı tarıma elverişli yeni çeşitler geliştirmek ve üreticilerin hizmetine sunmaktır.  
Materyal ve Metot: Önceki yıllarda değişik ıslah kademelerinden aktarılan materyaller ile ülkesel 
nohut ıslah projesinden ve ICARDA’dan gelen materyaller denemelerde kullanılmıştır. 
Tekerrürlü ve 4 sıralı olan parseller deneme mibzeri ile ekilmiştir. Parsel biçerdöğeri olmadığı için 
hasat elle yapılmış ve harman makinasında harmanlanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak 
analiz edilmiş ve gruplandırılmıştır. 
Açılan Materyal: ÜNAÇ denemesinden 30 kombinasyondan 19 tek bitki ve ICARDA’dan F4 açılan 
materyalden 36 kombinasyondan 75 tek bitki seçilmiştir. 
Tek Bitki Sıraları: 184 tek bitki sırasından erkencilik, hastalıklara deyanıklılık, görünüş, tane tipi 
gibi özellikler dikkate alınarak23 hat seçilmiştir. 
Gözlem Bahçeleri: 2010 yılında 3 ayrı gözlem bahçesi kurulmuştur. ÜNGB’den gelen 
materyallerin tamamı antraknoz ve soğuk zararından ölmüştür. ICARDA’dan gelen soğuklara 
dayanıklılık gözlem bahçesinden 14 hat ve kışlık gözlem bahçesinden 19 hat seçilerek verim 
denemelerine aktarılmıştır. 
Önverim Denemeleri: Önceki yıl gözlem bahçelerinden aktarılan 35 hat için 2 önverim denemesi 
kurulmuştur. Denemelerde standart olarak Çağatay ve Menemen-92 çeşitleri kullanılmıştır. 3 
tekerrürlü olarak kurulan denemelerde verimler 230,6-54,7 kg/da arasında değişmiştir. Verim, 100 
tane ağırlığı, antraknoz, solgunluk ve soğuklara dayanıklılık 
gibi özellikler incelenerek her iki denemede standartları geçen 10 hat verim denemesine 
aktarılmıştır.  
Verim Denemeleri: Önverim denemesinden aktarılan 25 hat bölünerek iki ayrı verim denemesi 
kurulmuştur. İnci ve Aksu çeşitleri denemelerde standart olarak kullanılmıştır.  
 
Çizelge 1. 2010 yılı Verim Denemesi-I ortalama gözlem değerleri ve istatistiksel olarak oluşan 
gruplar. 
Sıra  
No 

Hat/Çeşit 
Adı 

Verim  
(kg/da) 

100 Tane 
Ağ. (g) 

Bitki Boyu  
(cm) 

Antrak
noz  
(1-9) 

Soğ. 
Day.  
(1-9) 

1 İnci 328,6    a 36,3     e 69,4     d 1-3 1-5 
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2 Aksu 303,4    ab 47,7     bcd 71,0     cd 1-2 1 

3 KMN 04-708 255,8    bc 50,0     ab 79,4     a 2-5 1-7 

4 KMN 05-38 207,4    cd 47,8     bcd 79,0     a 1-4 1-5 

5 KMN 05-290 204,7    de 48,7     bc 78,6     a 1-4 3-7 

6 KMN 05-49 202,8    de 48,4     bcd 79,3     a 2-5 1-5 

7 KMN 04-52 199,2    de 46,7     cd 78,3     a 2-3 1 

8 KMN 05-304 182,9    def 47,1     cd 77,8     ab 3-4 3-7 

9 KMN 05-285 166,1    d-g 49,9     ab 77,8     ab 2-7 1-7 

10 KMN 04-40 158,1    e-h 46,0     d 73,0     bcd 3-6 1 

11 KMN 05-284 157,1    e-h 47,4     cd 77,7     ab 3-4 3-7 

12 KMN 04-277 141,0    fgh 51,4     a 0,0       e 2-8 5-7 

13 KMN 05-303 118,1    gh 46,9     cd 75,2     abc 4-8 5-7 

14 KMN 05-288 118,1    gh 47,0     cd 79,6     a 5-7 5-7 

15 KMN 05-640 115,0    h 47,1     cd 0,0       e 4-9 3-5 

F ** ** **     

LSD (%5) 49,11 2,426 5,169     

CV (%) 18,06 3,6 5,45     

 
Çizelge 2. 2010 yılı Verim Denemesi-II ortalama gözlem değerleri ve istatistiksel olarak oluşan 
gruplar. 
Sıra  
No 

Hat/Çeşit 
Adı 

Verim  
(kg/da) 

100 Tane 
Ağ. 
(g) 

Bitki Boyu  
(cm) 

Antrak
noz  
(1-9) 

Soğ. 
Day.  
(1-9) 

1 İnci 349,6     a 36,9     g 72,8      f 1-2 1-5 

2 Aksu 329,8     a 47,8     bcd 77,7     de 1 1-3 

3 KMN 04-729 210,6     b 52,8     a 83,5     abc 3-5 1-5 

4 KMN 04-345 168,7     bc 47,6     cd 80,1     cd 3-6 5-7 

5 KMN 05-455 134,7     cd 49,3     bcd 83,0     bc 4-8 1-5 

6 KMN 05-423 129,9     cde 44,9     f 0,0       g 6-8 5-7 

7 KMN 05-458 121,4     de 49,3     bcd 86,2     ab 3-8 3-5 

8 KMN 05-407 119,7     de 44,0     f 76,2     ef 6-8 5-7 

9 KMN 05-469 114,8     de 47,4     de 85,3     ab 5-7 1-7 

10 KMN 05-460 104,2     def 49,7     b 78,1     de 5-7 3-5 

11 KMN 05-467 101,0     def 48,2     bcd 85,9     ab 5-7 1-7 

12 KMN 05-468 100,2     def 49,4     bc 87,0     a 6-8 1-5 

13 KMN 05-471 84,6       ef 48,5     bcd 83,1     bc 5-8 1-5 

14 KMN 05-424 64,6       f 45,5     ef 80,0     cd 5-8 3-7 
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F ** ** **     

LSD (%5) 46,84 1,957 3,615     

CV (%) 21,48 2,9 3,34     

 
Her iki verim denemesinde standart çeşitlere göre farklı özellikler gösteren 6 hat bölge verim 
denemesine aktarılmıştır. 
 
Bölge Verim Denemesi: Deneme, 8 hat ve 2 standart çeşit ile tesadüf blokları deneme deseninde 
4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Standart çeşit olarak Aksu ve Diyar-95 kullanılmıştır. 
Çizelge 3. 2010 yılı Bölge Verim Denemesi ortalama gözlem değerleri ve istatistiksel olarak oluşan 
gruplar. 
Sıra  
No 

Hat/Çeşit 
Adı 

Verim  
(kg/da) 

100 Tane 
Ağ. 
(g) 

Bitki Boyu  
(cm) 

Antraknoz  
(1-9) 

Soğ. 
Day.  
(1-9) 

1 Aksu 283,1    a 50,3     b 75,3     c 1-2 1-5 

2 KMN 05-589 279,3    ab 50,3     b 78,7     abc 2-5 1 

3 KMN 05-298 270,1    abc 50,1     b 81,6     ab 1-3 5 

4 KMN 05-36 267,7    abc 49,7     b 76,6     bc 1-6 3-7 

5 KMN 05-297 230,9    bcd 50,6     b 81,8     ab 2-6 3-7 

6 KMN 05-428 229,3    cd 54,0     a 76,3     c 2-6 3-5 

7 KMN 05-280 225,9    cd 50,1     b 80,0     abc 1-3 3-7 

8 KMN 05-292 212,1    de 51,7     ab 80,1     abc 1-5 5 

9 KMN 05-41 201,1    de 51,9     ab 82,7     a 1-3 5-7 

10 Diyar-95 173,3    e 44,1     c 83,1     a 2-5 1-3 

F ** ** *     

LSD (%5) 49,83 2,78 5,186     

CV (%) 14,47 3,8 4,5     

 
2009 yılında tescil edilen Aksu çeşidinin tohumluk üretimine başlanmıştır. 2009 yılında 382 adet elit 
tek bitki seçilmiştir. 2010 yılında elit bitki sıralarından 792 adet elit tek bitki seçilmiş ve geriye kalan 
sıralar bulk yapılarak 80 kg elit tohumluk elde edilmiştir.   
Koordinatör enstitü tarafından gönderilen ÜNUD ve ÜNBVD kurulmuş, istenilen gözlem ve 
ölçümler yapılmış ve elde edilen veriler koordinatöre gönderilmiştir.  
Projede Önerilen Değişiklikler: 

a. Personel: Tayin olarak Enstitüden ayrılan Müh. Mehmet GÜRBÜZ’ün projeden çıkarılması.  
 

 

 

 

Proje Adı :Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları 
Projenin İngilizce Adı :Chickpea Breeding Studies  For South   East Anatolia Region 
Proje No :TAGEM/TA/08/12/01/002 
Yürütücü Kuruluş  :Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri : İrfan ERDEMCİ 
Sunan : İrfan ERDEMCİ 
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Proje Yürütücüleri     : İrfan ERDEMCİ, Murat KOÇ, Medeni YAŞAR 
İşbirliği Yapılan Kuruluş :Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, DÜ Ziraat   Fakültesi 
Başlama ve Bitiş Tarihi        : 01.01.2008  /  31.12.2012 
Proje Amacı ve Gerekçesi    : Güneydoğu Anadolu koşullarına uygun, Antraknoz hastalığına 
(Ascochyta rabiei) dayanıklı, iri taneli, makineli hasada uygun, erkenci ve yüksek verimli nohut 
çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Materyal ve Metot     : Araştırmada daha önce Enstitüde yürütülen çalışmalarda kullanılan 
çeşitler, yurtiçi araştırma enstitüleri ve yurtdışı ICARDA’ dan temin edilen çeşit/hatlar ile yerli 
çeşitler materyal olarak kullanılacaktır. Gözlem bahçesinden ıslah amaçlarına uygun materyaller 
seçilerek kontrol çeşitlerle ön verim, verim ve bölge verim denemeleri tesadüf blokları deneme 
deseninde tekerrürlü olarak kurulmaktadır. Açılan materyaller, Gözlem Bahçesi, Ön Verim ve 
Verim denemeleri enstitü arazilerinde Bölge verim denemeleri bölge lokasyonlarında 
denenmektedir. 
Gelişme Durumu     : Yurtiçi, yurtdışı ve enstitümüzden elde edilen materyaller 
kullanılarak ıslah çalışmaları yürütülmüştür. 2009 yılında:  
 Açılan Materyal 
 Tek Bitki Sıraları 
 Gözlem Bahçeleri 
 Ön Verim Denemesi 
 Verim Denemesi 
 Bölge Verim Denemeleri 
 Ülkesel Nohut Islah Çalışmalar (ÜNAÇ, ÜN-ÇUD, ÜN-BVD ve ÜN-GB ) 
 Çeşit Tescil Denemesi denemeleri yürütülmüştür. 

BVD denemeleri; Diyarbakır, Kızıltepe ve Hazro lokasyonlarında, Açılan Materyal, Tek Bitki 
Sıraları, Gözlem Bahçeleri, ÖVD, VD ve Çeşit Tescil Denemesi Diyarbakır lokasyonunda yağışa 
dayalı şartlarda kurulmuştur.  Ekimler Aralık-2008 tarihinde yapılmıştır. Bölge genelinde yetiştirme 
sezonu boyunca yağışlar uzun yıllarla bir paralellik göstermiştir. Ancak Kızıltepe lokasyonunda 
yaşanan kuraklıktan dolayı NBVD ‘sinde bir takviye yağmurlama sulama yapılmış, gerekli 
gözlemler (bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, çiçeklenme gün sayısı. 100 tane ağırlığı, hastalık 
okumaları vs. ) alınmış ve verim açısından değerlendirmeler yapılmıştır.   
   
           Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ÜNAÇ ve F5’de toplam 87 adet tek bitki seçilmiş, Tek 
Bitki Sıralarında 4 adet, Gözlem Bahçelerinde (ÜNGB, CIDTN, CIABN, CIFWN, CIENS ve CIEN-
W)  öne çıkan 39 hat bir ileri kademeye aktarılmıştır. ÖVD-2009 denemesinde; 100 Tane ağırlığı 
25 ile 43 g, verim 84 ile 247 kg/da arasında değişmiştir. Öne çıkan 12 hat seçilerek VD-1 
aktarılmıştır. Verim Denemesinde 100 Tane ağırlığı 28.5 ile 42.5 g, verim 30 ile 252 kg/da arasında 
değişmiş, en düşük verim Yerli nohutta elde edilmiştir. Bölge Verim Denemesi Diyarbakır 
lokasyonunda verim 190.5 ile 264.5 kg/da, Kızıltepe lokasyonunda 95.6 ile 223.6 kg/da ve Hazro 
lokasyonunda 104.3 ile 203.3 kg/da arasında değişmiştir. Lokasyonlar bazında en iyi verim 
Diyarbakır lokasyonunda (228.8 kg/da ), en düşük verim Hazro lokasyonunda (168 kg/da) elde 
edilmiştir.  
Ülkesel proje kapsamında Enstitümüzce yürütülen ÜNÇUD ve ÜNBVD’sinin tartım ve ölçümleri 
koordinatör Enstitüye, Çeşit Tescil Denemesinin verileri ise TTSMM’ ye gönderilmiştir. 
            Bu proje çerçevesinde, nohut ıslah çalışmaları yürüten enstitülere materyal temin etmek ve 
varyasyonun genişlemesine katkı sağlamak suretiyle 2009 yılında Enstitümüzce yürütülen 
denemelerde ÜNHGB’ sine 14 hat, ÜNGB’ sine 6 hat, ÜNHDK’ ye 4 hat ve ÜNÇUD’ sine 1 çeşit 
olmak üzere toplam 25 hat/çeşit gönderilmiştir. 2010 yılı deneme ekimleri Diyarbakır, Kızıltepe ve 
Hazro olmak üzere üç lokasyonda  Aralık -2009 tarihinde yapılmıştır.  

 

 

 

 
Proje Adı   : GAP Bölgesi Nohut Islahı Araştırmaları  
Proje No   : TAGEM/TA/09/12/01/001 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: GAP Toprak – Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü                                                            
Proje Lideri   : Mahmut GAYBERİ  
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Proje Yürütücüleri  : Mahmut GAYBERİ Dr. A.Gülgün ÖKTEM 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2009–2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  
 
Ülkesel Nohut Uyum Denemesi:   
 
Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 
Sıra arası mesafe: 0.45m  
Sıra boyu: 5m  
Sıra sayısı: 4  
Ekim Tarihi: 05/01/2010 
Koordinatör tarafından gönderilen deneme seti 05/01/2010 tarihinde ekildi.17 çeşitten oluşan 
deneme Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre yürütüldü. Deneme Talat DEMİRÖREN 
/Şanlıurfa istasyonunda yürütülmüştür. 
 Yapılan Varyans analizine göre Çeşitler arasında istatistiki olarak farklar bulunmuştur. Buna göre 
oluşan EKOF grupları; 
 
Verim yönünden İNCİ 325,9 kg/da,  YAŞA05 314,8 kg/da,  CANITEZ 314,6 kg/da, AKÇİN 306,6 
kg/da AZİZİYE 295,5 kg/da,  CEVDETBEY 290 kg/da,  ÇAGATAY 284,4 kg/da,   ILC482  277,7 
kg/da,   DİKBAŞ 274,4 kg/da,  ASKAN   268,8 kg/da, en yüksek değerlerle gurupta aynı                         
DAMLA 192,5 kg/da en düşük değerle gruplandırılmıştır 
 
100 dane ağırlığı yönünden CEVDTBEY 50,9 gr, DİKBAŞ 47,62 gr  ile en yüksek gurupta, 
ILC482 28,3 gr ile en düşük değerle gruplandırılmıştır. 
 
Bitki boyları yönünden UZUNLU 70 cm, HİSAR 68,13 cm, ASKAN 66,2 cm ile en yüksek 
değerlerle en yüksek grupta yer almıştır. ILC482 50,4 cm bitki boyu ile en düşük değerle en düşük 
grupta yer almıştır.  
İlk Bakla Yüksekliği yönünden UZUNLU 47,13 cm, ASKAN 43,80 cm ile en yüksek değerlerle en 
yüksek grupta yer almıştır. ILC482 28,06 cm İlk bakla yüksekliği ile en düşük değerle en düşük 
grupta yer almıştır.  
Çiçeklenme gün sayısı yönünden 
DAMLA 71 gün, UZUNLU 70 gün, ER 99  68,6 gün, ASKAN  67,3 gün, GÖKÇE   67,3 gün, IŞIK 05 
67,3 gün, AKSU   67,0 gün, İNCİ    66,3 gün, HİSAR 64,6 gün, CEVDETBEY 64,3 gün, YAŞA 05 
63,3 gün, DİKBAŞ 63,0 gün ile en yüksek grupta yer almıştır. CANITEZ 53,7 gün ile en düşük 
değerle gruplandırılmıştır.  
 
Ülkesel Gözlem Bahçesi 
Agumented deneme desenine göre kurulan  2010 gözlem bahçesinde 62 hat +4 stardant 
(Çağatay, İnci, Gökçe, Hisar) çeşit ve hatların ekimi 05/01/2010 tarihinde yapılmıştır. Sıra arası 
0.45 cm sıra boyu 4m ve sıra sayısı 2 olacak şekilde 3 blok olarak planlanmıştır. 62+4 hattan ve 
çeşit oluşan gözlem bahçesi denemesinde bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, dekara verim, 100 dane 
ağırlığı değerleri alınmıştır. Elde edilen bulgular: 62+4 olarak ekilen denemeden ümitvar hatlar 
2011 yılında verim denemesine alınacaktır. Deneme Talat DEMİRÖREN /Şanlıurfa istasyonunda 
yürütülmüştür. 
Açılan Materyal:  
ICARDA’dan sağlanan açılan  (CIF4N-MR ve CIF4-SL ) materyal 2009 yılında seçilen 32 hat (62 
bitki) tekerrürsüz olarak 05/01/2010 tarihinde ekildi. agument deneme desenine göre F5 
kademesindeki 32 hat (62 bitki) performansa göre toplam 28 bitki seçilmiştir. Popülasyondan 
seçilen bitkiler tek bitki sıraları olarak 2011 yılında ekilecektir. Deneme Talat DEMİRÖREN 
/Şanlıurfa istasyonunda yürütülmüştür. 
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Projenin Adı :   Doğu Anadolu Bölgesi Nohut Islah Projesi  
 East  Anatolia Region Chikpea Breeding Project 
Proje No :  TAGEM /TA/ 07/12/01/002 
Yürütücü Kuruluş : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /  
Proje Lideri : Dr. Gülçin Emel BABAGİL 
Proje Yürütücüleri : Dr. Elif TOZLU, Zir. Yük. Müh. Tülay DİZİKISA 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2007 - 2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma :  

Materyal Ve Metot 

Nohut çalışmalarında materyal olarak yerel populasyonlar, introdüksiyonla yurt dışından 
ICARDA’dan temin edilen hatlar ile ülkesel projeler kapsamında elimize geçen materyaller 
kullanılmaktadır. Temin edilen çeşit ve hatlarla gözlem bahçesi, ön verim, verim ve bölge verim 
denemeleri yürütülmektedir. Çalışmalarda metot olarak seleksiyon ıslahı kullanılmakta, hatlar 
tesadüf blokları deneme deseninde sıra aralığı 45 cm, sıra üzeri 10 cm ve 4 adet sıra olacak 
şekilde ekilip standartlarla mukayese edilmektedir. Bütün denemelerde dekara saf olarak 3 kg N ve 
6 kg P2O5 gübresi ekimle birlikte uygulanmıştır. Ekimler erken ilkbaharda (10-20 Nisan) yazlık 
olarak yapılmıştır. Bitkilerin yetişme mevsimi boyunca çıkış, çiçeklenme ve olgunlaşma süreleri; 
bitki boyu ve ilk bakla yüksekliği; bitki başına dal sayısı, bakla sayısı ve baklada tane sayıları; 
tarlada hastalık okumaları; hasadı müteakiben de parsel verimi ve 100 tane ağırlıkları tartımları 
yapıldıktan sonra istatistiki analize tabii tutulmuşlardır. Değerlendirmelere göre ümitvar hatlar bir 
ileri kademeye alınırken, diğerleri deneme dışı bırakılmıştır. 

Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu 

Hedef doğrultusunda bu yıl ıslah kademelerinden 3 adet bölge verim denemesi, 1 adet verim 
denemesi, 1 adet ön verim denemesi, 4 adet Ülkesel Nohut Denemesi, 2 adet bölgesel gözlem 
bahçesi, 1 adet açılan materyal, tek bitki sırası ve tescil denemesi olmak üzere toplam 14 adet 
deneme ilkbaharda ekilmiş, çıkış müşahedeleri alınmış, çapa ile ot temizliği yapılmıştır. Tüm 
denemelerde çıkış ve çiçeklenme gözlemleri ile hasat müşahedeleri alınmıştır.  

Nohut Bölge Verim Denemesi 2010/ Erzurum 

Dört standart (Aziziye-94, Çağatay, Işık, Yaşa) ve 18 hattan müteşekkil deneme tesadüf blokları 
deneme deseninde 3 blok olarak planlanmıştır. Bölge verim denemesi Erzurum, Erzincan ve Muş 
olmak üzere üç lokasyonda kurulmuştur. Alt parseldeki sıra sayıları 4 adet, sıralar arası 45 cm, sıra 
üzeri mesafe 10 cm, sıra uzunluğu 5 m ve her sıraya 50 tohum düşecek şekilde ekim yapılmıştır. 
Muamele parsel alanı; (0.45mx4)x5m =9 m²’dir. 

Vejetasyon periyodu boyunca tüm verim ve verim unsurları kaydedilmiş, hasadı takiben 100 tane 
ağırlığı ve parsel verimi tartımları yapıldıktan sonra istatistiki analize tabi tutulmuştur. İstatistiki 
analizler sonucunda 7 adet hat ümitvar görülmüştür..   

Nohut Bölge Verim Denemesi 2010/ Erzincan 

Dört standart (Aziziye-94, Çağatay, Işık, Yaşa) ve 18 hattan müteşekkil deneme tesadüf blokları 
deneme deseninde 3 blok olarak planlanmıştır. Alt parseldeki sıra sayıları 4 adet, sıralar arası 45 
cm, sıra üzeri mesafe 10 cm, sıra uzunluğu 5 m ve her sıraya 50 tohum düşecek şekilde ekim 
yapılmıştır. Muamele parsel alanı; (0.45mx4)x5m =9 m²’dir. 

Vejetasyon periyodu boyunca tüm verim ve verim unsurları kaydedilmiş, hasadı takiben 100 tane 
ağırlığı ve parsel verimi tartımları yapıldıktan sonra istatistiki analize tabi tutulmuştur. İstatistiki 
analizler sonucunda 9 adet hat ümitvar görülmüştür.  

Nohut Bölge Verim Denemesi 2010/ Muş 
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Dört standart (Aziziye-94, Çağatay, Işık, Yaşa) ve 18 hattan müteşekkil deneme tesadüf blokları 
deneme deseninde 3 blok olarak planlanmıştır. Alt parseldeki sıra sayıları 4 adet, sıralar arası 45 
cm, sıra üzeri mesafe 10 cm, sıra uzunluğu 5 m ve her sıraya 50 tohum düşecek şekilde ekim 
yapılmıştır. Muamele parsel alanı; (0.45mx4)x5m =9 m²’dir. 

Vejetasyon periyodu boyunca tüm verim ve verim unsurları kaydedilmiş, hasadı takiben 100 tane 
ağırlığı ve parsel verimi tartımları yapıldıktan sonra istatistiki analize tabi tutulmuştur. İstatistiki 
analizler sonucunda 14 adet hat ümitvar görülmüştür.  

Nohut Verim Denemesi 2010/ Erzurum 

Dört standart (Aziziye-94, Çağatay, Işık, Yaşa) ve 3 hattan müteşekkil deneme tesadüf blokları 
deneme deseninde 3 blok olarak planlanmıştır. Alt parseldeki sıra sayıları 4 adet, sıralar arası 45 
cm, sıra üzeri mesafe 10 cm, sıra uzunluğu 5 m ve her sıraya 50 tohum düşecek şekilde ekim 
yapılmıştır. Muamele parsel alanı; (0.45mx4)x5m =9m²’dir. 

Vejetasyon periyodu boyunca tüm verim ve verim unsurları kaydedilmiş, hasadı takiben 100 tane 
ağırlığı ve parsel verimi tartımları yapıldıktan sonra istatistiki analize tabi tutulmuştur. İstatistiki 
analizler sonucunda 3 adet hat ümitvar görülmüştür.  

Nohut Ön Verim Denemesi 2010/ Erzurum 

Dört standart (Aziziye-94, Çağatay, Işık, Yaşa) ve 5 hattan müteşekkil deneme tesadüf blokları 
deneme deseninde 3 blok olarak planlanmıştır. Alt parseldeki sıra sayıları 4 adet, sıralar arası 45 
cm, sıra üzeri mesafe 10 cm, sıra uzunluğu 5 m ve her sıraya 50 tohum düşecek şekilde ekim 
yapılmıştır. Muamele parsel alanı; (0.45mx4)x5m =9 m²’dir. 

Vejetasyon periyodu boyunca tüm verim ve verim unsurları kaydedilmiş, hasadı takiben 100 tane 
ağırlığı ve parsel verimi tartımları yapıldıktan sonra istatistiki analize tabi tutulmuştur. İstatistiki 
analizler sonucunda 3 adet hat ümitvar görülmüştür.  

D.A.T.A.E.M. Gözlem Bahçesi 2- 2010/ Erzurum 

4 hat ve 1standarttan (Aziziye-94) oluşan deneme 4 m sıra uzunluğu ve 45 cm aralıklarla ikişer sıra 
ekilmiştir.  

D.A.T.A.E.M. Gözlem Bahçesi 1- 2010/ Erzurum 

117 hat ve 1 standarttan (Aziziye-94) oluşan deneme 4 m sıra uzunluğu ve 45 cm aralıklarla ikişer 
sıra ekilmiştir.  

D.A.T.A.E.M. Tek Bitki Sırası 2010/ Erzurum 

Ülkesel açılan materyalden seçilen 30 adet tek bitki 2010 yılında tek bitki sırası şeklinde ekilmiştir. 
Ümitvar görülen 20 hattın seçimi yapılmıştır.  

D.A.T.A.E.M. Saf Hat Seleksiyonu 2010/ Erzurum           

Ülkesel açılan materyal’den 39 adet tek bitkinin seçimi yapılmıştır. 

Ülkesel Nohut Denemeleri 2010            

Ülkesel nohut çeşit uyum denemesi, bölge verim denemesi, gözlem bahçesi ve açılan materyal 
olmak üzere 4 ayrı deneme yürütülmüştür. 

 Tescil Denemesi 2010          

12 hattan oluşan deneme Erzurum Lokasyonu’nda yürütülmüştür. 
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Proje Adı : Doğu Anadolu Bölgesi Nohut Islah Projesi/ 
East Anatolia Region Chickpea Breeding Project 

Yürütücü Kuruluş : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü  
Proje Lideri : Dr. Gülçin Emel BABAGİL 
Proje Yürütücüleri : Dr. Elif TOZLU, Zir. Yük. Müh. Tülay DİZİKISA 
Başlama-Bitiş Tarihi  : 01.01.2012 - 31.12.2016   
  
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Nohut, yüksek oranda protein  (%15-32) ve karbonhidrat (%50-74) içeriği yanında fosfor, kalsiyum 
ve demir gibi mineral maddeler ile A, B ve Niacin gibi vitaminlerce zengin olması nedeniyle insan 
beslenmesinde önemli bir yere sahiptir (Akçin, 1988; Bressani and Elias, 1988).  

Dünyada nohut ekim alanı 11.24 milyon ha, üretim 8.83 milyon ton'dur. Türkiye genelinde nohut 
ekim alanı 670 bin ha ve bu alandan elde edilen üretim ise 625 bin ton'dur. Bölgemizde 
Enstitümüzün sorumluluk alanına giren 12 ilde toplam ekim alanı takriben 40.24 bin ha ve üretim 
ise 34.39 bin ton'dur. Pazar imkanlarına göre bazı yıllar bu ekim miktarı 60 bin ha' a kadar 
çıkabilmektedir. Bu değerlere göre; Türkiye genelinde, bölgemiz 12 ilinin ekim alanı % 6.01 ve 
üretimde ise % 5.5'lik paya sahiptir (Anon., 1998). Dünyadaki nohut ortalama verimi 88.27 kg/da 
iken, Türkiye geneli ortalama verim 93.3 kg/da ve bölgemiz verimi 85.46 kg/da'dır. Görüldüğü 
üzere bölgemiz tane verimi dünyanınkinden 2.81 kg/da ve Türkiye genelden 7.84 kg/da daha azdır. 
Kuru tarım alanlarının en önemli münavebe bitkileri nohut, mercimek ve fiğdir. Türkiye genelinde 
kuru tarım alanlarının % 20'si nadasa bırakılırken bölgemizde bu oran % 25'in üzerindedir. Nadas 
alanlarının değerlendirilmesinde ilk akla gelen ürünlerden biriside nohuttur (Akçin, 1988).    

Özellikle nohut antraknozuna dayanıklı, leblebi sanayi için 100 tane ağırlığı fazla ve makineli hasat 
için uzun boylu ve tane verimi yüksek çeşitleri geliştirerek üretim alanlarına arz etmek önemli bir 
amaçtır. Uzun boylu nohut makineli hasada geçmenin en başta gelen hedefidir, bu şekilde kısa 
zamanda işler bitirildiği gibi üreticinin işçilik masrafları da azalmış, birim alandan daha fazla kar 
elde edilmiş olacaktır. Araştırmanın Hedefleri: 

1. Bölgede yok denecek kadar az olan çeşit sorununu gidermek, 

2. Adaptasyon kabiliyeti iyi, hastalık ve zararlılara dayanıklı, 100 tane ağırlığı fazla ve boyu 
makineli hasat için uzun olan ve tane verimi yüksek çeşitler geliştirmek, 

3. Üretim alanlarını daha genişletmek için nadas alanlarının değerlendirilmesi,  

4. Kuru tarım alanlarında ürün çeşitliliğini sağlayarak, üreticinin gelirini artırmak 

5. Dış ülkelere ihracatı artırarak memleketimizin milli gelirine katkı sağlamaktır. 

Materyal ve Metot: 
 
Nohut çalışmalarında materyal olarak yerel populasyonlar, introdüksiyonla yurt dışından 
ICARDA’dan temin edilen hatlar ile ülkesel projeler kapsamında elimize geçen materyaller 
kullanılacaktır. Temin edilen çeşit ve hatlarla gözlem bahçesi, ön verim, verim ve bölge verim 
denemeleri yürütülecektir. Bölge verim denemeleri Erzurum, Erzincan ve Muş olmak üzere 3 
lokasyonda denenecektir. Çalışmalarda metot olarak seleksiyon ıslahı kullanılacak, hatlar tesadüf 
blokları deneme deseninde sıra aralığı 45 cm, sıra üzeri 10 cm ve sıra sayısı 4 adet olacak şekilde 
ekilip standartlarla mukayese edilecektir. Bütün denemelerde dekara saf olarak 3 kg N ve 6 kg 
P2O5 gübresi ekimle birlikte uygulanacaktır. Ekimler erken ilkbaharda (10-20 Nisan) yazlık olarak 
yapılacaktır. Bitkilerin yetişme mevsimi boyunca çıkış, çiçeklenme ve olgunlaşma süreleri; bitki 



 26 

boyu ve ilk bakla yüksekliği; bitki başına dal sayısı, bakla sayısı ve baklada tane sayıları; tarlada 
hastalık okumaları; hasadı müteakiben de parsel verimi ve 100 tane ağırlıkları tartımları yapıldıktan 
sonra istatistiki analize tabii tutulacaktır. Değerlendirmelere göre ümitvar hatlar bir ileri kademeye 
alınırken, diğerleri deneme dışı bırakılacaktır. 
 
Nohut çeşit ve hatlarındaki hastalık okumalarında Schwartz ve Galvez'in (1980) kullandığı 
yöntemler esas alınarak yapılacaktır Yine hastalık okumalarında % ve skala (1-9) 
değerlendirmeleri yapılacaktır (Schoonhoven and Corrales, 1987). Bu yüzde değerler arcsinüs √%  
'ye çevrildikten sonra istatistiki analize tabi tutulacaktır (Yurtsever, 1984). 

Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: 

Bölgedeki nohut ekim alanı 3 635 da, üretim 467 ton ve ortalama verim 128 kg/da'dır. Amacımız 
yeni ıslah çeşitleri ile birim alandan elde edilen verimi yükseltmek ve üretimi artırmaktır.  

 
Islah çalışmaları uzun yıllar aldığı ve sürekli devam ettiği için sonuçlar her 5 yıl sonunda 
belirlenecek, ümit var görülen hatlar tescil ettirilerek hizmete sunulacaktır. 

Talep Edilen Bütçe 
 2012 2013 2014 2015 2016 
TOPLAM 32150 15200 18750 21250 24800 
GENEL TOPLAM 112150 
ÇALIŞMA TAKVİMİ: 

Proje Faaliyetleri Sorumlu Kişi Gerçekleştirme 
Tarihi 

Açıklama 

Deneme Planlarının 
Hazırlanması 

Dr. Gülçin Emel 
BABAGİL 
Dr. Elif TOZLU 
Zir. Yük. Müh. 
Tülay DİZİKISA 

1 Ocak - 10 Nisan     
(2012-2016) 

Bir önceki yıl sonuçlarına göre, 
deneme sayıları, planları, 
müşahede tabloları, çeşit ve 
hatların tespiti ile gübre ihtiyacı 
hazırlıkları  

Deneme Yerleri 
Hazırlığı ve Ekim 

Dr. Gülçin Emel 
BABAGİL 
Dr. Elif TOZLU 
Zir. Yük. Müh. 
Tülay DİZİKISA 

11 Nisan –25 Mayıs  
(2012-2016)   

Deneme yerlerinin belirlenmesi, 
parselasyonu, gübre uygulaması 
ve ekim  

Denemelerde Çeşitli 
Müşahedelerin 
Alınması 

Dr. Gülçin Emel 
BABAGİL 
Dr. Elif TOZLU 
Zir. Yük. Müh. 
Tülay DİZİKISA 

26 Mayıs-30 
Haziran  

(2012-2016) 

Çıkış, çiçeklenme 
müşahedelerinin tespiti ve bir 
defaya mahsus çapa ile ot 
temizliği yapılması  

Hastalık Okumaları Dr. Gülçin Emel 
BABAGİL 
Dr. Elif TOZLU 
Zir. Yük. Müh. 
Tülay DİZİKISA 

1 Temmuz-10 
Ağustos 

(2012-2016) 

Denemelerde hastalık 
okumalarının yapılması 

Hasat 
Müşahedelerinin 
Alınması 

Dr. Gülçin Emel 
BABAGİL 
Dr. Elif TOZLU 
Zir. Yük. Müh. 
Tülay DİZİKISA 

11 Ağustos-30 
Ağustos  

(2012-2016)        

Hasat müşahedeleri (bitki boyu, 
ilk bakla yüksekliği, bitki başına 
dal ve bakla sayısı, baklada tane 
sayısı, parselde bitki sayısı), 
olgunlaşma tarihleri  
tespiti ve hasadın yapılması 

Hasat Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi ve 
Raporların 
Düzenlenmesi 

Dr. Gülçin Emel 
BABAGİL 
Dr. Elif TOZLU 
Zir. Yük. Müh. 
Tülay DİZİKISA 

1 Eylül-30 Aralık 
(2012-2016)       

Parsellerden elde edilen 
ürünlerin harman ve tartımı ile 
100 tane ağırlıklarının tespiti, 
tüm verilerin istatistiki 
değerlendirilmesi ve yıllık sonuç 
raporunun yazılması 
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Proje Adı   : Karadeniz Bölgesi Nohut Islahı Araştırma Projesi 

(Chickpea Breeding Research in Black Sea Region) 
Proje No   : TAGEM /TA/09/12/01/003   
Yürütücü Kuruluş  : Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Hüseyin ÖZÇELİK 
Proje Yürütücüleri  : Arslan UZUN, Serkan YILMAZ, Ömer SÖZEN 
Başlama Ve Bitiş Tarihi : 01/01/2010-31/12/2010 
Dönem Bulguları Ve Tartışma  

2010 yılı çalışmalarını 6 başlık altında toplamak mümkündür. 
1. Melezleme Çalışmaları 
2. Açılan Generasyonlarda Seleksiyon 
3. Verim Denemeleri 
4. Ülkesel Nohut Denemeleri 
5. Nohut Çeşit Tescil Denemesi  
6. Kademeli Tohumluk Üretimi 
 

Melezleme Çalışmaları 
Çalışmada toplam 18 adet materyal (Çağatay, Gülümser, Damla 89, Aksu, Philip97, Çakır, 

Gökçe çeşitleri, Zuhal(C300-35M), Osmanbey(C200-72M), Sezenbey(C300-1M) çeşit adayları ile 
C300-16M, C100-67M, NAÇM.23.134, NAÇM.08.104, NAÇM.08136, NGB.08.1.10, NGB.08.1.11)  
ebeveyn olarak kullanılmıştır. Bu materyallerden Philip-97 ile Aksu çeşitleri soğuğa dayanıklılık, 
kalan ebeveynler ise verim ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmiştir.  

Bu materyallerle yapılan melezleme çalışmalarında toplam olarak 56 kombinasyon açılmış, 
ancak bu kombinasyonlardan 52’sinden melez tohumu alınabilmiştir. Çalışmada 2625 çiçek 
melezlenmiş ve  bunlardan 484 adet tohum elde edilmiştir.  

 
 

Açılan Materyaller 
1. F1 Kademesi 
Çizelge 2’de görüldüğü gibi 2010 yılında yapılan melezlemelerden elde edilen 31 

kombinasyon bu dönem içerisinde Gökhöyük lokasyonunda ekilmiştir. Bu kombinasyonlardan NM-
924, NM-928, NM-935 ve NM-936 nolu hatların çıkış yapmadığı, NM-911, NM-925, NM-926, NM-
927, NM-930, NM-931 ve NM-932 nolu hatların, hasat sırasında yoğun antraknoz  epidemisi 
gösterdiklerinden bunlardan tohum alınamamıştır. Geriye kalan 24 kombinasyondan 22 bulk ve 23 
tek bitki seçilerek 2011 yılına aktarılmıştır.   
 

 
 2. F2 Kademesi 
2008 yılı melezlerinden elde edilen ve 2009 yılından seçilerek 2010 yılına aktarılan 10 adet 

F3 kombinasyonu incelenmiştir (Çizelge3).  Bunlardan NM-812 ve NM-904 nolu kombinasyonlar 
yoğun antraknoz epidemisinden dolayı elenmiş, geriye kalan 8 kombinasyondan 59 adet tek bitki 
ve 2 adet bulk seçilerek 2011 yılına aktarılmıştır.  
    

3. F3 Kademesi 
2009 yılından bu yıla devredilen 15 kombinasyondan olmak üzere 86 tek bitki sırası ekildi. 

Yapılan seleksiyon çalışmalarında 4 adet kombinasyon (NM-702, NM-706, NM-713, NM-713, NM-
718) antraknoz hastalığının şiddetli epidemisinden dolayı elemine edilmiştir. Çizelge 4’de belirtildiği 
gibi geriye kalan 11 kombinasyondan NM-706’da yeterli kanaat oluşmadığı için bulk olarak, ayrıca 
aynı kombinasyonlarda aynı özeliği gösteren bitki tiplerinin oluşturduğu 6 bulk (aile) ve 188 adet 
tek bitki seçilerek 2011 yılına aktarılmıştır.  

 

4. F4 Kademesi 
Bu dönem içerisinde 2010 yılına aktarılmış 12 adet F3 kombinasyonundan 86 tek bitki sırası 

ekilmiştir. Bunlardan 5 tanesi (NM-609, NM-610, NM-614, NM-617, NM-620) yoğun antraknoz 
epidemisinden dolayı elemine edilmiştir.  Geriye kalan 7 kombinasyondan 74 adet tek bitki 
seçilerek 2011 yılına aktarılmıştır. 

 

5. F5 Kademesi 
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2009 yılı çalışmalarından seçilen 29 bulk grubundan seçilen 301 tek bitki sırası ekildi. 
Çizelge 6’da belirtilen bulk gruplarından  2010 yılı seleksiyon çalışmalarında 17 tanesi şiddetli 
antraknoz epidemisinden dolayı elenmiştir. Geriye kalan 12 adet bulk grubundan 71 adet tek bitki 
sırası seçilmiş ve 2011 yılına hat olarak aktarılmışlardır. Bunlardan 2011 yılında tane verimi 
bakımından daha iyi görülen 32 hat ön verim denemesinde 39 adet hat ise gözlem bahçesinde 
değerlendirilecektir.  

 

Verim Denemesi  
16 hat + 2 kontrol (Çağatay ve Gülümser) ile birlikte 3 tekerrürlü olarak kurulmuş, Fakat bu 

deneme materyallerinin antraknoz hastalığından yoğun şekilde etkilenmesi nedeniyle bu deneme 
iptal edilmiştir. Denemede iptale konu olan antraknoz değerleri ile birlikte direk etkilemiş olduğu 
verim değerleri analiz edilmeksizin Çizelge 7’de verilmiştir. Çalışma sonucuna göre bazı 
materyallerin (NGB.1.08.(02), NGB.1.08(11) antraknoza daha toleranslı olduğu gözlenmiştir. Bu 
materyaller 2011 yılı melezleme çalışmalarında değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

 

Çizelge 7. Nohut Verim Denemesinin analiz edilmemiş sonuçları 
Sıra 
No.: Hatlar Antraknoza 

Tolerans* İlk.Bak.Yük. (cm) 
Bitki 
Boyu 
(cm) 

100 t. 
Ağ. 
(gr) 

Parsel 
Verimi 

(gr) 
Verimi 
(Kg/Da) 

1 NGB.1.08.02 4-5 17,83 42,50 39,15 692,33 86,54 
2 NGB.1.08 (11) 5-7 20,00 44,67 38,90 402,33 50,29 
3 NAÇM.11 5-7 20,67 49,33 37,30 324,67 40,58 
4 NGB.09.05 6-7 16,00 37,83 39,75 319,00 39,88 
5 NGB.09.07 5-7 14,53 45,52 38,11 314,95 39,37 
6 NGB.09.06 5-7 16,67 46,83 36,13 301,00 37,63 
7 NAÇM.21.131 4-7 18,67 44,83 39,42 289,33 36,17 
8 NGB. 09-9 6 19,00 47,67 36,57 286,00 35,75 
9 ÇAĞATAY 6-7 16,67 44,31 36,86 267,95 33,49 
10 GÜLÜMSER 6-7 17,00 42,50 35,27 266,67 33,33 
11 NGB.1.08.137 6-8 18,50 43,83 36,80 266,67 33,33 
12 NAÇM.15 5-8 19,33 49,67 31,63 265,00 33,13 
13 NAÇM.08.136 6-7 19,17 42,83 34,55 247,67 30,96 
14 NGB.09.01 6-8 19,17 40,00 35,97 245,00 30,63 
15 NAÇM.09 5-8 16,67 41,00 39,62 233,00 29,13 
16 NF4.111 6-7 18,67 48,00 35,77 232,33 29,04 
17 NF5.08.135 6-8 21,33 48,50 37,45 202,00 25,25 
18 NAÇM.23.134 7-8 19,67 46,00 38,52 200,68 25,09 
19 NAÇM.08.104 7-8 20,50 43,92 31,94 191,67 23,96 

* : 1- Dayanıklı,   3 Orta Dayanıklı,  5- Toleranslı,    7-Hassas,   9- Çok Hassas     
 
 
 
 
 
Proje Adı    : Çukurova Bölgesinde Nohut Islah Çalışmaları  
Projenin İngilizce Adı : Breeding of Chickpea Varieties in Çukurova  Region 
Proje No   :  TAGEM/TA/08/12/01/002 
Yürütücü Kuruluş : Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Yürütücüleri            : Dr. Dürdane MART, Dr. Tolga KARAKÖY  
İşbirliği Yapılan Kuruluş  : ICARDA ve Diğer Araştırma Enstitüleri 
Başlama ve Bitiş Tarihi    : 2008/2012  
Dönem Bulguları ve Tartışma :  
 

06 Ocak - 08 Ocak 2010 tarihlerinde ekimleri yapılmış olan, farklı kademelerdeki 
hatların ve deneme materyallerinin vejetasyon sezonu süresince gereken gözlem ve 
değerlendirmeler yapılmıştır. Hasat döneminde anılan materyal ile ilgili  proje yönteminde 
öngörülen uygulamalar (hat ve tek bitki seçimleri vb) tamamlanmıştır.  Hasat sonrası elde 
edilen materyalin tarla gözlem ve  ölçümleri dikkate alınarak seleksiyon yapılmıştır.  
Seçimleri yapılmış olan hat ve materyallerin ekimleri yapılarak, ıslah süreci projede 
öngörüldüğü şekliyle, çalışma takvimine uygun olarak sürdürülecektir. 
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2009-2010 yetiştirme sezonunda, 3 Adet Kışlık Nohut Verim Denemesinin ekimi yapılarak 
değerlendirmeye alınmıştır. 5 Adet Kışlık Nohut Gözlem Bahçesi, ülkesel proje kapsamında 
gönderilmiş olan, açılan materyaller, ülkesel nohut hastalık bahçesi,  ülksel nohut uyum denemesi, 
ülkesel nohut verim denemesi, ülkesel nohut gözlem bahçesi denemelerinin ekim, bakım ve hasat 
işlemleri tamamlanarak gerekli seçim işlemleri tamamlanarak bölgemiz için ıslah amacına uygun 
hatların seçimi yapılarak bir sonraki yıl denemelerine alınmıştır.  

 
 
 

 
YENİ TEKLİF PROJE 

 
 
Projenin Adı :Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerine Uygulanan Gamma Işını 

Dozlarının M1 ve M2 Generasyonlarında Bazı Bitki Özelliklerine 
Etkileri 

Projenin İngilizce Adı :The Effects of Doses of Gamma Rays on Characters of Chickpea 
(Cicer arietinum L.) Varieties in M1 and M2 Generation 

Yürütücü Kuruluş  :Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri :Evren ATMACA 
Proje Yürütücüleri  :Evren ATMACA, Prof. Dr. Cemalettin Y. ÇİFTÇİ 
İşbirliği Yapılan Kuruluş  :Türkiye Atom Enerjisi Kurumu-ANKARA. 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2012 -31.12.2013 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: Başlıca protein kaynaklarımız, hayvansal ve bitkisel 
ürünlerdir. Bitkisel ürünler içersinde kuru taneleri; cins, tür, çeşit, çevre koşulları ve yetiştirme 
tekniklerine göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama %18–31 protein içeren yemeklik tane 
baklagiller önemli bir yer tutar. Dünyada insan beslenmesinde kullanılan bitkisel proteinlerin %22’ 
si, karbonhidratların %7’ si, hayvan beslenmesinde kullanılan proteinlerin %38’ i ile 
karbonhidratların %5’ i baklagillerden sağlanmaktadır( Wery and Grinac, 1983 ). Proteince zengin 
olmaları, tarımında hiç veya çok az azotlu gübreye ihtiyaç göstermeleri, toprağı bitki besin 
maddelerince zenginleştirmeleri gibi özelliklerinden dolayı ülke tarımında özel bir ilgi alanına sahip 
olan yemeklik tane baklagiller 2009 yılı verilerine göre, ülkemizde 800.959 ha ekim alanı, 
1.101.348 ton üretim miktarına sahiptir. Ülkemizde nohut tarımı 455.934 ha ekim alanı, 562.564 
ton üretim ve 1230 kg/ha verim ile toplam yemeklik tane baklagil ekim alanları ve üretim miktarları 
bakımından birinci sırada yer almaktadır(Anonim, 2009).  

Dünyada hızlı nüfus artışı karşısında, insanlığın bitkisel hayvansal ürünlere duyduğu 
gereksinme giderek artmaktadır. Bununla ilgili olarak, üretim konuları ile görevli kuruluşlar 
geleceğe dönük üretim ve tüketim tahminleri yapmakta ve üretimi arttırmayı amaçlayan çalışmaları 
hızlandırıcı çabalar içinde bulunmaktadır. Dünya nüfusunun 2020 yılında iki katına çıkacağı 
varsayımından giderek önümüzdeki bu kısa süre içerisinde birçok ürünlerdeki üretim düzeyinin iki 
katına çıkarılması gerektiği belirtilmektedir. Üretimi artırmanın çeşitli yol ve yöntemleri vardır. 
Birinci yol: yetiştirme tekniğinin geliştirilmesi, sulanır tarım alanlarının geliştirilmesi, hastalık ve 
zararlıların etkin biçimde denetlenmesi gerekir. İkinci yol: yüksek verimli yeni çeşitlerin bulunması 
ve bunların uygun yetiştirilme yöntemleri ile üretime alınmasıdır. Yeni çeşitlerin ortaya konmasında 
ıslahçının görevi: geniş alanların iklim ve toprak koşullarına uygun verim ve kalitesi yüksek çeşitleri 
bulup çıkarmak ya da eldeki çeşitlerin yetersiz yönlerini geliştirmektir. Bu amaçla ıslahçılar doğada 
bulunan varyasyonlardan ve geliştirdikleri yeni teknik ve yöntemlerden faydalanmaktadırlar. Bu 
teknik ve yöntemlerden biri olan geleneksel ıslah metotları ile pratik birçok yeni çeşit tarımın 
hizmetine sunulmuştur. Bu geleneksel ıslah metotlarıyla yaratılan varyasyonlar çoğunlukla uzun 
zamana, fazla emeğe ve çok paraya ihtiyaç göstermektedir. Islahçıya zaman kazandırmak planlı 
bir çalışma yapmak ve iş gücünden tasarruf yapmak için kısa sürede yeni çeşitleri elde etmek için 
mutasyon ıslahı yöntemi kullanılabilir. Mutagen uygulaması sonrası tek yıllık bitkilerde 4-6 yıl sonra 
yeni mutant çeşidin ortaya konulması olasıdır(Gill and Chand 1974). Mutasyonlar direkt ve endirekt 
olarak bitki ıslahında kullanılabilmektedir. Adaptasyon kabiliyeti iyi olan bir çeşidin bir ya da iki 
özelliği iyileştirebilmek istendiğinde mutasyonların direkt bitki ıslahında kullanılması önem 
kazanmaktadır. Çünkü mutasyonlar melezleme ile mukayese edildiğinde çeşidin genel genotipinde 
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oldukça az değişikliğe neden olmaktadır. Artan gamma ışını dozlarının mutasyon frekansının 
artırdığı belirlenmiştir (Miyahara 1997, Gautan et al. 1995). 

Nohudun ekim zamanı hava sıcaklığı ile yakından ilişkilidir. Kışları ılıman geçen sahil 
şeridimizde kışlık olarak ekilen nohut, diğer bölgelerimizde yazlık ekilmektedir. Ekim bölgelere göre 
ve yıllara göre değişmekle birlikte Şubat ayının 2. yarısı ile Nisan ayı sonu arasında yapılmaktadır. 
Ülkemiz koşullarında nohut ekiminin ilkbahar donlarından 7–10 gün önce yapılması gerekmektedir. 
Ülkemizde nohut tarımında verimi sınırlandıran en önemli faktörlerden birisi de Antraknoz 
(Ascochyta rabie) hastalığıdır. Bazı bölgelerimizde üreticiler Antraknoz hastalığından kaçmak için 
ekim zamanını Mayıs ayının 2. yarısına kadar geciktirmektedir. Bu durum ilk gelişme döneminde 
Nisan yağışlarından yararlanamayan bitkide gelişmenin yeterli düzeyde olmamasına, çiçeklenme 
ve tane doldurma dönemi sıcaklığın 25oC’ nin üzerinde olduğu Haziran ve Temmuz aylarına 
gelmesi sebebiyle tane bağlamada azalmalara sonuç olarak ta verimde düşmelere neden 
olmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmaların neticesinde Antraknoz hastalığına yerel 
materyallerden oldukça dayanıklı yeni çeşitler geliştirilmiş ve Türk tarımının hizmetine sunulmuştur. 
Nohut ülkemizde insan beslenmesinde yemeklik olarak kullanıldığı gibi geniş oranda çerez (leblebi) 
olarak ta değerlendirilmektedir. Leblebi yapmaya en elverişli çeşitler; iri, dolgun, yuvarlak taneli, 
tane yüzeyi düz, tane kabuğu kalın ve kırmızı taneli çeşitlerdir. Ülkemizde leblebi sanayisinde 
kullanılabilecek tescilli bir nohut çeşidimiz bulunmaktadır. Üretim zincirine yeni katılan bu çeşit 
henüz tam olarak yaygınlaşmamıştır ve bu çeşidin tane iriliği leblebilik sanayisine elverişli olmasına 
karşın sanayiciler bu iriliğin daha da arttırılmasını istemektedir. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitülerinde ve diğer kurumlarda 
yüksek verimli, başta Antraknoz olmak üzere hastalıklara dayanıklı yeni çeşitler geliştirmek 
amacıyla yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda 23 yemeklik nohut çeşidi geliştirilerek üreticinin 
hizmetine sunulmuştur. Ancak tescilli nohut çeşitlerinde dane iriliğinin fazla olması, yüksek 
boyluluk, hastalıklara dayanıklılık gibi istenen tüm özellikleri bir çeşitte toplamak mümkün 
olmamıştır.  

Bu çalışmada amacımız; Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Geçit Bölgesi Nohut Islah 
Programı çerçevesinde ıslah edilerek 2005 yılında tescil edilen Yaşa–05 yemeklik nohut çeşidi ile 
2008 yılında tescil edilen Hisar leblebilik nohut mutasyon ıslahı ile uzun boyluluk, Antraknoz 
hastalığına dayanıklılık gibi çeşitlere has özellikler korunarak, mevcut dane iriliğinden daha iri 
daneli yeni yemeklik ve leblebilik çeşit veya çeşitler geliştirmek hedeflenmiştir. Bu sayede hem 
yemeklik için hem de leblebi sanayisi için daha iri taneli, Antraknoza dayanıklı ve uzun boylu 
çeşitler geliştirilerek çiftçimizin gelirin arttırılması sanayicinin daha iyi randımanlı çeşitlerle çalışarak 
randıman düşüklüğünün azaltılması ve bu sayede üretim miktarımızı artırarak memleketimizin milli 
gelirine katkı sağlanması hedeflenmektedir.    
Materyal ve Metot: Materyal: Araştırmada materyal olarak Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nce tescil ettirilen Yaşa–05 yemeklik ve Hisar kırmızı nohut çeşitleri kullanılacaktır. 
Yaşa–05 çeşidi orta boylu (35 – 40 cm), dik gelişen, dallanması orta (3–4), koçbaşı tane tipinde 
olup 100 tane ağırlığı 42–49 gramdır. Hisar nohut çeşidi ise uzun boylu (43– 45 cm), dik gelişen, 
dallanması orta (3–4), koçbaşı tane tipinde olup 100 tane ağırlığı 45–46 gramdır. Çeşitlere ait 
tohumluklar Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ‘nden temin edilecek ve deneme 
aynı Enstitünün Araştırma ve Uygulama Arazisi’ nde yürütülecektir. 
Metot: Materyal olarak kullanılan Yaşa 05 ve Hisar çeşitlerinin sağlam ve normal irilikte 
tohumlarından her doz ve kontrol grubu için 200’ er adet tohum sayılarak ayrı ayrı kağıt torbalara 
konulacaktır(Stefanow et. al. 1975, Akbay ve Ünver 1986). Nem oranları ve çimlenme yüzdeleri 
belirlenerek kağıt torbalara konulan tohumlar ışınlama gücü 2.190 kGy/saat olan Kobalt-60 (60Co) 
gamma cell kaynağında 0, 100, 150, 200 ve 250 Gy olmak üzere 5 farklı dozda Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu’ nda ışınlanacaktır. M0 Tohumların Ekimi; Uygulama sonrası tohumlar 2 m 
uzunlukta 5 cm derinlikte açılan çizilere 45 cm sıra arası ve 10 cm sıra üzeri mesafelerde 
ekilecektir. M1 Tohumların Ekimi: Her uygulamadan elde edilecek M1 bitkileri ayrı ayrı hasat 
edildikten sonra her bitkiden 10’ ar tohum alınacaktır. Bu tohumlar 1m uzunluktaki 5 cm derinlikte 
açılan çizilere 45 cm sıra arası ve 10 cm sıra üzeri mesafelerde ekilecektir. Araştırma Tesadüf 
Blokları deneme deseninde 3 tekrarlamalı ve her tekrarda 60 tohum olacak şekilde yapılacaktır. 
Gözlem ve Ölçümler: 
1. M1 Bitkilerinde Alınacak Gözlem ve Ölçümler 
1.1 Çıkış oranı (%): M1 bitkilerinde, ekimden 8 gün sonra toprak yüzeyine çıkan bitkiler sayılmaya 
başlanacak ve çıkış tamamlanıncaya kadar sayım işlemine devam edilecektir. Çıkış oranlarının 
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günlere dağılımı; kontrol ve M1 bitkilerinde çıkışın sona erdiği gündeki toplam çıkışlar % 100 kabul 
edilerek çıkış hızları saptanacaktır (Şenay 1988, Ünver 1989).  
1.2 Bitki boyu (cm): M1 bitkilerinde, bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde tarla yüzeyi ile bitki 
doğal halinde iken en üst noktası arasındaki dikey açıklık milimetrik cetvelle ölçülerek, cm olarak 
saptanacaktır (Gaul 1977, Çiftçi 1982). 
1.3 İlk bakla yüksekliği (cm): M1 bitkilerinde, hasat döneminde toprak yüzeyi ile meyve bağlayan 
ilk bakla arasındaki dikey açıklık ölçülerek saptanacaktır. 
1.4 Bitkide dal sayısı (adet): M1 bitkilerinde, hasat döneminde bitkideki dallar sayılarak adet 
olarak belirlenecektir. 
1.5 Bitkide bakla sayısı (adet): M1 bitkilerinde, hasat döneminde her bitkinin üzerindeki baklalar 
sayılacaktır ve bitkide steril bakla (boş bakla sayısı belirtilecektir. 
1.6 Bitkide tane sayısı (adet): M1 bitkilerinde, hasat döneminde her bitkinin üzerindeki baklalar 
harman edilecek ve taneler sayılacaktır. 
1.7 Bitkide tane verimi (g): M1 bitkilerinde, her bitkinin baklalarından elde edilen tüm taneler 
0.01g duyarlı teraziyle tartılarak bitki tane verimi gram olarak belirlenecektir. 
1.8 Hasat indeksi (%): M1 bitkilerinde, her bitkiden elde edilen tanelerin toplam ağırlığı, toplam 
bitki ağırlığına (biyolojik verim) bölünerek elde edilen sonucun 100 ile çarpılmasıyla  % olarak 
hesaplanacaktır. 
2 M2 Bitkilerinde Gözlem ve Ölçümler 
2.1 M2 bitkilerinde klorofil ve yaprak mutasyonları: M2 bitkilerinde toprak yüzüne çıkan bitki 
sayımı sırasında klorofil ve yaprak mutasyonları belirlenecektir. Ekimden 8 gün sonra her gün 
çıkan bitkiler gözlenecek, klorofil ve yaprak mutasyonları sayılacaktır. 
 Hasat öncesi, amaca uygun olan bitkiler etiketlenecek ve aşağıdaki ölçü ve sayımlar bu bitkilerde 
yapılacaktır. 
2.2 Bitki boyu (cm): M2 bitkilerinde, bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde tarla yüzeyi ile bitki 
doğal halinde iken en üst noktası arasındaki dikey açıklık milimetrik cetvelle ölçülerek, cm olarak 
saptanacaktır (Gaul 1977, Çiftçi 1982). 
2.3 İlk bakla yüksekliği (cm): M2 bitkilerinde, hasat döneminde toprak yüzeyi ile meyve bağlayan 
ilk bakla arasındaki dikey açıklık ölçülerek saptanacaktır. 
2.4 Bitkide dal sayısı (adet): M2 bitkilerinde, hasat döneminde bitkideki dallar sayılarak adet 
olarak belirlenecektir. 
2.5 Bitkide bakla sayısı (adet): M2 bitkilerinde, hasat döneminde her bitkinin üzerindeki baklalar 
sayılacaktır ve bitkide steril bakla (boş bakla sayısı belirtilecektir. 
2.6 Bitkide tane sayısı (adet): M2 bitkilerinde, hasat döneminde her bitkinin üzerindeki baklalar 
harman edilecek ve taneler sayılacaktır. 
2.7 Bitkide tane verimi (g): M2 bitkilerinde, her bitkinin baklalarından elde edilen tüm taneler 
0.01g duyarlı teraziyle tartılarak bitki tane verimi gram olarak belirlenecektir. 
2.8 Hasat indeksi (%): M2 bitkilerinde, her bitkiden elde edilen tanelerin toplam ağırlığı, toplam 
bitki ağırlığına (biyolojik verim) bölünerek elde edilen sonucun 100 ile çarpılmasıyla  % olarak 
hesaplanacaktır. 
2.9 Canlılığın devamı (%): Toprak yüzeyine çıkan ve hasada kadar canlılığını sürdüren M2 
bitkilerinin sayılması ile belirlenecektir. 
Verilerin Değerlendirilmesi:  
Deneme Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 3 tekrarlamalı olarak yürütülecektir. Çeşitlerin ayrı 
ayrı değerlendirileceği araştırmada yapılan ölçüm, tartım, sayım sonucu elde edilen veriler JUMP 
bilgisayar programında değerlendirilecektir. Denemelerden elde edilen verilerin varyans analizleri 
yapılacak, uygulamaların önemlilik kontrolünde “F testi”, ortalamaların karşılaştırılmasında 
DUNCAN testi esas alınacaktır (Demir 1968, Yurtsever 1984, Düzgüneş ve ark. 1987).  
Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı: 
Bu çalışma sayesinde, çalışmada kullanılan çeşitlerin mutasyon ıslahı ile uzun boyluluk, Antraknoz 
hastalığına dayanıklılık gibi çeşitlere has özellikler korunarak, mevcut dane iriliğinden daha iri 
daneli yeni yemeklik ve leblebilik çeşit veya çeşitler geliştirmek amaçlanmıştır. Bu sayede hem 
yemeklik için hem de leblebi sanayisi için daha iri taneli, Antraknoza dayanıklı ve uzun boylu 
çeşitler geliştirilerek çiftçimizin makineli tarıma elverişli yeni çeşitlerle üretim girdileri azaltılarak 
gelirinin arttırılması ve kuru tarım alanlarında nohut tarımının daha cazip kılınacaktır. Ayrıca 
sanayicinin daha iyi randımanlı çeşitlerle çalışarak randıman düşüklüğünün azaltılması 
sağlanacaktır.  
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Bu araştırmada, bu markörleri kullanarak yapılacak seleksiyonun etkinliğini araştırmak, 
markör yardımı ile seleksiyonu geliştirmektir istenmektedir. 

Ascochyta rabiei adlı fungusun neden olduğu antraknoz, özellikle ağır epidemi yıllarında 
nohut üretiminde % 100’e varan zarara neden olabilmektedir (Açıkgöz ve ark. 1994). Dayanıklı 
çeşit kullanmak hastalıkla mücadelede en etkin yol olmakla birlikte, klasik yöntemlerle geliştirilen 
çeşitlerin uzun zaman alması ve bu sürede patojenin yeni ırklarının ortaya çıkması sonucu, 
dayanıklı olarak tescil edilen çeşitler kısa süre sonra hassas hale gelmektedir. Ayrıca hastalığın 
yapay epidemi koşullarında çıkarılıp, ıslah materyalinin dayanıklılık bakımından test edilmesi de 
oldukça zaman almakta ve hatlara verilen dayanıklılık değerleri araştırmacılar arasında farklı 
yorumlara neden olabilmektedir. Tarla gözlemlerinin bir diğer sakıncası da, patojenin farklı 
ırklarının varlığı nedeniyle bir yörede dayanıklı bilinen bir çeşidin başka bir bölgede hassas 
olabilmesidir. 

Bu markörlerin nohut ıslah çalışmalarında hassas ve dayanıklı genotiplerde yüksek oranda 
ayırıcı reaksiyon vermesi yapılacak seleksiyonlarda kullanılacağını göstermektedir. Bitki gen 
haritaları ve bu haritalar üzerinde önemli agronomik karakterlere bağlı bulunan moleküler 
markörler, bu agronomik karakterlerin istenen genotiplere kısa sürede aktarılmasında önemli 
katkılarda bulunmaktadır. Özellikle seleksiyonu zor ve uzun zaman alan karakterler ile çok genle 
idare edilen karakterlerin ıslahında markör yardımı ile yapılacak seleksiyonun önemi daha da 
artmaktadır ( Tanksley 1993). Tekeoğlu ve ark. (2000) ile Santra ve ark. (2000) tarafından yapılan 
çalışmada antraknoza dayanıklılığın birden fazla gen tarafından kontrol edildiği ve kantitatif 
karakter özelliği taşıdığı belirlenmiştir. Santra ve ark.(2000) yaptıkları QTL analizi sonucu 3 tane 
Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD), 2 tane Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) 
markörünün antraknoza dayanıklılık ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Tekeoğlu ve ark. (2001) bu 
markörlere ek olarak 6 tane Sequence Tagged Microsatellite Site (STMS) markörünün 
dayanıklılığa bağlı olduğunu belirlemiştir.   

Bugün için ülkemizde yürütülmekte olan nohut ıslah programlarının birinci hedefi 
antraknoza dayanıklı çeşit geliştirmektir. Yukarıda sözü edilen markörlerin bir kısmı ile çalışma 
yapılmış, bunun sonucu olarakta RAPD, STMS. ISSR markörlerinden birer tanesi çalışmada 
kullanılan hassas ve dayanıklı genotiplerde antraknozu ayırıcı reaksiyon oranı % 75- 85 arasında 
olmuştur (Tekeoğlu ve ark. 2003). Buna benzer başka bir çalışma farklı çeşit ve hatlarda aynı 
primerler kullanılarak yapılmış, sonuç olarakhassasve dayanıklı hat ve çeşitleri % 80 oranında ayırt 
etmiştir (Yorgancılar ve ark. 2009). Bu da Islah çalışmalarında yapılacak seleksiyonlarda bu 
primerlerin güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.  

Bu çalışmaların sonucu olarakta ulusal materyalin bu primerlerle antraknoza karşı test 
edilmesi hem zaman ve maliyetten tasarruf sağlayacak, hemde ıslaçılar açısından dayanıklı 
genotiplerle çalışma imkanı olacaktır. 
 
 
Materyal ve Metot: 
1. Bitkisel Materyal 

Araştırmada Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları projesinde kullanılan hat ve çeşitler ile 
Ülkesel Nohut Islah Projesinden antraknoz hastalık bahçesinde kullanılacak materyal 
kullanılacaktır. 
2. Yöntem 

Ayrıca markörlerin bulunduğu harita populasyonunun ebeveyn hatları da kontrol olarak 
analizlere dahil edilmiştir. Denemede kullanılan hatların antraknoza dayanıklılıkları 1-9 skalasına 
göre değerlendirilmiş, 1-3 olanlar dayanıklı, 4-9 arası hassas olarak alınacaktır.  

Ebeveyn, çeşitler ve hatların tohumları ekildikten sonra bitkiler 10-15cm boyuna gelince 
bitkilerin genç sürgünleri alınarak genomik DNA izolasyonunda kullanılacaktır (Simon ve 
Muehlbauer 1997).  

Genomik DNA ‘ların amplifikasyonunda RAPD ve STMS protokolleri Tekeoğlu ve ark. 
(2002) ile Santra ve ark. (2000)’de açıklandığı şekilde uygulanacaktır. RAPD yönteminde 10 bazlık 
UBC 733 primeri kullanılırken STMS’de ise 23 bazlık TA-2 primeri kullanılmıştır. PCR da 50 ng 
genomik DNA, (100 µM dATP, dGTP, dCTP, dTTP) dNTP, , 2.5 mM Mg Cl2, 2.5 pmol primer 5u/ul 
Tag polimeraz karışımı kullanılmıştır. PCR programı RAPD’de 940C 20 sn, 360C 1dk, 720C 1 dk 
toplam 40 döngü ve son aşamada örnekler 72 0C 8 dk kaldı. STMS’de ise 960C 2 dk ve 1 döngü 
sonra 96 0C 20 sn, 55 0C 50 sn, 60 0C 50 sn ve 35 döngü ve son olarak da 60 0C 5 dk 1 döngü 
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yapıldı. PCR ‘a dayalı bu markörlerin sonuçları agaroz jel elektroforezi sonucu ethidium bromide ile 
boyandıktan sonra jel dokümantasyon cihazında görüntülenip fotoğraflanacaktır. 

 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı:  

Nohutta antraknoza dayanıklı çeşit geliştirmede zaman kazanmak ve mevcut dayanıklılığı 
istenen genotiplere daha etkin şekilde aktarmak bu araştırmanın ilk sonuçlarından olacaktır. 
Nohutta antraknoza dayanıklılığa bağlı olduğu bildirilen moleküler markörler dayanıklı çeşit 
geliştirme çalışmalarında büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Sonuçlar gerek yurt içi gerekse yurt dışında yayınlanan dergilere sunulacak ve ön sonuçlar 
yurtiçi ya da dışında poster olarak da sunulmaya çalışılacaktır. 
 
TALEP EDİLEN TAHMİNİ BÜTÇE                                  
 2012 2013 2014 2015 2016 Toplam 
TOPLAM BÜTÇE 
GİDERLERİ: 

55.450 20.450 17.150 16.900 15.900 125.850 

 
ÇALIŞMA TAKVİMİ:  
Tablo 2. Proje Çalışma Takvimi 
 
Proje Faaliyetleri Sorumlu kişi ve 

Kuruluş 
Tarih 

DNA izolasyonu örnek alımı 
ve DNA izolasyonu 

Özcan 
YORGANCILAR, 
Özlem BİLİR 

mayıs-haziran  2012-2013-
2014-2015-2016 

PCR analizleri- RAPD ve 
STMS, ISSR 

 
Özcan 
YORGANCILAR, 
Özlem BİLİR 

Temmuz- ekim- kasım 
aralık 2012-2013-2014-
2015-2016 

Hastalık Bahçesinde nohut 
hat ve çeşitlerini antraknozo 
karşı değerlendirme 

Özcan 
YORGANCILAR,  
Özlem BİLİR 
Aysel 
YORGANCILAR 
Abdullah TANER 
KILINÇ 

Nisan-mayıs-haziran 
temmuz 
2012,2013,2014,2015,201
6 

Verilerin değerlendirilmesi  
ve sonuçların yayınlanması 

 
Özcan 
YORGANCILAR,  
 

Kasım-Aralık 2012-
2013-2014-2015-2016 

 
 
 
 
 

Ülkesel Nohut Yetiştirme Tekniği Araştırmaları 

 
 
Proje Adı  : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Farklı Nohut (Cicer 

arietinum L.) Genotiplerinin Yazlık ve Kışlık Ekimlerinde Bazı 
Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (Doktora Tezi ) 

Projenin İngilizce Adı :Determination of Some Agricultural and Technological Traits of 
Different Chickpea (Cicer arietinum L.) Genotypes in Winter and 
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Spring Sowns under Southeast Anatolia Region Ecological 
Conditions. 

Proje No :TAGEM/TA/11/12/01/001 
Yürütücü Kuruluş  :Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma  Enstitüsü 
Proje Lideri : İrfan ERDEMCİ 
Proje Yürütücüleri     : İrfan ERDEMCİ 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enst.  Gıda Lab., Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar. Bit.Böl., Dicle Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tar. Bit.Böl. 

Başlama ve Bitiş Tarihi        : 01.10.2010  /  31.12.2012 
Proje Amacı ve Gerekçesi  : Ülkemiz 503.675 ha nohut ekiliş alanına sahiptir. Bunun 67.718 ha. 
(% 13,5)  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır. Bitkilerde verim; kompleks bir yapıya 
sahip olup, genetik yapı, kültürel uygulamalar ve çevre faktörleri tarafından büyük ölçüde 
etkilenmektedir. Islah edilmiş, yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerin, genetik bünyelerinde 
sahip oldukları bu potansiyelin ortaya çıkabilmesi için, onların mümkün olduğunca ideal koşullarda 
yetiştirilmesi ve en doğru yetiştirme tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bitki yetiştirmede 
ekim zamanı en önemli kültürel uygulamalardan olup; her çeşide ve her yöreye uygun ekim 
zamanının belirlenmesi verim yönünden büyük önem taşımaktadır.  

Nohut, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaygın olarak ilkbaharda ekilmekle birlikte, soğuğa 
dayanıklı çeşitlerin kışlık ekimleri de görülebilmektedir. İklim koşullarının uygun olması nedeniyle 
yetiştiriciler, ekim zamanının belirlenmesinde oldukça rahat davranmakta ve bu konuya gereken 
önemi vermemektedir. Özellikle bölgedeki kışlık ekimlerde kullanılan çeşitlerin antraknoz 
hastalığından etkilenmesi, geç ilkbahar ekimlerin ise yağışın yetersiz olması ve erken gelen yüksek 
sıcaklıklardan dolayı verimde çok büyük düşüşler görünmektedir.  

Bu kadar geniş bir döneme yayılan ekim zamanı uygulamalarının ve farklı ekim zamanları 
için kullanılması gereken çeşitlerin bazı tarımsal ve teknolojik özelliklerinin ne ölçüde etkilendiği, 
yöre için en uygun çeşit ve ekim zamanının belirlenmesinin ortaya konulması önem 
göstermektedir. 

Materyal ve Metot     : Bu araştırmada nohut ıslah çalışmalarında yer alan enstitüler 
tarafından son yıllarda geliştirilen yeni çeşitler (Azkan, Yaşa 05, Çağatay, Aksu ve kontrol Diyar 95 
) ile Enstitümüzce ICAR’da  da temin edilen gözlem bahçelerinde ve ülkesel proje kapsamında 
gönderilen Açılan Materyalden seleksiyon yolu ile seçilen ileri kademedeki ümitli görülen beş nohut 
hattı olmak üzere toplam on nohut genotipi materyal olarak kullanılmıştır. 
Araştırma, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanı ile 
Diyarbakır ili Hazro ilçesi Sarıçanak köyü çiftçi tarlasında olmak üzere 2 farklı lokasyonda, kışlık 
(Kasım sonu Aralık ayı başı) ve yazlık (Şubat sonu Mart başı) olmak üzere iki farklı ekim 
zamanında yapılmıştır.  
            Denemeler Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme deseninde, ekim zamanları 
ana parsel, çeşitler alt parsel alınarak 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çeşitler 6 m x 0.45 m x 4 
sıralı (toplam 10.8 m2) parsellerde, 5 cm sıra üzeri aralıklı sıralı deneme mibzeri ile m2’ ye 45 tane 
gelecek şekilde ekilmiştir. Çeşitler arasında boşluk bırakılmamış ancak blok baş ve sonlarına birer 
sıra kenar tesiri ekilmiştir. Hasatta parselin alt ve üst kısmında 0,5 m kenar tesiri olarak dikkate 
alınmış ve hasatta toplam parsel alanı 5 m x 4 sıra x 0,45 m = 9 m2 olarak alınmıştır.  
 Dönem Bulguları      : Bölge genelinde yetiştirme sezonu boyunca toplam yağış miktarı ( 517.9 
mm) uzun yıllar toplam yağış miktarın (482.1 mm)’da daha fazla olmuştur. Ancak bitkinin en fazla 
ihtiyaç duyduğu Nisan ve Mayıs ayında uzun yılların çok altında bir yağış düşmüştür. Buna paralel 
olarak bölgede ortalama sıcaklık değerleri uzun yıllar ortalama sıcaklık değerlerinin 2-3 oC 
üzerinde olmuştur. Bu sıcaklıklar özellikle kış aylarında da bitkilerin gelişmelerini devam 
ettirmesine sebep olmuş ve Mart ayı başlarında kısa süreli yaşanan don olaylarından kışlık 
ekimlerde yer alan soğuğa hassas çeşit ve hatlar etkilenmiştir.  

Bu çalışmada tarımsal (çıkış süresi, m2’de bitki sayısı, % 50 çiçeklenme süresi, fizyolojik 
olgunlaşma süresi, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide ana dal sayısı, bitkide bakla sayısı, 
baklada tane sayısı, biyolojik verim, tane verimi, hasat indeksi ve nodülasyon gözlemi) ve 
teknolojik (100 tane ağırlığı, protein oranı, elek analizi, pişme süresi, kuru ağırlık, yaş tane ağırlığı, 
su alma kapasitesi, su alma indeksi, şişme kapasitesi,  şişme indeksi) özellikler incelenmiştir. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Diyarbakır lokasyonunda şişme indeksi hariç diğer bütün 
özellikler (çıkış süresi, m2’de bitki sayısı, % 50 çiçeklenme süresi, fizyolojik olgunlaşma süresi, bitki 
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boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide ana dal sayısı, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, biyolojik 
verim, tane verimi, hasat indeksi, nodülasyon gözlemi, 100 tane ağırlığı, ortalama elek analizi, kuru 
ağırlık, yaş tane ağırlığı, su alma kapasitesi, su alma indeksi, şişme kapasitesi ) de çeşitler 
arasında istatistiki farklılık önemli bulunmuştur. Ekim zamanı dikkate alındığında ilk bakla 
yüksekliği, hasat indeksi, 100 tane ağırlığı ve su alma indeksi istatistiki farklılık önemsiz 
bulunurken, çıkış süresi, m2’de bitki sayısı, % 50 çiçeklenme süresi, fizyolojik olgunlaşma süresi, 
bitki boyu, bitkide ana dal sayısı, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, biyolojik verim, tane 
verimi, nodülasyon gözlemi,  ortalama elek analizi, kuru ağırlık, yaş tane ağırlığı, su alma 
kapasitesi, şişme kapasitesi ve  şişme indeksinde istatistiki farklılık önemli, çeşit x ekim zamanı 
interaksiyonu dikkate alındığında; m2 de bitki sayısı, bitki boyu, baklada tane sayısı, 100 tane 
ağırlığı, ortalama elek analizi, kuru ağırlık, yaş ağırlık, su alma kapasitesi, su alma indeksi, şişme 
kapasitesi ve şişme indeksinde istatistiki farklılık önemsiz bulurken diğer incelenen özelliklerde 
(çıkış süresi, % 50 çiçeklenme süresi, fizyolojik olgunlaşma süresi, ilk bakla yüksekliği, bitkide ana 
dal sayısı, bitkide bakla sayısı, biyolojik verim, tane verimi, hasat indeksi ve nodülasyon gözlemi)  
istatistiki farklılık önemli bulunmuştur. 

Hazro lokasyonunda  çeşitler arasında m2 de bitki sayısı, bitkide ana dal sayısı, hasat 
indeksi ve şişme indeksi istatistik farklılık önemsiz bulunurken diğer incelenen özelliklerde çıkış 
süresi, % 50 çiçeklenme süresi, fizyolojik olgunlaşma süresi, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği,  bitkide 
bakla sayısı, baklada tane sayısı, biyolojik verim, tane verimi, ,nodülasyon gözlemi, 100 tane 
ağırlığı ortalama elek analizi, kuru ağırlık, yaş tane ağırlığı, su alma kapasitesi, su alma indeksi ve 
şişme kapasitesinde istatistiki farklılık önemli bulunmuştur. Ekim zamanı dikkate alındığında m2 de 
bitki sayısı, ilk bakla yüksekliği, bitkide ana dal sayısı, su alma kapastesi, su alma indeksi ve şişme 
kapasitesinde istatistiki farklılık önemsiz, çıkış süresi, % 50 çiçeklenme süresi, fizyolojik 
olgunlaşma süresi, bitki boyu, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, biyolojik verim, tane verimi, 
hasat indeksi, nodülasyon gözlemi, 100 tane,  ağırlığı, ortalama elek analizi, kuru ağırlık, yaş tane 
ağırlığı ve şişme indeksinde istatistiki farklılık önemli bulunmuştur. Çeşit x ekim zamanı 
interaksiyonu dikkate alındığında; m2’de bitki sayısı, ilk bakla yüksekliği, bitkide ana dal sayısı, 
bitkide bakla sayısı, hasat indeksi, ortalama elek analizi, kuru ağırlık, yaş tane ağırlığı, su alma 
kapasitesi, su alma indeksinde istatistiki farklılık önemsiz, çıkış süresi, % 50 çiçeklenme süresi, 
fizyolojik olgunlaşma süresi, bitki boyu, baklada tane sayısı, biyolojik verim, tane verimi, 
nodülasyon gözlemi, 100 tane,  ağırlığı, ortalama elek analizi, şişme kapasitesi ve şişme 
indeksinde istatistiki farklılık önemli bulunmuştur. Pişme süresi ve protein analizi Tarla Bitkileri 
merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Gıda laboratuarında devam edilmektedir. 
 
 
 
 
Proje Adı   : Ülkesel Yemeklik Tane Baklagiller Kalite Araştırmaları 
Proje Numarası  : TAGEM/TA/ 

Proje Yürütücüsü Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü  

Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/06/2010 ile 31/12/2010 

Dönem Bulguları: 2010 yılı projenin ikinci yılı olup kuruluşlardan gelen nohut materyallerin 
listesi çizelge 2.1 de ve mercimek materyallerinin sayısı  çizelge 2.2 de verilmiştir. Tabloda 
görüldüğü gibi ülkesel proje kapsamında gelen materyallerin yanında proje kapsamında olmayan 
materyallerde gelmektedir. TARM denemelerinden analize yetecek miktarda nohut elde 
edilemediğinden  bölümümüze örnek gönderilmemiştir. 

Çizelge 5.2.1 Kuruluşlardan  gelen materyal sayısı (NOHUT) 

Kuruluş Deneme Materyal Sayısı (Nohut) 

KMTAE ÜNVBD 6 

ÜNUD 8 

ÜNGB 10 
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ÜNHGB 13 

DATAE ÜNUD 17X3 

ÜNBVD 20X3 

ATAE ÜNUD 17X3 

ÜNBVD 20X3 

GDATAE ÜNUD 17 

ÜNBVD 20 

Diy-Kışlık 10X2 

Diy.-Yazlık 10X2 

ÇTAE ÜNUD 17 

ÜNBVD 20 

ETAE ÜNUD 17 

ÜNBVD 20 

GAP-Toprak Su Kaynakları 
AE 

ÜNUD 17 

TARM AnK-2010-2 20X3 
UNUD: Ülkesel Nohut Uyum Denemesi 
UNBVD: Ülkesel Nohut Bölge Verim Denemesi 

 

Çizelge 5.2.2. Kuruluşlardan  gelen materyal sayısı (MERCIMEK) 

Kuruluş Deneme Materyal Sayısı (Nohut) 

DATAE ÜMÇUD 9 

ÜMBVD 13 

TARM ÜMÇUD 9 

 ÜMBVD 13 

 AKM 2010/8 25 
ÜMÇUD: Ülkesel Mercimek Çeşit Uyum Denemesi 
ÜMVD: Ülkesel Mercimek Verim Denemesi 

2010 ürün yılında Ülkesel Mercimek Çeşit Uyum Denemesi (ÜMÇÜD) ve  Ülkesel Mercimek 
Çeşit Verim denemesi (ÜMÇVD) materyalleri  Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
(DATAE) ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden (TARM) nohut örnekleri ise TARM, 
ATAE, GDTAE, KMTAE, DATAE, ÇTAE, ETAE ve GAP Toprak SU akynakları Araştırma 
enstitülerinden gelmiştir. ATAE ve DATAE den denemeler 3 tekerrürlü olarak gelmiştir. 
Çizelge 5.2.3  Çalışmada Kullanılan Çeşitler ve Deneme Adları 
ÜNVD ÜNUD ÜMBVD ÜMÇUD 
EN 1767 IŞIK 05 SPILL-669 Kafkas 
EN 1768 YAŞA 05 F 2002-48-L Özbek 
EN 1769 HİSAR F 200-9L Çiftçi 
EN 1770 CANITEZ F 2002-34L Fırat 87 
EN 1771 AZKAN AkM 2009-1/1 Seyhan 96 
EN 1772 UZUNLU 99 AkM 2009-1/5 Yerli Kırmızı 
EN 1773 GÖKÇE AkM 2009-1/6 Çağıl 
EN 1774 AKÇİN 91 AkM 2009-1/7 Altıntoprak 
EN 1775 ER 99 AkM 2009-1/8 Şakar 
EN 1776 DİKBAŞ Fırat 87 - 
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EN 952 İNCİ Çağıl - 
EN 966 CEVDETBEY Çiftçi - 
EN 1777 ÇAĞATAY - - 
EN 1434 DAMLA 89 - - 
EN 1778 ILC 482 - - 

- AZİZİYE 94 - - 
- AKSU - - 

 
 
5.2.1.1.1.Ülkesel Nohut Çeşit Uyum Denemeler : Ülkesel Nouhut Çeşit Uyum denemesi 
(ÜNÇUD) 17 çeşitten oluşmakta olup EGE, GDTAE, GAP-Toprak Su Kaynakları araştırma 
enstitülerinden birer lokasyon ve tekerrürsüz gelmişlerdir, DATAE ve ATAE den ise bir lokasyon ve 
üç tekerrürlü olarak örnekler gelmiştir.Üç tekerrürlü olarak gelen örneklerde pişme testi tekerrürler 
birleştirilerek yapılmıştır diğer analizler ise tekerrürlü olarak yapıldı ve çizelgelerde verilen kalite 
analizleri tekerrürlerin ortalaması alınarak verilmiştir. Protein analizleri devam etmektedir. 
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Çizelge 5.2.4. Ülkesel Nohut Çeşit Uyum Denemesi -GDTAE 
Numune  K. Ağ. Y.Ağ. Su alma  Su alma  Kuru  Yaş Şişme Şişme Elek Pişme 

No (gr) (gr) Kapasitesi (g/tane) İndexi (%) hacim 8ml) Hacim (ml) Kapasitesi (g/tane) İndexi (%) 9 mm 8 mm 7 mm 6 ml Ort süresi (dak) 
IŞIK 05 41,2 89,4 0,4821 1,141 88,00 185 0,47 2,24 24,50 51,8 23,5 0,70 8,0 47,00 
YAŞA 05 39,3 83,6 0,4428 1,042 88,00 179 0,41 2,08 28,40 53,3 17,8 0,80 8,1 38,00 
HİSAR 40,5 86,7 0,4621 1,061 89,00 182 0,43 2,10 13,10 60,2 25,9 0,90 7,9 45,00 
CANITEZ 43,2 94,5 0,513 1,065 92,00 188 0,46 2,10 33,80 43,5 22,2 0,60 8,1 47,00 
AZKAN 43,1 90,1 0,4701 0,999 92,00 185 0,43 2,02 36,70 51,3 10,6 1,30 8,2 42,00 
UZUNLU 99 42,6 93,5 0,5082 1,103 91,00 188 0,47 2,15 36,60 41,1 22,1 0,20 8,1 44,00 
GÖKÇE 45,0 94,5 0,495 0,999 92,00 187 0,45 2,07 46,90 41,6 11,3 0,20 8,4 53,00 
AKÇİN 91 37,5 81,4 0,4393 1,041 89,00 178 0,39 2,00 11,90 55,1 32,0 1,10 7,8 49,00 
ER 99 46,2 94,2 0,48 1,083 93,00 193 0,50 2,16 41,60 46,5 10,4 1,60 8,3 46,00 
DİKBAŞ 46,0 101,1 0,5507 1,064 97,00 196 0,49 2,04 48,90 38,4 12,2 0,40 8,4 42,00 
İNCİ 33,4 73,0 0,3958 0,987 86,00 169 0,33 1,92 4,20 47,4 45,1 3,50 7,5 45,00 
CEVDETBEY 50,0 103,9 0,5398 0,941 98,00 195 0,47 1,98 68,40 23,8 6,7 1,10 8,6 48,00 
ÇAĞATAY 42,3 95,0 0,5272 1,065 91,00 186 0,45 2,10 35,60 52,6 11,8 0,20 8,3 45,00 
DAMLA 89 39,6 84,5 0,4485 1,186 92,00 189 0,47 2,12 21,90 51,7 25,3 1,20 8,0 47,00 
ILC 482 28,9 63,2 0,3428 0,970 84,00 162 0,28 1,82 1,39 13 71,5 14,1 7,0 52,00 
AZİZİYE 94 41,7 90,7 0,4898 1,030 92,00 185 0,43 2,02 39,72 42,7 16,1 1,45 8,2 49,00 
AKSU 42,1 93,6 0,5151 1,093 93,00 189 0,46 2,07 24,51 48,4 24,4 2,53 7,9 44,00 
               

K.Ağ. :Kuru Ağırlık; Y.Ağ. :Yaş Ağırlık; S.A.K.:Su Alma Kapasitesi; S.A.İ.: Su Alma İndeksi; Ş.K.:Şişme Kapasitesi; Ş.İ.: Şişme İndeksi 

Çizelge 5.2.4 de görüldüğü gibi Ülkesel Mercimek Çeşit Uyum denemesi GDTAE denemesinde 
en yüksek kuru ağırlığa 50g ile Cevdetbey sahip olmuş,   Er-99 ve Dikbaş sırası ile 46,2 ve 46 g bunu 
takip etmişlerdir. En düşük kuru ağırlığa ise İLC482   (28,2 g) ve İnci (33,4 g) ile sahip olmuştur. Kuru 
ağırlıkla paralel olarak aynı sıralama görülmüştür. Er-99 kuru ağırlığından beklenen performansı 94,2 
g yaş ağırlıkla orta sıralarda yer almıştır. Pişme süresi en fazla çıkan çeşitler Gökçe ve İLC482 
olmuşlardır. 

Çizelge 5.2.5. Ülkesel Nohut Çeşit Uyum Denemesi -DATAE 

Numune  
K. 
Ağ. 

Y.A
ğ.  Su alma  Su alma  Kuru  Yaş Şişme Şişme Elek 

No (gr) (gr) 

kapasite
si.  
(g/tane) 

İndexi 
(%) 

hacim 
8ml) 

Hacim 
(ml) 

Kapasitesi 
(g/tane) 

İndexi 
(%) 

9 
mm 

8 
mm 

7 
mm 

6 
 
ml 

Or
t 

AKÇİN 91 41,4 82,2 0,408 0,968 87,0 177,0 0,400 2,085 30,9 39,1 29,0 
1,
1 

8,
0 

AKSU 39,9 78,6 0,388 0,920 86,3 173,0 0,367 2,008 41,2 36,8 20,4 
1,
1 

8,
1 

AZİZİYE 94 31,2 62,8 0,317 0,931 80,7 159,7 0,290 1,946 1,4 22,2 70,9 
5,
3 

7,
2 

AZKAN 37,9 76,1 0,382 0,940 84,7 170,3 0,357 2,033 19,7 53,1 26,6 
0,
8 

7,
9 

CANITEZ 35,6 69,4 0,337 0,880 83,7 165,0 0,313 1,930 13,5 49,7 35,6 
1,
3 

7,
8 

CEVDETB
EY 45,5 92,5 0,470 0,982 92,0 186,7 0,447 2,066 54,8 36,8 13,9 

0,
2 

8,
9 

ÇAĞATAY 39,7 82,9 0,433 1,021 87,0 177,5 0,405 2,095 32,0 45,8 21,5 
1,
1 

8,
1 

DAMLA 89 50,7 
100,
5 0,499 0,972 92,7 192,0 0,493 2,185 72,0 21,9 6,0 - 

8,
6 

DİKBAŞ 42,9 83,3 0,404 0,901 88,0 176,7 0,387 2,017 29,3 52,9 17,6 
0,
7 

8,
1 

ER 99 45,5 88,8 0,433 0,878 92,5 182,5 0,400 1,940 53,4 35,1 11,9 - 
8,
5 

GÖKÇE 44,1 89,2 0,451 0,937 90,7 182,0 0,413 2,017 31,5 52,8 15,2 
1,
0 

8,
2 

HİSAR 39,8 80,3 0,406 0,943 86,5 174,0 0,375 2,028 35,4 43,9 20,3 
0,
2 

8,
1 

ILC 482 43,1 87,3 0,442 0,951 90,5 181,5 0,410 2,010 47,6 32,3 19,8 
0,
4 

8,
3 
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IŞIK 05 41,0 88,5 0,475 1,027 89,0 181,0 0,420 2,078 42,9 30,1 26,3 
1,
4 

8,
2 

İNCİ 40,8 85,4 0,446 1,078 85,0 179,0 0,440 2,257 38,7 41,5 19,2 
0,
7 

8,
2 

UZUNLU 
99 43,5 88,6 0,450 0,951 89,7 181,0 0,413 2,045 43,8 41,3 14,7 

0,
4 

8,
3 

YAŞA 05 43,9 89,6 0,457 1,023 90,3 185,3 0,450 2,118 38,3 47,3 14,0 
1,
1 

8,
2 

DATAE den gelen örneklerde en yüksek kuru ağırlığa 50.7g ile Damal çeşidi, en düşük kuru 
ağırlığa ise 31.2 g ile Aziziye-94 çeşidi sahip olmuştur. Aynı çeşitler yaş ağırlıkta da aynı sırayı 
almışlardır. En yüksek yaş ve kuru ağırlığa sahip olan Damla 89 çeşidi su alma kapasitesi bakımından 
en iyi sırayı almamış diğer çeşitlerde 5 tanesi Damla 89 dan daha yüksek su alma kapasitesine sahip 
olmuşlardır  (Çizelge 5.2.5.). 
Çizelge 5.2.6. Diyar-Yazlık Nohut Denemesi–Diyarbakır-Hazro Lokasyonları (GDATAED) 
  Numune  

K. 
Ağ. Y.Ağ.  Su alma  

Su 
alma  Kuru  Yaş Şişme Şişme Elek Pişme 

  No (gr) (gr) 

kapasite
si.  
(g/tane) 

İndexi 
(%) 

hacim 
8ml) 

Hacim 
(ml) 

Kapasit
esi   
(g/tane) 

İndexi 
(%) 

9 
mm 

8 
mm 

7 
mm 

6 
ml 

Or
t 

süresi 
(dak) 

D.Ba
kır Diyar–96 38,9 

82,01
0 0,4315 1,029 88,00 178 0,40 2,05 

28,8
9 49 21,4 

0,8
4 

8,
1 51,00 

D.Ba
kır F97-90C 36,9 

78,95
0 0,4209 0,922 86,00 170 0,34 1,94 

15,4
6 48,9 34,7 

0,7
0 

7,
8 49,00 

D.Ba
kır F98-55C  40,7 

88,01
0 0,4727 0,982 90,00 180 0,40 2,00 8,43 57,6 33,4 

0,6
0 

7,
7 49,00 

D.Ba
kır F03-28C 36,2 

77,21
0 0,4097 0,911 87,00 170 0,33 1,89 

13,7
4 47,4 37,6 

1,1
4 

7,
7 46,00 

D.Ba
kır EN 934  41,5 

89,05
0 0,4758 0,965 92,00 182 0,40 1,95 

12,3
3 56,7 30,2 

0,8
7 

7,
8 52,00 

D.Ba
kır 

ENA 8-
DY1  42,5 

94,19
0 0,5173 1,107 92,00 189 0,47 2,12 

17,5
4 54,4 26,7 

1,3
6 

7,
9 51,00 

D.Ba
kır Azkan 36,6 

79,72
0 0,4312 1,093 88,00 178 0,40 2,05 

15,3
5 48,3 34,8 

1,6
7 

7,
8 52,00 

D.Ba
kır Çağatay 45,0 

99,24
0 0,5423 1,089 93,00 192 0,49 2,14 

31,0
7 54,8 14,2  

8,
2 50,00 

D.Ba
kır Yaşa-05 40,8 

86,04
0 0,452 0,906 92,00 179 0,37 1,88 

17,7
3 53,7 25,7 

2,7
6 

7,
9 48,00 

D.Ba
kır Aksu 39,7 

86,90
0 0,4724 1,034 89,00 180 0,41 2,05 

11,8
0 47,3 40,3 

0,7
7 

7,
7 46,00 

Hazr
o Diyar–96 38,5 

82,75
0 0,4428 0,988 90,00 178 0,38 1,95 

24,7
5 49,5 24,5 

1,0
2 

8,
0 46,00 

Hazr
o F97-90C 35,6 

76,20
0 0,4064 0,900 88,00 170 0,32 1,84 

20,0
0 53,9 25,3 

0,7
8 

7,
9 45,00 

Hazr
o F98-55C  39,0 

86,07
0 0,4706 1,154 85,00 180 0,45 2,29 

15,5
2 50 34,0 

0,4
3 

7,
8 45,00 

Hazr
o F03-28C 38,0 

81,33
0 0,4335 0,974 88,00 175 0,37 1,97 

23,1
2 47,7 27,5 

1,7
1 

7,
9 48,00 

Hazr
o EN 934  40,5 

89,10
0 0,4864 1,038 90,00 182 0,42 2,05 7,90 60,5 31,2 

0,4
3 

7,
8 44,00 

Hazr
o 

ENA 8-
DY1  46,1 

100,8
60 0,5475 1,084 96,00 196 0,50 2,09 

24,4
3 58,4 16,2 

0,9
8 

8,
1 52,00 

Hazr
o Azkan 38,0 

81,09
0 0,4309 1,026 86,00 175 0,39 2,08 

15,1
1 61,7 22,5 

0,6
8 

7,
9 52,00 

Hazr
o Çağatay 44,8 

98,51
0 0,5369 1,116 94,00 194 0,50 2,14 

23,0
6 60,9 14,9 

1,1
5 

8,
1 48,00 

Hazr
o Yaşa-05 43,3 

90,13
0 0,4687 0,925 94,00 184 0,40 1,91 

17,9
5 61,2 20,6 

0,3
8 

8,
0 47,00 

Hazr
o Aksu 40,8 

88,07
0 0,4728 1,079 88,00 182 0,44 2,16 

18,0
7 55,8 24,4 

1,4
6 

7,
9 48,00 

GDTAE den gelen örneklerde en yüksek kuru ağırlığa 46,1 g ile ENA 8-1  çeşidi, en düşük kuru 
ağırlığa ise 35,6 g ile F97-55C çeşidi sahip olmuştur. Aynı çeşitler yaş ağırlıkta da aynı sırayı 
almışlardır. (Çizelge 5.2.6.). 
Çizelge 5.2.7. Diyar-Kışlık Nohut Denemesi –Diyarbakır-Hazro Lokasyonları (GDATAED) 
 Numune  

K. 
Ağ. Y.Ağ.  Su alma  

Su 
alma  Kuru  Yaş Şişme Şişme Elek Pişme 

  No (gr) (gr) kapasite İndexi hacim Hacim Kapasit İndexi 9 8 7 6 Or süresi 
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si.  
(g/tane) 

(%) 8ml) (ml) esi   
(g/tane) 

(%) mm mm mm ml t (dak) 

D.Ba
kır Diyar–96 39,9 

82,93
0 0,4301 1,027 88,00 179 0,41 2,08 

49,8
2 38,3 11,3 

0,6
8 

8,
4 53,00 

D.Ba
kır F97-90C 37,4 

79,67
0 0,4229 0,856 88,00 170 0,32 1,84 

36,3
0 47,5 15,2 

1,0
6 

8,
2 55,00 

D.Ba
kır F98-55C  43,4 

92,63
0 0,4922 0,898 92,00 181 0,39 1,93 

22,8
6 58,1 18,2 

0,9
3 

8,
0 56,00 

D.Ba
kır F03-28C 39,4 

80,99
0 0,4155 1,040 85,00 176 0,41 2,17 

28,3
5 48,4 22,0 

1,2
9 

8,
0 50,00 

D.Ba
kır EN 934  46,3 

98,67
0 0,5235 1,101 89,00 190 0,51 2,31 

29,4
1 55,5 14,9 

0,2
1 

8,
1 48,00 

D.Ba
kır 

ENA 8-
DY1  45,5 

99,54
0 0,5407 1,100 92,00 192 0,50 2,19 

39,0
6 48,4 12,3 

0,2
0 

8,
3 55,00 

D.Ba
kır Azkan 44,3 

91,10
0 0,468 0,948 90,00 182 0,42 2,05 

40,5
5 46,5 12,7 

0,2
0 

8,
3 47,00 

D.Ba
kır Çağatay 46,5 

100,7
70 0,5427 1,097 90,00 191 0,51 2,28 

39,5
6 47,7 12,5 

0,2
3 

8,
3 49,00 

D.Ba
kır Yaşa-05 39,9 

84,48
0 0,4463 1,004 88,00 178 0,40 2,05 

35,5
0 42,3 21,4 

0,8
5 

8,
1 53,00 

D.Ba
kır Aksu 43,9 

94,98
0 0,5105 1,093 90,00 188 0,48 2,20 

26,6
2 57,7 15,6  

8,
1 46,00 

Hazr
o Diyar–96 41,6 

87,68
0 0,4613 1,035 87,00 180 0,43 2,16 

40,4
5 45,2 14,0 

0,4
0 

8,
3 43,00 

Hazr
o F97-90C 37,1 

75,61
0 0,3856 0,945 84,00 169 0,35 2,03 

23,7
6 50,8 23,4 

2,0
4 

8,
0 49,00 

Hazr
o F98-55C  42,0 

88,99
0 0,4699 1,000 88,00 180 0,42 2,11 

22,2
3 52 25,7 

0,2
0 

8,
0 54,00 

Hazr
o F03-28C 37,5 

79,54
0 0,4208 0,934 87,00 172 0,35 1,95 

27,7
3 46,3 24,5 

1,5
1 

8,
0 55,00 

Hazr
o EN 934  40,6 

86,88
0 0,4629 0,936 91,00 179 0,38 1,93 

28,2
8 48,1 23,6 

0,2
3 

8,
1 54,00 

Hazr
o 

ENA 8-
DY1  44,8 

98,42
0 0,5359 1,048 93,00 190 0,47 2,09 

28,0
2 51 17,9 

2,8
9 

8,
0 53,00 

Hazr
o Azkan 43,8 

90,21
0 0,4639 0,936 90,00 181 0,41 2,03 

35,8
7 51,8 11,0 

1,4
9 

8,
2 50,00 

Hazr
o Çağatay 45,2 

96,93
0 0,5173 0,996 94,00 189 0,45 2,02 

33,2
0 50,1 15,7 

1,1
2 

8,
2 54,00 

Hazr
o Yaşa-05 36,3 

78,82
0 0,4248 0,936 86,00 170 0,34 1,94 

24,4
2 53,3 20,8 

1,3
3 

8,
0 51,00 

Hazr
o Aksu 41,7 

88,92
0 0,4723 0,935 91,00 180 0,39 1,95 

21,9
7 56,2 20,7 

1,2
8 

8,
0 54,00 

5.2.1.2.Ülkesel Nohut Bölge Verim Denemeleri: Analizler devam etmektedir. Analizleri 
tamamlananlar aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir. Yorum analizler tamamlanınca toplu yapılacaktır 

Çizelge 5.2.1.8. Ülkesel Nohut Bölge Verim Denemesi (ATAE) 

Numune  
K. 
Ag.(gr) 

Y.Ag.(g
r)  Su alma  Su alma  Kuru  Yaş Şişme Şişme  

No   
kapasitesi. 

(g/tane) 
İndexi 

(%) 
hacim 
8ml) 

Hacim 
(ml) 

Kapasitesi 
(g/tane) 

İndexi 
(%) Pişme 

CANITEZ 
87 46,7 93,8 0,432 1,013 89,0 186,3 0,473 2,221 

süresi 
(dak) 

EN 1434 42,0 87,8 0,459 0,961 90,7 181,0 0,403 1,994 55,0 
EN 1767 54,3 112,7 0,584 1,014 100,0 205,0 0,550 2,100 45,0 
EN 1768 43,5 95,4 0,519 1,011 92,3 186,3 0,440 2,040 45,0 
EN 1769 47,7 96,7 0,490 1,041 92,7 192,0 0,493 2,223 48,0 
EN 1770 40,9 87,6 0,467 1,037 88,7 181,0 0,423 2,103 42,0 
EN 1771 43,4 91,2 0,478 0,946 93,3 184,3 0,410 1,946 46,0 
EN 1772 50,6 107,4 0,567 1,004 98,7 199,3 0,507 2,044 43,0 
EN 1773 45,2 95,3 0,500 0,953 94,7 187,7 0,430 1,964 46,0 
EN 1774 46,9 97,7 0,508 0,966 95,3 190,7 0,453 2,000 39,0 
EN 1775 43,9 93,4 0,495 0,954 93,0 184,7 0,417 1,980 41,0 
EN 1776 42,6 90,8 0,482 0,980 92,3 184,0 0,417 1,984 47,0 
EN 1777 45,1 93,5 0,484 0,939 94,3 186,7 0,4 2,0 49,0 
EN 1778 42,3 88,0 0,457 0,866 94,7 181,3 0,4 1,8 42,0 
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EN 1779 45,4 93,2 0,477 0,902 93,0 184,0 0,4 2,0 40,0 
EN 952 38,6 80,9 0,423 0,966 88,0 175,3 0,4 2,0 41,0 
EN 966 32,7 69,9 0,371 0,654 88,0 159,3 0,2 1,6 37,0 
GÖKÇE 45,0 93,1 0,481 1,000 93,7 188,7 0,5 2,0 44,0 
HİSAR 41,2 83,0 0,418 0,966 91,7 181,3 0,4 2,0 48,0 
İNCİ 45,9 97,9 0,521 1,055 95,0 193,3 0,5 2,1 49,0 
Çizelge 5.2.1.2.1. Ülkesel Nohut Bölge Verim Denemesi -DATAE 

Numune  K. Ağ. Y.Ağ.  Su alma  Su alma  Kuru  Yaş Şişme Şişme Elek Pişme 

No (gr) (gr) 
kapasitesi.  
(g/tane) 

İndexi 
(%) 

hacim 
8ml) 

Hacim 
(ml) 

Kapasitesi   
(g/tane) İndexi (%) 

9 
 mm 

8 
mm 

7 
 mm 

6 
 ml Ort 

süresi 
(dak) 

CANITEZ 87 43,6 85,1 0,415 0,980 89,0 181,7 0,427 2,098 49,9 38,0 12,0 0,6 8,4 46,7 
EN 1434 40,7 85,9 0,452 0,932 88,0 176,0 0,380 2,000 34,2 48,5 16,9 0,4 8,2 45,0 
EN 1767 39,8 85,2 0,453 1,116 86,3 180,7 0,443 2,227 35,4 44,0 19,9 1,0 8,1 47,7 
EN 1768 39,8 81,0 0,412 0,943 86,5 174,0 0,375 2,031 28,1 46,2 25,1 0,8 8,0 44,0 
EN 1769 43,1 87,3 0,442 0,950 90,0 181,0 0,410 2,025 38,4 42,5 18,8 0,5 8,2 49,0 
EN 1770 41,0 88,7 0,486 1,048 89,3 182,3 0,430 2,092 50,0 34,1 14,9 0,9 8,3 45,7 
EN 1771 42,8 85,0 0,423 0,945 88,0 178,3 0,403 2,063 42,4 40,9 16,1 0,8 8,3 46,7 
EN 1772 37,6 80,9 0,433 1,124 84,5 176,5 0,420 2,230 31,8 42,7 25,2 0,9 8,1 45,5 
EN 1773 39,0 79,2 0,402 0,990 87,0 175,5 0,385 2,044 25,8 41,6 30,4 2,2 7,9 46,5 
EN 1774 46,7 97,3 0,506 1,001 93,0 190,0 0,470 2,088 61,6 25,8 12,1 1,5 8,5 47,0 
EN 1775 44,6 90,6 0,461 1,010 90,0 185,0 0,450 2,125 52,4 37,3 10,4 0,0 8,4 47,0 
EN 1776 39,0 80,3 0,412 0,999 86,3 175,3 0,390 2,074 35,2 38,7 25,3 0,8 8,1 46,3 
EN 1777 43,1 85,4 0,423 0,949 89,3 180,0 0,407 2,042 51,6 32,7 15,3 0,7 8,4 43,7 
EN 1778 39,2 78,6 0,393 0,965 87,7 175,3 0,377 2,003 35,3 41,4 22,9 1,3 8,1 46,0 
EN 1779 38,2 65,0 0,268 0,996 86,0 174,0 0,380 2,056 26,9 48,1 24,7 0,4 8,0 50,0 
EN 952 46,4 95,1 0,488 1,042 91,7 190,0 0,483 2,159 58,1 34,9 7,0 0,4 8,5 44,7 
EN 966 43,3 90,8 0,475 1,005 91,0 184,5 0,435 2,063 49,6 37,6 12,7 0,4 8,4 45,5 
GÖKÇE 37,0 79,4 0,424 0,946 85,0 170,0 0,350 2,000 29,1 46,1 24,1 0,9 8,0 43,0 
HİSAR 39,0 83,8 0,448 0,978 85,0 173,0 0,380 2,088 34,3 45,0 19,7 1,1 8,1 44,0 
İNCİ 34,4 70,2 0,358 0,888 81,3 161,7 0,303 1,971 13,2 40,8 43,5 2,4 7,6 46,7 
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Araştırmanın Amacı ve Gerekcesi:  
Proteince zengin olmaları, tarımında hiç veya çok az azotlu gübreye ihtiyaç göstermeleri, toprağı bitki 
besin maddelerince zenginleştirmeleri gibi özelliklerinden dolayı tarımda özel bir ilgi alanına sahip olan 
Yemeklik Tane Baklagiller; 2004 yılı verilerine göre Ülkemizde 1 637 800 ton üretim ve 1 543 600 ha 
ekim alanına sahiptir (Anonymous  2004). 
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Nohut, 631 000 ha ekim alanı, 650 000 ton üretim ve 103 kg/da verimle Ülkemiz Yemeklik Tane 
Baklagil üretim alanları ve üretim miktarları bakımından birinci sırada yer almaktadır (Anonymous 
2004). Bölge ve illere göre nohut ekim alanları ve üretim miktarları göz önüne alındığında, ekim 
alanında % 28.5 ve üretimde % 28.2’lik payla Orta Kuzey Anadolu Tarım Bölgemiz birinci sırada yer 
alırken, bu bölgemizi ekim alanında % 21.4’lük, üretimde % 21’lik payı ile Orta Güney Anadolu Tarım 
Bölgemiz izlemiştir. Birim alan tane verimi bakımından Marmara Tarım Bölgemiz 122.2 kg/da’la  
birinci, 119.7 kg/da tane verimiyle Kuzey Anadolu Tarım Bölgemiz ikinci ve 119.3 kg/da tane verimiyle 
de Orta Doğu Anadolu Tarım Bölgemiz ise üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizin 65 ilinde nohut 
tarımı yapılmakta olup, nohut ekim alanı en fazla olan ilimiz 73 900 ha ile Konya’dır. Bu ilimizi    47 
219 ha ile Uşak, 37 164 ha ile Yozgat ve 36 974 ha ile Diyarbakır illerimiz izlemektedir (Çiftçi 2004).       
Kuru tarım alanlarında tahıllarla ekim nöbetine girerek kendinden sonraki bitkiye bitki besin maddeleri 
ve özellikle azotça zengin iyi bir toprak bırakan nohut, yüksek oranda protein içeriği ve proteinin 
bileşiğindeki aminoasitlerin  oranından dolayı iyi bir besin kaynağıdır. Özellikle çocukların 
beslenmesinde büyük öneme sahip aminoasitlerden biri olan Histidenin’in nohut proteininde belirgin 
bir şekilde ana sütüne üstünlük göstermesi, nohuda ayrı bir önem kazandırmaktadır. Nohut taneleri 
kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum bakımından zengindir (Azkan 1999) . 
Ülkemiz de nohut, insan beslenmesinde yemeklik olarak kullanıldığı gibi, çerez (leblebi) olarak ta 
değerlendirilmektedir. Üretilen nohudun yaklaşık % 20’si leblebi sanayinde kullanılmaktadır.Leblebi, 
üretimi ülkemizden başka İran, Irak, Suriye, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen gibi orta doğu ülkeleri ile 
yakın doğuda yapılan ve bu yörelere has bir gıdadır (Gülümser 1988). İmalatçılar iri taneli, düzgün 
yüzeyli, kabuk rengi kırmızı ve kabuğu kolay ayrılabilen özellikte nohutları tercih etmekte olup, 
ülkemizde leblebi sanayinde kullanılan tescilli bir nohut çeşidimiz bulunmamaktadır. Leblebi sanayinde 
kullanılan leblebilik nohut, halk arasında “Kırmızı Nohut” olarak bilinen köylü çeşidi olup, bu köylü 
çeşidi Antraknoz     ( Ascochyta rabiei.) hastalığına çok hassastır. Bölgemiz koşullarında nohut için en 
uygun ekim zamanı Nisan ayı başlarıdır ancak, üretici, hastalıktan kaçmak ve az da olsa ürünü 
garantilemek amacıyla tohum ekimini Nisan ayının sonuna hatta Mayıs ayının 2 yarısına ertelemekte, 
bitkinin çıkış, çiçeklenme ve tane doldurma dönemlerinde yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışla karşı 
karşıya gelmesinin sonucu olarak ta  birim alandan çok az tane verimi elde etmektedir.  
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma 
Enstitülerinden birisi olan Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde,  Geçit Bölgesi ve Orta Anadolu 
Bölgesi iklim ve toprak koşullarında yetişebilen, kalite, renk ve tane iriliği olarak Türk Standartlar 
Enstitüsü tane standartlarına uygun, makineli tarıma elverişli, Antraknoz  öncelikli olmak üzere hastalık 
ve zararlılara dayanıklı ve yüksek verimli nohut çeşitlerini ıslah edip, nohut üreticisinin hizmetine 
sunmak amacıyla 1965 yılında başlatılan ve 1976 yılından itibaren “Ülkesel Yemeklik Tane Baklagil 
Araştırmaları Projesi” kapsamında yürütülen nohut ıslah çalışmaları sonucunda 1987 yılında Canıtez-
87, 2005 yılında ise      Yaşa-05  ve Işık-05  çeşitleri tescil edilmiştir.     
Nohutta Antraknoz hastalığına karşı yürütülen dayanıklılık ıslah çalışmaları, dayanıklılık kaynaklarının 
saptanması ve bu dayanıklılığın melezleme yoluyla iri taneli yemeklik koç başı ve leblebilik Kırmızı 
nohut hat ve çeşitlerine aktarılmasına yönelik olarak yürütülmekte olup, yürütülen Ülkesel Nohut Çeşit 
Uyum Denemeleri ve Bölge Verim Denemelerinde iyi sonuçlar veren bir adet leblebilik (05-ESNBVD-9) 
ve bir adet yemeklik (05-ESNBVD-11) nohut hattı 2006 yılında tescile teklif edilecektir. Bu hatlar, 
Antraknoz hastalığına toleranslı olup, yemeklik ve leblebilik kaliteleri bakımından iyi durumdadırlar. 
Ülkesel Yemeklik Tane Baklagil Araştırmaları projesi kapsamında sadece çeşit geliştirme çalışmaları 
değil, baklagillerden yüksek verim alınabilmesi için uygun üretim tekniği araştırmaları da çeşit 
geliştirme çabalarına paralel olarak yürütülmüştür. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen üretim 
tekniği paketinin uygulanması ile birim alandan elde edilen verimin % 100 oranında arttırabileceği 
ortaya konulmuştur.  
Türkiye Yemeklik Tane Baklagil üretiminde üretim bazında bilinen ve daima dile getirilen en  önemli 
teknolojik problem, teknoloji geliştirilmesindeki eksiklik değil, mevcut teknolojilerin üretime 
aktarılamayışı veya bu işin çok uzun sürede yapılmasıdır. Islah çalışmaları sonucu geliştirilen yeni 
çeşitler, tohumluk üretim ve dağıtım zinciri kurularak tohumluk kısa zamanda üreticiye ulaştırılmalıdır. 
Üreticiye sertifikalı tohumluk kullanma alışkanlığının kazandırılması ve yetiştirme tekniği çalışmaları 
sonucunda elde edilen yeni teknolojilerin tarla günleri, ftçi toplantıları ve demonstrasyon çalışmaları ile 
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üreticiye ulaştırılması gerekmektedir. Bunun içinde Araştırmacı- Yayıncı- Üretici arasındaki 
koordinasyonun sağlanması zorunludur. 
Bu çalışma, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünün görev alanında bulunan Eskişehir, 
Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak İllerindeki İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube 
Müdürlüğü Yayım elemanları, Sözleşmeli Tarım Yayımcıları (4/B), nohut üreticileri ve Baklagil 
Araştırmacıları (AYÇ) arasındaki bağın güçlendirilmesi; anket çalışmaları ile üretici şartlarında 
yetiştirilen nohut çeşitlerinin ekim alanları, üretim miktarları, kullanılan çeşitler ve karşılaşılan 
problemlerin tespiti,  geçmişten günümüze kadar yürütülen nohutta yetiştirme tekniği ve ıslah 
çalışmalarıyla elde edilen yeni çeşit ve teknolojilerin yayımcı ve çiftçi toplantıları, demonstrasyon 
çalışmaları ve tarla günleri ile çiftçilere aktarılması ve Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yemeklik 
Tane Baklagil bölümü teknik elemanları tarafından geliştirilen yemeklik ve leblebilik nohut çeşit ve 
çeşit adaylarının tohumluklarının kısa bir zamanda üretime girmesi sağlanacaktır. 
Nohut üreticileri ile yapılan anket çalışmaları ile katılımcı bir yaklaşım içerisinde çiftçilerin karşılaştıkları 
sorunlar tespit edilerek çözüm yolları araştırılacaktır. 
Materyal ve Metot:   
Çalışmanın ana materyalini Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak İllerinde örnekleme yöntemi 
ile belirlenecek çiftçilerle yapılacak olan anket sonucunda elde edilen veriler, geçmişten günümüze 
kadar yürütülen nohutta yetiştirme tekniği ve ıslah çalışmalarıyla elde edilen yeni çeşit ve teknolojiler 
ve Araştırmacı-Yayımcı-Çiftçi bağının güçlendirilmesi kapsamında yayım metotları oluşturacaktır. 
Çalışma 5 farklı başlık altında yürütülecektir. Buna göre; 

1. Anket çalışmaları ile Bölgede tarımsal ürünler içerisinde Yemeklik Tane Baklagiller grubunda 
ana ürün olan nohut un üretici bazında karşılaşılan sorunlar, ekim alanları, üretim miktarları, ekilen 
çeşitler ve pazarlama durumlarının belirlenmesi 

2.  Proje alanı içersinde bulunan illerdeki yayım elemanları Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsüne getirilerek Yemeklik Tane Baklagil çalışmaları konusunda detaylı bilgiler verilecek açılan 
materyalde seleksiyon yapmaları istenecektir. 

3.  Proje alanı içersinde bulunan illerde çiftçi toplantıları düzenlenerek çiftçilere nohut yetiştirme 
teknikleri, yabancı ot mücadelesi ve hastalıklarla mücadele konusunda Power Point ortamında 
hazırlanan eğitim programları projeksiyonla gösterilerek anlatılacaktır. 

4.  Proje süresi üç yıl olup; her yıl için, proje alanı içersinde bulunan Eskişehir, Kütahya, 
Afyonkarahisar ve Uşak İllerinde nohut ekiminin yoğun olarak yapıldığı bir İlçe ve her ilçeden 2 köyde 
toplam 8 adet çiftçi seçilerek bu çiftçilere ait tarlalarda demonstrasyonlar kurulacaktır. 
Demonstrasyonlarla bölgeye uygun iki yemeklik ve bir leblebilik nohut çeşidi yerel çeşit ile birlikte aynı 
tarlada 500 m2’  lik parsellere ekilerek yerel çeşitlerle kalite ve verim yönünden karşılaştırılacaktır. 
Projenin ikinci ve üçüncü yıllarında aynı işlemler farklı İlçelerde uygulanacaktır. Proje sonunda her biri 
farklı Köylerde olmak üzere toplam 24 adet demonstrasyon kurulmuş olacaktır.  
 Demonstrasyon parsellerinden ekiminden önce toprak örnekleri alınarak laboratuarda analizleri 
yapılacak, elde edilen sonuçlara göre gübreleme yapılacaktır. 
 5-   Proje alanı içersinde bulunan illerde tarla günleri düzenlenerek çiftçilere hasat öncesi 
demonstrasyon parselleri başında yerel çeşitler ile ıslah edilmiş çeşitler arasındaki verim, hastalıklara 
dayanım ve yemeklik ve leblebilik kaliteleri konusundaki farklılıklar anlatılacak. Ayrıca bu parsellerden 
alınacak örnekleri üzerinde laboratuarda yemeklik ve leblebilik kalite analizleri yapılarak elde edilen 
sonuçlar Tarım İl Müdürlüğü teknik elemanları ve sözleşmeli yayımcılar (4/B) tarafından çiftçilere 
anlatılacaktır. 
 
 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı 
Bu projenin temel amacı; Nohut üreticileri ile yapılan anket çalışmaları ile çiftçilerin karşılaştıkları 
sorunlar tespit edilerek çözüm yollarının araştırılması, yeni geliştirilen yemeklik ve leblebilik nohut 
çeşitlerinin ve çeşit adaylarının, yetiştirme tekniğiyle ilgili gelişmiş teknolojilerin üreticiye ulaşımının 
sağlanmasıdır. Bu amaçla bu proje için, 
1-Uzun yıllardır yürütülen yetiştirme tekniği çalışmaları sonucunda elde edilen yetiştirme tekniklerinin 
çiftçilere gösterilip anlatılarak birim alan verim artışı sağlanacaktır. 
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2-Hızlı bir şekilde eski çeşitlerin yenileri ile değiştirilmesi sağlanacaktır. 
3-Çeşit adayları tescil aşamasında iken üretim bölgelerinde yetiştirilerek çiftçilere tanıtılmış olacak ve 
tescilden sonra çiftçiye dağıtılacak yeterli miktarda tohum üretilecektir 
4-Bölgedeki üreticilerle yakın ilişkiler kurularak sorunlarının ve eksiklerinin daha iyi anlaşılacak ve 
daha sonra yapılacak çalışmalara yön verilecektir.  
6-Araştırmacı-Yayımcı-Üretici arasındaki ilişkinin daha da kuvvetlenmesi sağlanarak, araştırmalar 
sonucunda elde edilen sonuçlar daha hızlı olarak üreticilere ulaştırılacaktır.    
Talep edilen Bütçe: 
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Ara toplam 36.000 35.500 38.000 
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Ülkesel Bakla Islah Araştırmaları 

 
Proje Adı   : Ege Bölgesi Bakla Islah Araştırmaları   
     Aegean Region Faba bean  Breeding Studies                                
Proje No   : TAGEM / TA/08/12/06/001 
Yürütücü Kuruluş  :Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. 
Proje Lideri   : Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL 
Sunan    : Uzm. Nüket ATİKYILMAZ 
Proje Yürütücüleri  : Uzm. Sabiha VURAL 
İşbirliği Yapılan Kuruluş     :  -            
Başlama ve Bitiş tarihi :1/1/2010-31/12/2010 
Dönem Bulguları ve Tartışma : Verim denemelerinden seçilen 12 hat ve 3 standart çeşit ile 
(Eresen87, Filiz99, Kıtık2003) Menemen’de ve Beydere’de bir adet bölge verim denemesi 
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kurulmuştur. Denemede yer alan genotiplerden 6 adedi Ulusal gen bankasından sağlanan örneklerden 
seçilen ve çoğaltılan; 6 adedi de Icarda’dan sağlanan materyalden seçilerek çoğaltılan hatlardan 
oluşmuştur. Menemen’de kurulan denemede verimler dekara 171 kg ile 302 kg arasında değişmiştir. 
En yüksek verimi getiren ETA2007/3065 hattının yüz tane ağırlığı 100 g’dır. Denemede yüz tane 
ağırlığı ortalaması 108 g olmuştur. En yüksek yüz tane ağırlığı değerini 121 g ile Eresen87 çeşidi 
getirmiştir. Beydere’de kurulmuş olan bölge verim denemesinde ise en yüksek verimi ETA2007/3071 
hattı getirmiştir (548 kg/da). Ortalamada verimler dekara 454 kg ile 548 kg arasında değişmiştir. Tüm 
hat ve çeşitlerin yüz tane ağırlığı değerleri 140 g’ın üzerindedir. En yüksek değer 162 g ile yine 
Eresen87 çeşidine aittir. ICARDA’dan sağlanan S1 populasyonlarından seçilerek ekilen tek bitkilerden 
18 adet sağlıklı tek bitki erkencilik, iri bakla ve tane, yeşil tüketime uygunluk yönünden 
değerlendirilerek seçilmiştir.  S1 populasyonundan da 102 adet tek bitki seçilmiştir. Melezlemeler 
serada izole koşullarda 5 kombinasyonda yapılmıştır. Eresen87, Filiz99 ve Kıtık2003 çeşitlerimiz yeşil 
tüketime uygun olan Seher ve Lara çeşitleri ile melezlenmiştir (Eresen87 x Seher; Eresen x Lara; 
Filiz99 x Seher; Filiz99 x Lara; Kıtık2003 x Seher). 2009 yılında yapılmış olan melezler ve Ulusal bakla 
koleksiyonundan sağlanan örnekler de izole olarak serada üretilmiştir. 

 
 
 
 

Ülkesel Kuru Fasulye Islah Araştırmaları 

 
 
Proje Adı   : Ülkesel Kuru Fasulye Islah Araştırmaları 
Proje No : TAGEM /TA/09/12/03/001 
Yürütücü Kuruluş   :Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, SAMSUN 
Proje Lideri    : Dr. Hüseyin ÖZÇELİK 
Sunan    : Dr. Hüseyin ÖZÇELİK 
Proje Yürütücüleri  : Ömer SÖZEN, Arslan UZUN, Serkan YILMAZ, İlyas DELİGÖZ 
Başlama Bitiş Tarihi  : 2009-2013 
Dönem Bulguları ve Tartışama: 
2010 yılı arazi çalışmalarımız 7 lokasyonda yürütülmüştür. 

1.Melezleme Çalışmaları 
2010 yılı melezleme programı kapsamında oluşturulan melez bahçesi seti 06 Mayıs tarihinde 

ekilmiştir. Gerekli Bakım ve gübreleme işlemleri sonrasında ilk melezleme işlemi 10 Hazirandan 
itibaren yapılmaya başlandı. 

2010 yılı çalışmalarında daha önce denediğimiz bazı özellikler bakımından üstün materyaller 
yanında gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından orijin almış bazı üstün özellikleri olan hastalıklara 
dayanıklı yeni materyallerle birlikte toplam 21 ebeveyn ile oluşturulmuştur. Önceki yıllarda kullanılan 
materyallerden Arda şeker, USCR-9, USCR-7, USWK-6’nın bölgemizde yoğun olarak görülen BCMV 
(Bean common mosaic virüs) ve fasulye pası (Uromyces phaseoli) hastalıklarına karşı dayanıklı 
oldukları göze çarpmaktadır. Ayrıca CB-686 ve Pinto-2 ebeveynlerinin önümüzdeki süreçte bodur 
barbun çeşitlerinin geliştirilmesinde kullanılabileceği belirlenmiştir. Gina, Arda şeker ve Erzurum 
şeker’in ise diğer ebeveynlerle olan ara formları kullanılarak kısa sülük veren şeker tane tipinde 
formlar bulunmaya çalışılacaktır.  

Bunun yanında melezleme programımızda amacımıza uygun belirlediğimiz bitki formlarını 
bulmak için köprü melezler kullanılmıştır. Bu amaçla Cranberry x Gina ve White kidney x Erzurum 
şeker köprü melezleri program içinde yer almıştır. Bunlarla yapılan melezlemeler sonucunda 
istediğimiz yönde açılımlar sağlanmaya başlanılmıştır. Böylece tip 3 formundan bodur formuna doğru 
ara formlarda materyaller bulmaya çalışılacaktır. Bu amaçla kendi kaynaklarımızdan geliştirdiğimiz 
CB.F4.08.166, S.F3.08.261, F4.09.124 hatları istenen tane özelliklerinde ara form özelliği 
taşıdıklarından bu yıl ki melezleme programına dahil edilmişleredir. Kendi kaynaklarımızın dışında ise 
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yurt dışından ithal edilerek iç piyasada pazar bulabilen verimli ve tip 3 formunda olan Çin barbunu, 
Kırgız Selanik, Refahiye Selanik, Peru şeker ile yeni bir çeşit olan KM-59 programa bu yıl dahil 
edilmişlerdir. Bunlardan Peru şekeri melez bahçesinin geç ekiminden dolayı çiçeklenmeye geçememiş 
ve dolayısıyla bu ebeveynle ilgili her hangi bir melezleme yapılamamıştır. 2011 yılında melez bahçesi 
erken ekildiği takdirde tohum kalitesi iyi olan bu materyal tekrar kullanılacaktır.  

Melezlemelerde özellikle son yıllarda bir ebeveynin mutlaka bir hastalığa özelliklede BCMV’ye 
dayanıklı materyal olmasına özen gösterilmektedir.  

Horoz, Şeker, Barbunya ve Selanik dane formlarında melezleme çalışmalarına devam edilmiş 
ve toplam 47 adet kombinasyon oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kombinasyonlardan 206 bakla ve 682 
adet tohum alınmıştır. 2010 yılı melezleme programında yer alan tüm kombinasyonlarda toplam 1624 
adet melezleme yapılmış olup melez tutma oranı ise tüm kombinasyonlar için % 12.7 olarak 
belirlenmiştir 

 
2.Ülkesel Kuru Fasulye Uyum Denemesi: 
Projede Bu Enstitülerin önceki yıllarda tescil ettirmiş oldukları çeşitleri Türkiye’nin Farklı 

bölgelerinde denemeye alarak bu bölgelerdeki uyumlarına bakılmaktadır. Eski çeşitlerin yanında yeni 
çeşitlerle bu çalışma planlanmaktadır. Bu kapsamda 2010 yılı çalışmalarında toplam 9 materyal ile 7 
farklı lokasyonda çalışmalar yapılmıştır. Ancak Erzurum lokasyonundan düşük veriler elde edilmiştir. 
Bunun yanında Sakarya lokasyonunda da veriler ortalamanın altında olduğundan bu durum genel 
ortalamayı etkilemektedir. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek verim 228 kg/da ile Önceler 
çeşidinden elde edilirken en düşük verim ise 135.2 kg/da ile Güngör çeşidinden elde edilmiştir. İlk dört 
sıraya giren çeşitlerin hepsi sarılıcı formda oldukları için verimleri yüksek bulunmaktadır. Verimleri 
düşük olan materyaller bodur formda ve horoz karakterlidir.  

 
3.Ülkesel Kuru Fasulye Açılan Materyal 
Ülkesel Kuru fasulye açılan materyal programında Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünden 

11, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden 17 olmak üzere toplam 28 Kombinasyondan 
Enstitülerin istekleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne 17, 
Erzincan Bahçe Kütlüleri Araştırma enstitüsüne 18, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne 19, 
Kahraman Maraş Araştırma Enstitüsüne 21, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsüne 19, 
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsüne 11 Kombinasyon gönderildi. Enstitüler tarafından yapılan 
seleksiyon sonucunda istenilen yönde kendi seleksiyonları yapılmış olup sonuçlar koordinasyon 
merkezine gönderilmiştir. Aşağıdaki çizelgelerde de görüldüğü üzere Bazı enstitüler iyi seçim 
yaparken bazı enstitüler ise seçim yapamamışlardır. Sakarya TAE bodur ve renkli genotipleri tercih 
ederken Diğer enstitüler ağırlıklı olarak bodur olmak üzere bütün formlardan bitki seçmişlerdir. 
Anadolu Tarımsal araştırma Enstitüsü Hem sarılıcı ve hem de bodur genotipleri eşit olarak tercih 
etmektedir. Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ise Dermason, Çalı ve şeker tane formlarını 
tercih etmektedir. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ise şeker ve renkli tane formlu 
kombinasyonları yönünde seleksiyon yapmışlardır.  

 
4.Ülkesel Kuru Fasulye Bölge Verim Denemesi 
2010 yılında toplam 10 materyal ile 7 farklı lokasyonda bu çalışma yapılmış ve Erzurum 

lokasyonu verileri çok düşük bulunmuştur. Çizelge 4’den de anlaşılacağı üzerehatlarda en yüksek 
verim 210.3/da kg ile KM-59’dan, en düşük verim ise 140.6/da kg ile Nihatbey’den elde edilmiştir. İlk 
üçe  giren materyaller sarılıcı formda oldukları için verimleri yüksek olmaktadır. Verimleri düşük olan 
materyaller horoz karakterdedir. Ayrıca Erzurum ve Sakarya lokasyonlarında verimlerin bu yıl çok 
düşük olması, genel ortalamaları etkilemiştir. Her iki lokasyonda da yüksek sıcaklıklardan dolayı bazı 
materyallerde bitkiler çiçek açmasına rağmen bakla oluşturamadıkları bildirilmektedir. 
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Proje Adı   : Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Islah Çalışmaları 
Proje No : TAGEM /TA/08/12/03/002  
Yürütücü Kuruluş   :Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, SAMSUN 
Proje Lideri    : Dr. Hüseyin ÖZÇELİK 
Sunan    : Ömer SÖZEN 
Proje Yürütücüleri  : Ömer SÖZEN, Arslan UZUN, Serkan YILMAZ, İlyas DELİGÖZ 
Başlama Bitiş Tarihi  : 2008-2012 
Dönem Bulguları ve Tartışama: 
2010 yılı arazi çalışmalarımız 2 lokasyonda yürütülmüştür. 
1.Enstitü Deneme Alanı 
Melezleme çalışmaları başta olmak üzere F2---F5 kademelerindeki açılan materyallerde seleksiyon 
çalışmaları ve Gözlem Bahçesi, 
2.Kavak Lokasyonu 
Kavak İlçesi Aşağı Çirişli köyü çiftçi arazisinde ön verim denemesi ve Gözlem Bahçesi, 
2010 yılı Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Islah Çalışmalarını 5 başlık altında toplamak mümkündür. 
Bu çalışmalar sırasıyla;  

 
1.Melezleme Çalışmaları 
2.Açılan Materyallerde Seleksiyon 
   *F2 kademesinde Seleksiyon 
   *F3 kademesinde Seleksiyon 
   *F4 kademesinde Seleksiyon 
   *F5 kademesinde Seleksiyon 
3.Gözlem Bahçesi Gelemen (Enstitü Deneme Alanı) ve Kavak Lokasyonları 
4.Ön verim Denemesi 

 5.Yerel Fasulye Populasyonlarında Seleksiyon  
  

2.1.1. Melezleme Çalışmaları: 
2010 yılı melezleme programı daha önce denediğimiz bazı özellikler bakımından üstün 

materyaller yanında gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından orijin almış bazı üstün özellikleri olan 
hastalıklara dayanıklı yeni materyallerle birlikte toplam 21 ebeveyn ile oluşturulmuştur. Bunun yanında 
melezleme programımızda amacımıza uygun belirlediğimiz bitki formlarını bulmak için köprü melezler 
kullanılmıştır. Bu amaçla Cranberry x Gina ve White kidney x Erzurum şeker köprü melezleri program 
içinde yer almıştır. Bunlarla yapılan melezlemeler sonucunda istediğimiz yönde açılımlar sağlanmaya 
başlanılmıştır. Böylece tip 3 formundan bodur formuna doğru ara formlarda materyaller bulmaya 
çalışılacaktır. Bu amaçla kendi kaynaklarımızdan geliştirdiğimiz CB.F4.08.166, S.F3.08.261, 
F4.09.124 hatları istenen tane özelliklerinde ara form özelliği taşıdıklarından bu yıl ki melezleme 
programına dahil edilmişlerdir. Kendi kaynaklarımızın dışında ise yurt dışından ithal edilerek iç 
piyasada pazar bulabilen verimli ve tip 3 formunda olan Çin barbunu, Kırgız Selanik, Refahiye Selanik, 
Peru şeker ile yeni bir çeşit olan KM-59 programa bu yıl dahil edilmişlerdir. Melezlemelerde özellikle 
son yıllarda bir ebeveynin mutlaka bir hastalığa özelliklede BCMV’ye dayanıklı materyal olmasına 
özen gösterilmektedir.  
  

2.1.2. Açılan Materyallerde Seleksiyon: 
 *F2 Kademesinde Seleksiyon; 
 2009 yılı melezleme programında yer alan kombinasyonlardan elde edilen tohumların ikinci 
generasyonlarından alınan tek bitkilerinin tarlaya ekilmeleri sonucu F2 kademesi oluşturulmuştur. Bu 
yıl F2 kademesinde 42 kombinasyonda toplam 275 adet tek sıra bitki ekilmiş olup 2010 yılı içinde 37 
kombinasyondan toplam 404 adet tek bitki seçilmiştir Çizelge 2). 2010 yılı içinde 47 adet 
kombinasyonun 5 adedinden (Gina x USCR-7, Kır.Çalı x Pinto-1, Pinto-2 x Erz.iri şeker, Perular x 
USCR-9, E.iri şeker x USWK-6) hiç bitki alınmamış ve bu kombinasyonlar bulk yapılmıştır. F2 
kademesinde en fazla tek bitki seçilen kombinasyon 39 adet ile CB-686 x Arda şeker kombinasyonu 
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olmuştur. Bunu sırasıyla 27 adet tek bitki ile USWK-6 x USCR-9 kombinasyonu ve 25 adet tek bitki ile 
USWK-6 x Pinto-1 kombinasyonu izlemiştir.  
 *F3 Kademesinde Seleksiyon; 
 2009 yılı F2 kademesinden seleksiyonu yapılan 48 kombinasyon ve 360 tek bitki sırası F3 
kademesini oluşturmaktadır. Bu yıl F3 kademesindeki 38 kombinasyon içinden toplam 687 adet tek 
bitki seçilmiştir. 2010 yılı içinde 48 adet kombinasyon içinden 10 tanesinden (Arda şeker x Pinto-3, 
Arda şeker x Erzurum İri Şeker, Erzurum K. Şeker x Weighing, Konya-2 x USWK-6, Weighing x 
Pinto1, Weighing x Cranbery, Zülbiye x USCR-7-3, Zülbiye x Berly, USWK-6 x Konya-2, Berly x Arda 
şeker) tek bitki alınmamış olup bu kombinasyonlar bulk yapılarak elenmişlerdir. F3 kademesinde yer 
alan (USWK-6 x CB-686) kombinasyonu 67 tek bitki ile en fazla bitki çekilen kombinasyon olmuştur. 
Bu kombinasyonu 66 adet tek bitki ile (Arda şeker x Pinto-2) kombinasyonu izlemiştir 2010 yılı F3 
kademesinden seçilen 38 adet kombinasyon ve 687 adet tek bitki bir sonraki yıla F4 kademesini 
oluşturmak üzere aktarılmıştır. 
  

*F4 Kademesinde Seleksiyon; 
2009 yılı F3 kademesinden seleksiyonu yapılan toplam 6 kombinasyon ve 44 tek bitki sırası F4 

kademesini oluşturmuştur. Bu yıl F4 kademesindeki 6 kombinasyonun tamamından tek bitki 
seçilmemiş olup bütün kombinasyonlar bulk yapılmıştır. Bu kombinasyonların oluşturduğu tek bitki 
sıralarında görünen virüs ve hastalıklardan dolayı tüm kombinasyonların bulk yapılması tercih 
edilmiştir. 

*F5 Kademesinde Seleksiyon; 
2009 yılı F4 kademesinden seleksiyonu yapılan 11 kombinasyon ve 355 tek bitki sırası F5 

kademesini oluşturmuştur. Bu yıl F5 kademesindeki 11 kombinasyon içinden 250 adet tek bitki 
seçilmiştir. Bu yıl F5 kademesini oluşturan 11 kombinasyon içinde yer alan 3 kombinasyondan 
(Whitekidney x Erzurum şeker, Zülbiye x Arda şekeri, (Gina x Perular) tek bitki alınmamış ve 
dolayısıyla bu kombinasyonlar bulk yapılmıştır. F5 kademesinde yer alan White kidney x Erzurum 
şeker kombinasyonu 99 adet tek bitki ile en fazla tek bitki seçilen kombinasyon olurken bunu seçilen 
91 adet tek bitki ile Cranbery x Gina kombinasyonu izlemiştir.  

 
 2.1.3. Gözlem Bahçesi Gelemen (Enstitü Deneme Alanı) ve Kavak Lokasyonları 
 Enstitümüz deneme arazisi ve Kavak lokasyonunda kurulmuş olan Gözlem Bahçeleri 2’si 
standart çeşit (Zülbiye, Önceler) olmak üzere 25 materyalden oluşmuştur.  

Hatlara ait verim ve yüz tane ağırlıklarına ilişkin veriler ile ortalamalara ait değerler çizelge 1’de 
verilmiştir.  
Çizelge 1. Gözlem Bahçelerinde Yer Alan Hatların Verim ve Yüz   
                   Tane  Ağırlıklarına İlişkin Değerler 

VERİLER ENSTİTÜ KAVAK 
 Verim(kg/da) YTA (gr) Verim(kg/da) YTA (gr) 
EnYüksek 235,42 34,74 220,85 42,47 
En Düşük 56 20,39 55,71 14,6 
Ortalama 120,56 28,25 107,69 29,44 
     

2.1.4. Ön Verim Denemesi  
  Kavak lokasyonunda, 2009 yılı gözlem bahçesinden seçilmiş olan 23 hat ve 2 kontrol çeşit 
(Zülbiye, Önceler) ile Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 2 tekerrürlü olacak şekilde Ön Verim 
Denemesi kurulmuştur. Ön Verim denemesinde yer alan hat ve çeşitlerin verim ve 100 tane 
ağırlıklarına ilişkin veriler Çizelge 2’de verilmiştir.  
 
Çizelge 2. Kavak Lokasyonu Ön Verim Denemesi 

Sıra No Hat Kodu Yüz Tane Ağırlığı(gr) Verim (kg/da) 
1 TB 162 28.63 dg 274.5 a 
2 TB 179 31.09 bg 274.3 a 
3 TB 158 26.81 fg 262.7 ab 
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4 TB 180 34.26 af 261.0 ab 
5 TB 177 30.22 cg 258.9 ab 
6 TB 170 36.03 ad 258.2 ab 
7 TB 173 27.48 eg 256.5 ab 
8 TB 175 28.25 dg 255.3 ab 
9 TB 145 34.11 af 254.5 ab 

10 TB 174 26.65 fg 252.5 ab 
11 TB 200 29.10 dg 249.1 ab 
12 TB 176 29.15 dg 228.0 ac 
13 ZÜLBİYE 41.31 a 215.5 bd 
14 ÖNCELER 31.70 bg 213.3 bd 
15 TB 165 31.09 bg 198.7 ce 
16 TB 147 34.80 af 186.9 cf 
17 TB 168 35.92 ae 180.2 cf 
18 TB 166 38.33 ac 179.2 cf 
19 TB 223 33.67 af 166.4 dg 
20 TB 224 38.01 ac 159.8 eg 
21 TB 172 38.90 ab 145.4 fg 
22 TB 183 26.56 fg 139.3 fg 
23 TB 136 32.54 bf 135.6 fg 
24 TB 178 23.76 g 123.5 g 
25 TB 144 32.89 bf 118.1 g 

LSD(%5)  7.12 45.29 
CV  10.78 10.46 

P<0.01  ** ** 
 Çizelge 2 incelendiğinde verim ve yüz tane ağırlığı bakımından incelenen hatlar arasında 0.01 
seviyesinde önemli farklılık bulunmuştur. En yüksek verim 274.5 kg/da ile 5 numaralı hattan elde 
edilirken, en düşük verim 118.1 kg/da ile 6 nolu hattan alınmıştır. Yüz Tane Ağırlığı bakımından ise 
standart çeşit olan Zülbiye 41.31 gr ile ilk sırada yerini alırken en düşük Yüz Tane Ağırlığına sahip hat 
ise 23.76 gr ile 9 nolu hat olmuştur.  
   

2.1.5. Yerel Fasulye Populasyonlarında Seleksiyon 
2009 yılında selekte edilen 22’si Artvin ilinden, 64’ü Kelkit Vadi’sinden olmak üzere toplam 86 

adet genotip 14.05.2010 tarihinde ekilmişlerdir. 20.08.2010 tarihinde başlayan hasatlar sonucunda 
13’ü Artvin, 32’si Kelkit Vadi’sinden olmak üzere toplam 45 adet genotip tek bitkileri ile birlikte selekte 
edilmiş, geriye kalanlar ise bulk yapılmıştır. Bu çalışma aynı zamanda Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer 
SÖZEN’in doktora tez projesi olarak değerlendirilmektedir. 

 
2.1.6. Tohumluk Üretim Çalışmaları 

 Enstitümüz tarafından geliştirilen Zülbiye çeşidine ait 2010 yılı tohumluk üretimleri Vezirköprü 
ilçesinde yapılmıştır. Orijinal kademede 2 da alandan yaklaşık 150 kg., sertifikalı kademede ise 15 da 
alandan yaklaşık 1000 kg Zülbiye çeşidine ait tohumluk üretilmiştir.  

Gelecek yıl çalışmaları: 
 2011 yılı Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Islah Çalışmaları aşağıdaki başlıklar halinde 
özetlenen çalışmalar şeklinde yürütülecektir. 
 1. Melezleme çalışmaları, 
 2. Açılan materyallerde seleksiyon çalışmaları,. 
 3.Açılan materyallerden elde edilen hatlar ile gözlem bahçelerinin kurulması, 
 4. Ön Verim ve Verim Denemeleri, 
 5.Yerel Fasulye populasyonlarında seleksiyon çalışmaları, 
 6.Tescilli çeşitlerimize ait tohumluk üretim çalışmaları, 
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 7.Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce gönderilecek kuru fasulye çeşit 
tescil denemelerinin kurulması, 

 
 
 
 

 
Projenin Adı :   Doğu Anadolu Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi 
 East Anatolia Region Bean Breeding Project  
Proje No :  TAGEM / TA/08/12/03/005 
Yürütücü Kuruluş : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  
Proje Lideri : Dr. Gülçin Emel BABAGİL 
Proje Yürütücüleri : Dr. Elif TOZLU, Tülay DİZİKISA 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2008-2012 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma   

Materyal ve Metot 

Kuru fasulye çalışmalarında materyal olarak yerel populasyonlar (Pazaryolu ve Hınıs), introdüksiyonla 
yurt içinden (Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Karadeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü) temin edilen hatlar ile ülkesel projeler kapsamında elimize geçen materyaller 
kullanılmaktadır. Çalışmalarda metot olarak saf hat seleksiyon ıslah yöntemi kullanılmakta, hatlar 
tesadüf blokları deneme deseninde sıra aralığı 70 cm, sıra üzeri 8 cm ve 4 adet sıra olacak şekilde 
ekilip standartlarla mukayese edilmektedir. Bütün denemelerde dekara saf olarak 3 kg N ve 6 kg P2O5 
gübresi ekimle birlikte uygulanmıştır. Ekimler 10-20 Mayıs tarihlerinde yazlık olarak yapılmıştır. 
Bitkilerin yetişme mevsimi boyunca çıkış, çiçeklenme ve olgunlaşma süreleri; bitki boyu ve ilk bakla 
yüksekliği; bitki başına dal, bakla ve baklada tane sayıları; tarlada hastalık okumaları; hasadı 
müteakiben de parsel verimi ve 100 tane ağırlıkları tartımları yapılmıştır. Değerlendirmelere göre 
ümitvar hatlar bir ileri kademeye alınırken, diğerleri deneme dışı bırakılmıştır. 

Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu 

Hedef doğrultusunda bu yıl ıslah kademelerinden 2 adet açılan materyal, 2 adet bölge verim 
denemesi, 1 adet çeşit uyum denemesi, 1 adet ülkesel bölge verim denemesi ve tescil denemesi 
olmak üzere toplam 7 adet deneme ilkbaharda ekilmiş, çıkış müşahedeleri alınmış, çapa ile ot temizliği 
yapılmıştır. Tüm denemelerde çıkış ve çiçeklenme gözlemleri ile hasat müşahedeleri alınmıştır.  

Ülkesel Kuru Fasulye Denemeleri 2010/ Hınıs 

Bu çalışmada çeşit uyum denemesi, bölge verim denemesi ve açılan materyal olmak üzere toplam 3 
deneme yürütülmüştür. 

Ülkesel Kuru Fasulye Açılan Materyal 2010/ Hınıs 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen 19 hattın ekimi yapılmış ve 72 adet tek 
bitkinin seçimi yapılmıştır. 2011 yılında tek bitki sıralarına ekilecektir.  

Hınıs Saf Hat Seleksiyonu 2010/ Pasinler 

Yerel populasyonlardan temin edilen 46 hattın ekimi yapılmış ve 22 adet tek bitkinin seçimi yapılmıştır. 
2011 yılında tek bitki sıralarına ekilecektir.  

Arıbahçe Saf Hat Seleksiyonu 2010/ Pasinler  
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Yerel populasyonlardan temin edilen 28 hattın ekimi yapılmış ve 28 adet tek bitkinin seçimi yapılmıştır. 
2011 yılında tek bitki sıralarına ekilecektir.  

Hınıs Saf Hat Seleksiyonu 2010/ Pazaryolu 

Yerel populasyonlardan temin edilen 40 hattın ekimi yapılmış ve 96 adet tek bitkinin seçimi yapılmıştır. 
2011 yılında tek bitki sıralarına ekilecektir.  

Pazaryolu Tek Bitki Sırası 2010/ Pazaryolu  

90 adet Pazaryolu, 69 adet Karadeniz, 23 adet Eskişehir olmak üzere toplam 182 adet tek bitkinin 
ekimi yapılmış ve bunlardan 179 adet bitki 2011 yılında gözlem bahçesine ekilmek üzere seçilmiştir.  

Tescil Denemesi 2010          

15 hattan oluşan deneme Hınıs Lokasyonu’nda yürütülmüştür. 

Erzincan Bölge Verim Denemesi 2010/Erzincan 

Beş standart (Aras-98, Yakutiye-98, Köyçeşidi Şeker, Terzibaba ve Mecidiye) ve 1 hattan müteşekkil 
deneme tesadüf blokları deneme deseninde 3 blok olarak planlanmıştır. Alt parseldeki sıra sayıları 4 
adet, sıralar arası 60 cm, sıra üzeri mesafe 8 cm, sıra uzunluğu 5 m ve her sıraya 60 tohum düşecek 
şekilde ekim yapılmıştır. Muamele parsel alanı; (0.60mx4)x5m =12 m²’dir. 

Vejetasyon periyodu boyunca tüm verim ve verim unsurları kaydedilmiş, hasadı takiben 100 tane 
ağırlığı ve parsel verimi tartımları yapıldıktan sonra istatistiki analize tabi tutulmuştur.  

Hınıs Bölge Verim Denemesi 2010/Hınıs 

Beş standart (Aras-98, Yakutiye-98, Köyçeşidi Şeker, Terzibaba ve Mecidiye) ve 1hattan müteşekkil 
deneme tesadüf blokları deneme deseninde 3 blok olarak planlanmıştır. Alt parseldeki sıra sayıları 4 
adet, sıralar arası 60 cm, sıra üzeri mesafe 8 cm, sıra uzunluğu 5 m ve her sıraya 60 tohum düşecek 
şekilde ekim yapılmıştır. Muamele parsel alanı; (0.60mx4)x5m =12 m²’dir. 

Vejetasyon periyodu boyunca tüm verim ve verim unsurları kaydedilmiş, hasadı takiben 100 tane 
ağırlığı ve parsel verimi tartımları yapıldıktan sonra istatistiki analize tabi tutulmuştur.  

 

 

Proje Adı   : Erzincan Yerel  Kuru Fasulye Islah Çalışmaları 
     Study of Breeding of local drybeen in Erzincan 
Proje  No   : TAGEM/TA/07/12/03/001 
Yürütücü Kuruluş   : Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : İbrahim ULUKAN 
Proje Yürütücüleri : Harun ALICI, Selçuk YILMAZ, H.Reşat AKBAŞ 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2007-2011 
Dönem Bulguları ve Tartışma : Bu yılki çalışmalara; 8 hattan elde edilen tohumlar 06.05.2010 
tarihinde 5x3 m ölçülerinde oluşturulan parsellere 70x10 cm mesafede ekilmişlerdir. Tohum 
ekimlerinden sonra 17.05.2010 tarihinde çıkışlar gerçekleşmiştir. Çiçeklenme (%75) ilk 02 Temmuzda 
23/3, 7/5 ve 13/8 nolu hatlarda olmuştur. Diğer hatlarda ise 12 Temmuza kadar devam etmiştir. En 
son çiçeklenen Terzibaba çeşidi olmuştur. 
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 Yetiştirme periyodu içerisinde gerekli bakım (sulama (damla sulama sistemi kurulmuştur), 
çapalama vs) işlemleri yapılmış ve 02.09.2010 tarihinden itibaren hasatlara başlanmıştır. 02.10.2010 
tarihinde hasatlar bitirilmiştir. Çizelge 1’de çeşit/ hatlara ait adaptasyon durumları ve hastalık 
okumaları, çizelge 2’de ise  çeşit/ hatlara ait  verim ve verim unsurları verilmiştir.              
    Çizelge 1 Çeşit/Hatlara Ait Adaptasyon ve Hastalık Durumları 
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Çeşit / 
Hatlar 

Adaptasyon 
(1-5) 

Hastalık Durumu 
       Virüs      (1-9)      Bakteri  

13/8 4 2 3 
1/4 2 3 2 

38/7 2 3 3 
3/7 3 3 4 

10/2 2 2 3 
35/1 3 4 3 
23/3 2 2 2 
7/5 4 2 4 

Populasyon 2 4 3 
Terzibaba 2 4 3 

 
Çizelge 2 Çeşit/ Hatlara Ait Verim ve Verim Unsurları  

Hat/ 
Çeşit 

Bitki 
Boyu 
(cm) 

İlk Bak. 
Yüksekliği 

(cm) 

Bitkide Bakla 
Sayısı 

(Adet/Bitki) 

Baklada 
Tane 
Sayısı 

(Adt/Bkla) 

Olgunlaşma 
Süresi 
(Gün) 

100 Tane 
Ağırlığı 

(g) 

Verim 
(kg/da) 

13/8 38,90 d 11,20 cd 23,66 e 4,30 b 105 a 49,06 c 154,21 e 
1/4 43,13 b 13,20 ab 32,06 c 4,63 a-d 130 d-f  60,41 a 243,46 bc 
38/7 42,56bc 11,53 c 26,40 de 4,30 b 125 c-e 51,55 bc 237,10bd 
7/5 46,06 a 13,83 a 28,33 d 4,03 c 110 abc 50,21 bd 214,41 c 
3/7 41,86bcd 12,66 b 33,30 b 4,66 a-c 120 cd  47,91 d 309,16 a 
35/1 37,26de 9,33 d 34,60 ab 4,76 ab 125 cde  52,13 b 261,66 b 
23/3 35,70 e 8,73 e 27,90 d 4,03 c 108 ab 50,91 bd 194,53 d 
10/2 37,43de 7,96 f 35,83 a 4,96 a 125 cde 45,23 e 315,50 a 
Pop. 41,73bcd 11,40 c 23,23 e 3,60 d 130 def  43,67 ef 204,40cd 
T.baba 40,66 c 12,03 bc 24,06 e 3,50 d 135 efg 37,30 f 210,63 cd 

 %CV 2,86 
LSD: 
1,808 

** 

%CV 
5,49 

LSD: 0,975 
** 

%CV 5,27 
LSD: 2,18 

** 

%CV 7,40 
LSD: 0,499 

** 

%CV 3,56  
LSD: 
5,001 

** 

%CV 
1,77 
LSD: 
1,49 

** 

%CV 
4,37 
LSD: 
17,58 

** 
** 0,01 seviyesinde farklılık oluşmuştur 
 
 Çizelge 2 incelendiğinde bitki boyu bakımından hatlar 46,06 (7/5 nolu hat) -  35,70 
(23/3nolu hat) cm arasında değişmiştir. İlk bakla yüksekliği 13,83 (7/5 nolu hat) – 7,96 (10/2 nolu 
hat) cm arasında olmuş, bitkide bakla sayısı 35,83 (10/2 nolu hat) -  23,23 (Populasyon) adet/bitki 
arasında değişmiş ve baklada tane sayısı ise 4,96 (10/2 nolu hat) – 3,50 (Terzibaba) adet/bakla 
arasında olmuştur. Olgunlaşma süreleri ise 105 ile 135 gün arasında değişmiştir. En erken 
olgunlaşan 13/8 (105 gün), 23/3 (108 gün) ve 7/5 (110 gün)  nolu hatlar olmuştur. 100 tane 
ağırlıkları bakımından çeşit/hatlar 60,41 g (1/4 nolu hat) -  37,30 g (Terzibaba) arasında değişmiş, 
verimler ise 315,50 kg/da (10/2 nolu hat) – 154,21 (13/8 nolu hat) kg/da arasında olmuştur. 0,01 
seviyesinde çeşit ve hatlar arasında farklılık bulunmuştur. 

 

 

 

Proje Adı   : Ege Bölgesi Kuru Fasulye  Araştırmaları   
     Aegean Region Dry Bean  Breeding Studies                                
Proje No   : TAGEM / TA / 08 / 12 / 03 / 004 
Yürütücü Kuruluş  : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. 
Proje Lideri   : Uzm. Sabiha VURAL 
Sunan    : Uzm. Sabiha VURAL 
Proje Yürütücüleri  : Uzm. Nüket ATİKYILMAZ,  Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL 
İşbirliği Yapılan Kuruluş     :  -            
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Başlama ve Bitiş tarihi :1/1/2008-31/12/2008 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Denemeler 9–10 Haziran 2009 tarihlerinde ekilmiş, 21–23 Ekim 
2009 tarihleri arasında hasat edilmiştir.  
Bu yılın çalışmalarını Açılan Materyal, Ön verim denemesi, 2 adet Verim Denemesi, Fasulye 
Genetik Kaynakları, Cihan ve Noyanbey98 çeşitlerinin elit tohumluk üretimleri oluşmuştur.  
Açılan Materyal: Ülkesel kuru fasulye çalışmaları kapsamında gönderilen 10 adet bulk populasyon 
içerisinden 107 adet tek bitki seçimi yapılmıştır (Çizelge 1). En fazla beğenilen kombinasyonlar, 
Cranberry x Samsun Şekeri x Dermason ve Gina x Cranberry kombinasyonları olmuştur. 5 ve 8 
nolu kombinasyonlar çok geççi bulunmuştur.  
Ulusal Gen Bankası fasulye koleksiyonundan sağlanan 6 fasulye örneğinden (TR 38408, TR 
38416, TR 43013, TR 44920, TR 44921, TR 68989) seçilen 87  tek bitki sırası ekilmiş,  25 sıra bulk 
hasat edilmiştir.  
Ön Verim Denemesi: Deneme, 2007 yılında ülkesel proje kapsamında gönderilen açılan materyal 
içerisinden seçilen bodur bitki yapısında materyal ile 2008 yılında tek bitki sıraları olarak ekilen 
sıralardan seçilen hatlardan oluşmuştur. Tesadüf blokları deneme desenine göre, 2 sıralı ve 2 
tekerrürlü olarak kurulan denemede 16 hat ve 4 standart (Noyanbey98 ve Eskişehir-855, Cihan ve 
Göynük) yer almıştır. Denemenin verimleri 104 kg/da ile 194 kg/da arasında değişmiştir. Deneme 
ortalaması 145 kg/da’dır. Hat/çeşitler arasında verim ve yüz tane ağırlığı açısından istatistiki olarak 
önemli fark bulunmuştur. 3 hat standart çeşitlerden daha yüksek verim vermekle birlikte 
standartlarla aynı grupta yer almıştır. En yüksek verim 2009 ETA 1008’den, en yüksek yüz tane 
ağırlığı değeri 2009 ETA 1012’den elde edilmiştir. Seçilen hatlarla gelecek yıl verim denemesi 
kurulacaktır. 
Verim Denemesi–1: Denemenin 2. yılı olup verimler değerleri 230 kg/da ile 91 kg/da arasında 
değişmiştir. Deneme ortalaması 158 kg’dır. Denemede en yüksek verimi 2007 ETA 18 vermiştir. 
En yüksek yüz tane ağırlığı 2007 ETA 5’den elde edilmiştir. 2007 ETA 4, en erken çiçeklenen, 
2007 ETA 5 en yüksek bitki boyuna, 2007 ETA 14 ilk bakla yüksekliği en fazla, 2007 ETA 21 ise en 
fazla bakla sayısına sahip hatlar olarak belirlenmiştir. Deneme 2008 yılında üç tekerrürlü olarak 
kurulduğu için yıl birleştirmesi yapılamamıştır. Fakat her iki yılda da öne çıkan hatlar farklı 
olmuştur. 
Verim Denemesi-2: Denemenin verimleri 166 kg/da ile 95 kg/da arasında değişmiştir. Deneme 
ortalaması 121 kg’dır. Denemede en yüksek verimi standart çeşit Şehirali90 vermiştir. En yüksek 
yüz tane ağırlığı 2008 ETA 3002 no lu hatta tespit edilmiştir.  Noyanbey98 ise en erken çiçeklenen 
standart çeşit olmuştur. Deneme gelecek yıl tekrar kurulacaktır. 
Fasulye Genetik Kaynakları: 2008 yılında Aydın, Muğla, Denizli, Manisa ve Balıkesir illerine 
düzenlenen toplama programında toplanan 112 adet fasulye örneği (3 örnek Phaseolus coccineus, 
109 örnek Phaseolus vulgaris) üretim/yenileme amacıyla ekilmiş, 3 Phaseolus vulgaris örneğinde 
çıkış gerçekleşmemiştir. 109 örneğe ait tohum muhafaza için Ulusal Gen Bankasına teslim 
edilmiştir. Birer sıra olarak ekilen örneklerden elde edilen tohum miktarı 45 g ile 1270 g, yüz tane 
ağırlığı ise 16 g ile 141.5 g arasında değişmiştir. Üretim/yenilemesi yapılan materyalin büyük kısmı 
yarı sarılıcı ve sarılıcı tipte bulunmuştur. Materyal içerisinde toplam 30 örnek barbun fasulyedir. 33 
örnek kuru fasulye, 36 örnek taze fasulye, 10 örnek ise tem taze hem de kuru fasulye olarak 
tüketime uygun bulunmuştur. Tohum renkleri beyaz, siyah, mor, sarı, pembe, kahverengi, beyaz-
mor alacalı, beyaz-bej alacalı,  olarak tespit edilmiştir. 3 Ph. coccineus örneğinin 2 tanesi beyaz 
çiçekli ve beyaz tohum renginde, bir tanesi ise beyaz ve kırmızı çiçek ile beyaz ve mor-beyaz 
benekli karışık tohumlardan oluşmaktadır. 20 örnek oldukça karışık (farklı tip ve renkte tohumlar) 
olarak tespit edilmiş, diğerleri daha homojen bulunmuştur. 2 örnek bodur  tipte taze fasulye, 1 
örnek bodur tipte bakla üzeri yoğun kırmızı barbun olarak tespit edilmiştir. Taze fasulye ıslah 
programları için oldukça ümitvar görülmüştür.  
Tohum Üretimi: Tescilli elit tohumluk için tek bitki seçimleri yapılarak Cihan çeşidinde 150 kg, 
Noyanbey98 çeşidinde 336 kg elit tohumluk üretimi gerçekleştirilmiştir.  
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Proje Adı                         : Kuru Fasulye Islah Araştırmaları 
Projenin İngilizce Adı    : Dry Bean Breeding Researches 
Proje No        : TAGEM/TA/08/12/03/003 
Yürütücü Kuruluş       : K.Maraş Tarımsal   Araştırma  Enstitüsü       
Proje Lideri                     : Cevdet KILINÇ   
Proje Yürütücüleri         : Muammer Tekatlı                                                                               
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Anadolu TAE Müdürlüğü,  
                                            K.Maraş Tarım İl Müdürlüğü 
Başlama Ve Bitiş Tarihi : Ocak 2008- Aralık 2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma : Materyal Olarak; Ülkesel Fasulye Islah Projesinden gelen 
materyal ile seleksiyonla ÜKF.Islah Projesi Açılan Materyallerden ilerletilerek elde ettiğimiz hatlar, 
Uyum çalışmalarında ise standart çeşitler kullanılmaktadır. Metot olarak : Islah çalışmalarımızda 
seleksiyon  ıslahı kullanılmaktadır.   

Seleksiyon ıslahında; Ülkesel Islah Projesinden gelen materyalden ilerletilerek elde edilen 
hatlar   Verim Denemesine alındı. Deneme;  tesadüf blokları deneme deseninde, 4 tekerrürlü, her 
parsel 4 sıralı, parsel boyu 5 m, ve sıra araları 45 cm olarak kuruldu.  

2009 yılında ÜKF-Açılan Materyalden seçilen 78 adet tek bitki ; 2010 yılında sıra uzunluğu 
4 m, sıra arası 70 cm olan  ve 10 sırada bir Kontrol (Akman-98, Noyanbey-98 ve Önceler-98) 
konulmak üzere  Tek Bitki Sıralarına ekildi.  

Yine 2009 yılında seçilen 5 adet tek bitki sıraları ve gözlem bahçesinden seçilen 8 adet tek 
bitki parselinden 2010 yılında Gözlem Bahçesi oluşturuldu. 13+3 şeklinde. Kontrol olarak Önceler-
98 ve Noyanbey-98 çeşitleri kullanıldı. Parseller; 4 sıralı, parsel boyu 5 m ve sıra araları 45 cm 
olarak kuruldu. 
2010 Yılında kurulan ve yürütülen denemeler; 
1. Ülkesel Çeşit Verim Denemesi, 
2. Ülkesel Bölge Verim Denemesi, 
3. ÜKF-Açılan Materyal 
4.Verim Denemesi (6 hat, 3 Kontrol çeşit, 1 populasyondan  oluşan) , 
5. Kuru Fasulye Çeşit Tescil denemesi, 
6. Tek Bitki Sıraları, 
7. Gözlem Bahçesi, 
 Ülkesel Projede yer alan ÜKF.Çeşit Verim,  ÜKF. Bölge Verim ve ÜKF. Açılan Materyal ile 
Kuru Fasulye Çeşit Tescil Denemesinin sonuçları alınarak Ülkesel denemelerin verileri koordinatör 
enstitüye, Tescil Denemesinin sonuçları ise TTSMM’ne gönderildi.   
 
 Verim Denemesi (Verim, 100 Tane Ağırlıkları, Bitki Boyu, İlk Bakla Yüksekliği, Bitkide Bakla 
sayısı ve Baklada Tane Sayısı Ortalamaları) 

Çeşitler Verim (Kg/da) 100 Tane 
Ağırlığı (Gr) 

Bitki Boyu 
(cm) 

İlk bakla 
Yüksekliği 

(cm) 

Bitkide 
Bakla Sayısı 

(Adet) 

Baklada 
Tane Sayısı 

(Adet) 
KMF-05-08  378.5 A 53.76 B 52 BD 18.0 AB 27.4 AB  2.26 AC  
Noyanbey   356.8 AB 49.72 C    47 E  15.5 BC 20.5 DF 2.49 A 
KMF-05-02 342.0 B 53.80 B 56 AC   19.0 A   29.8 A 2.22 AD 
Popolasyon 306.9 C 48.73 C 50 DE 13.5 CD 25.1 BC  2.36 AB 
KMF-05-45  300.0 CD 59.71 A 56 AC 13.6 CD 19.4 EF 1.93 CD 
Cihan 286.0 CE 50.99 C 51 CE   16.0 B 22.1 CE  2.13 BD 
KMF-05-29  277.9 DF 49.94 C    60 A 17.6 AB 23.5 CD  1.87 D 
KMF-05-30 267.6 EG 49.04 C 59 AC 17.5 AB   17.2 F  2.21 AD 
KMF-05-51 258.2 FG 57.56 A 53 BD   12.5 D 21.0 DE  2.17 AD 
Şahin-90 245.5 G 42.99 D 50 DE   16.4 B 20.6 DF  1.98 CD 

V.K. 5.18 3.19 6.52 10.64 11.03 11.26 
  LSD % 5 22.70 2.39 5.05 2.46 3.63 0.35 
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F ** ** ** ** ** * 
 
Tabloda görüldüğü üzere Verim Denemede verim sıralamasına bakıldığında ilk üç sırayı KM-05-08 
( 378,5 Kg/da) hattı, Noyanbey-98 (356,8 Kg/da) çeşidi ve KMF-05-02 (342,0 Kg/da)  hattı yer 
alırken son sırada da Şahin-90 çeşidi (245.5 kg/da) olduğu görülmüştür. 
 Yüz tane ağırlığı sıralamasına bakıldığında ilk üç sırayı KMF-05-45 (59.71 g), KMF-05-51 
(57.56 g) ve KMF-05-02 (53,80 g) hatları  yer aldığı ve son sırada da Şahin-90 (42.99 g) çeşidi yer 
almaktadır. Bitkide bakla sayısı yönünden ise ilk üç sırada KMF-05-02  (29.8 adet), KMF-05-08 
(27.4 adet) ve populasyon  (25.1 adet)  yer alırken son sırada da KMF-05-30 hattı (17.2 adet) 
olduğu görülmektedir. Bakla da tane sayısına bakıldığında ise ilk üç sıra da Noyanbey-98 (2.49 
adet) çeşidi, Populasyon (2.36 adet),  KMF-05-08 (2.26 adet) yer aldığı ve son sıra da da KMF-05-
29 hattının (1.87 adet) olduğu görülmektedir.  

 Tek Bitki Sıralarından; yapılan gözlem ve değerlendirmeler sonucunda 21 Tek Bitki Sırası 
seçildi. Bu seçilen tek bitki sıralarından  2011 yılında Gözlem Bahçesi oluşturulacak. 

Gözlem Bahçesinden de 7 adet tek bitki parseli seçildi 2011 yılında önverim denemesine 
alınacak. 

ÜKF-Açılan Materyal denemesinden 68 adet tek bitki seçildi ve 2011 yılında tek bitki 
sıralarına ekilecek.  
Projede Önerilen Değişiklikler: 
a- Personel   : Ziraat Mühendisi Mehmet Gürbüz’ün tayin olması  nedeniyle 
Projeden çıkarılması.                                                                                                                           

 

 

 

Proje Adı :Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları 
Projenin İngilizce Adı :Dry Bean Breeding Research for Transitional Region   
Proje No   :TAGEM/TA/08/12/03/001  
Yürütücü Kuruluş  :Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri :Dr. Sabri ÇAKIR 
Proje Yürütücüleri :Evren ATMACA, Ramazan AKIN, Bilal DEMİR    
İşbirliği Yapılan Kuruluş :İTAŞ (İhracatçı Birlikleri Tohum. ve Araş. San. ve Tic A.Ş )  
Başlama ve Bitiş Tarihi :01.01.2008 – 31. 12. 2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Projenin amacı; Ülkemizde verim düşmelerine neden olan 
hastalıklara dayanıklı, tane özellikleri standartlara uygun, farklı bölgelerimizde yetiştirilen farklı tane 
ve bitki tipindeki talepleri karşılayacak, teknolojik özellikleri iyi, yüksek verimli çeşit/çeşitler geliştirmek 
ve bunların tohumluk üretimlerini yaparak üreticinin hizmetine sunmaktır. 

Materyal ve Metot; Kuru Fasulyede çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarında 
İntrodüksiyon, Seleksiyon ve Melezleme yöntemleri kullanılmıştır. Melez Bahçesinde kullanılan 
dayanıklılık ebeveynleri ile tane şekil ve iriliği standartlara uygun hassas ebeveynler stok 
materyalinden, İTAŞ tarafından sağlanan materyalden ve yerel çeşitler arasından seçilmiştir. 
Genetik stokumuzda yer alan erkencilik, iyi adaptasyon, makineli hasada uygunluk ve yüksek 
verim gibi özel nitelikleri olan hatlar da melez bahçesinde kullanılmıştır. Melezleme ile elde edilen 
açılan materyal modifiye edilmiş bulk metodu ile F4-F6 ya kadar getirilmiş ve bu kademeden sonra 
da tek bitki seleksiyonuna gidilmiştir. Açılan materyalden yada yerel popülasyon’ dan seçilen tek 
bitkiler ile yabancı materyalden seçilen hatlar önce gözlem bahçesine alınarak burada daha geniş 
parsellerde gözlenmiş, buradan seçilen hatlar diğer kriterler yanında verim bakımından da 
değerlendirilmek üzere tekrarlamalı verim denemelerine alınmışlardır. Ön Verim, Verim ve Bölge 
Verim Denemelerinde üstünlük gösteren hatlar tescile teklif edilecektir.  

“Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları” projesinin amaçlarının gerçekleştirilmesine 
yönelik olarak kurulan melez bahçesinde 112 kombinasyonda yürütülen melez programı sonucu 
542 adet melez tane elde edilmiştir. F5 kademesindeki açılan materyal, Ülkesel Kuru Fasulye 
Açılan Materyal ve yerel popülâsyonlardan seleksiyon ölçütleri dikkate alınarak toplam 135 
poplulasyondan 1857 tek bitki seçilmiştir. Tek bitki sırası olarak ekilen 1307 hat amaçlara 
uygunluk, kurağa ve yüksek sıcaklık stresine dayanım açısından değerlendirilmiş ve bunlardan 237 
hat tarla gözlemlerine göre seçilmiştir. 51 adet Bodur,  50 adet Sarılıcı Kuru Fasulye ve 14 adet 
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Barbunya hattı ile ayrı ayrı oluşturulan Gözlem Bahçelerinden Bodur ve Sırık Kuru Fasulye Gözlem 
Bahçelerinden 20’şer hat, ve Barbunya Gözlem Bahçesinden 8 hat verim değerleri ve diğer 
özellikler yanında tane özellikleri bakımından da standartlara üstünlük gösterdikleri için 2011 
yılında Ön Verim denemelerinde kullanılmak amacıyla seçilmiştir.  

Bodur Kuru Fasulye Ön Verim Denemesinden 7 hat, Sırık Kuru Fasulye Ön Verim 
Denemesinde de 6 hat ve Bodur Barbunya ön verim denemesinden ise 4 hat verim ve diğer 
seleksiyon kıstasları açısından standartlara üstünlük göstermiştir. Hatların adaptasyon yetenekleri, 
hastalıklara dayanımları ve verim potansiyellerini belirlemek amacıyla 11 Bodur, 7 Sırık Kuru 
Fasulye hattı ile kurulan verim denemelerinden, Bodur Kuru Fasulye Verim denemesinden 6 hat ve 
Sırık Kuru Fasulye Verim Denemelerinden 3 hat standartları geçerek 2011 yılında Kuru Fasulye 
Bölge Verim Denemelerinde değerlendirilmek amacıyla seçilmişlerdir.   

Bodur ve Sırık Kuru Fasulye hatlarıyla, Bodur ve Sırık Barbunya hatlarıyla ayrı ayrı Anadolu 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Deneme ve Uygulama arazileri ile Yusuflar köyü çiftçi arazisinde 
olmak üzere 2 lokasyonda kurulan Kuru Fasulye Bölge Verim Denemelerinden, Bodur Kuru 
Fasulye Bölge Verim Denemesinde 4 hat (10-EBKFBVD-1,2,7,8), Sırık Kuru Fasulye Bölge Verim 
Denemesinde 4 hat (10-ESKFBVD-2,3,6,7), Bodur Barbunya Bölge Verim Denemesinden5 Hat 
(10-EBBBVD-1,2,5,6,7) ve Sırık Barbunya Bölge Verim denmesinde ise 1 (10-ESBBVD-2) hat 
standartlara üstünlük göstermiştir. Tüm Bölge Verim Denmelerinde standartlara üstünlük gösteren 
hatların 2009 ve 2008 yıllarındaki verim denemeleri ve Ülkesel Verim Denemelerinde gösterdikleri 
performanslar incelendikten sonra,   2010 yılı Bodur Kuru Fasulye, Sırık Kuru Fasulye, Bodur 
Barbunya ve Sırık Barbunya Bölge Verim Denemelerindeki ileri çıkan hatlar 2010 yılındaki verim 
denemelerinden gelecek hatlarla birlikte 2011 yılında Bölge Verim denemelerinde 
değerlendirilecektir. 2011 yılı Kuru Fasulye Bölge verim denemelerinde değerlendirilen ümit var 
hatlar aynı zaman da, tescilli çeşitlerle birlikte büyük parsellerde denendikten sonra verim, 
hastalıklara dayanıklılık, adaptasyon yeteneği ve kalite özellikleri bakımından üstün bulunan hatlar 
2012 yılında tescile teklif edilecektir.  

Sonuç olarak Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah çalışmaları kapsamında yürütülen 
Melezleme ve Seleksiyon çalışmaları ile hem bölgemiz üretici ve tüketicilerinin tane isteklerine 
uygun çeşit geliştirme çalışmalarına devam edildiği gibi, mevcut çeşit ve hatlarda var olan 
problemlerin çözümüne yönelik Melezleme çalışmaları da yürütülmektedir.  

 

 

 

YENİ TEKLİF 
BİLGİLENDİRME  

 
 
Proje Adı (Türkçe)    : Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genetik Kaynaklarının 

Mikrosatellit DNA Belirteçlerine Dayalı Genetik Analizi (Doktora 
Projesi)  

Proje Adı   (İngilizce)      : Genetic Analysis of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genetic 
Resources by Microsatellite Markers  

Yürütücü Kuruluş   : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  
Proje Lideri   : Özlem BİLİR ,       
    Danışman: Prof. Dr. Sebahattin Özcan (Ankara Üniversitesi) 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Ankara Üniversitesi, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
Başlama Bitiş Tarihi  : 01.05.2011/01.05.2013 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 
 Bu konudaki çalışma; fasulyede gerek Türkiye’nin farklı bölgelerini gerekse farklı 
kuruluşlarını kapsaması açısından bir ilk olması nedeniyle; 

a-) Kuru fasulye alt populasyonlarının floresan işaretli mikrosatellit DNA belirteçlerine dayalı 
genetik analizini yapmak, b-) Ülkemizde fasulye materyali tanımlama çalışmalarında birliktelik 
sağlamak; c-) Fasulyede genetik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmak, d-) Islahta sadece 
morfolojik değil mutlaka genetik tanımlaması da yapılan materyallerin de genitör olarak 
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kullanılmasına, e-) Bitki gen bankalarımızın çalışmalarına katkı sağlamak, f-) Üretici ve tüketici 
taleplerine uygun yeni fasulye çeşitlerinin ve ıslah çalışmalarının gelişimine, g-) Dolayısıyla da 
fasulye tarımına katkı sağlamak, h-) Morfolojik özellikleri belirlenmiş materyal kullanılarak; zaman, 
emek ve işgücünden tasarruf sağlamak, ı-) Ayrıca araştırma sonuçlarının bundan sonra 
yürütülecek; genetik haritalama, marköre dayalı seleksiyon (MAS), gen klonlama vb. çalışmalarda 
ön veri niteliğinde olması, i-) Bazı tescilli çeşitlerin de genetik akrabalıklarının tespiti, j-) Bu konuda 
yapılacak çalışmalara örnek olabilmesi amaçlanmaktadır. 

Uzun yıllar üreticiler tarafından yetiştirilmesi sonucu ve doğal seleksiyonun da etkisiyle bir 
yöreye uyum sağlamış olan köy çeşitleri, ıslah programlarının önemli germplazmını oluşturan ve 
yüksek varyasyon içermesi bakımından bitki genetik kaynakları koleksiyonlarında önemli bir yer 
tutmaktadır. Geliştirilen yeni, yüksek verimli çeşitlerin köy çeşitlerinin yerini alması köy çeşitlerinin 
hızlı bir şekilde kaybolması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle bu çeşitlerin halen yetiştirilmekte 
olduğu yerlerden toplanıp koruma altına alınması ve değişik özellikleri nedeniyle karakterize 
edilmesi ve ıslah programlarında yararlanılması önemlidir (Anonim 2005).  

 Herhangi bir türde toplanan gen kaynakları tanımlanmadıkları sürece ıslah programlarında 
yer alamamakta, tanımlama yapılmadan ıslah programlarına alınsa bile kısa bir süre içinde kayba 
uğramaktadır (Balkaya ve Yanmaz 2003).  

Genotipik tanımlama mevcut veya potansiyel gen kaynaklarının taranmasını; bu da ileride 
ıslah çalışmalarının temelini oluşturacak materyallerin genetik düzeyde incelenmesini sağlar 
(Vardar-Kanlıtepe ve ark. 2010).  

Ülkemizde yetiştirilen fasulyelerde geniş varyasyon olmasına rağmen genetik 
kaynaklarımızın yeterince değerlendirilmediği görülmektedir. Bu materyalleri toplama, kayıt altına 
alma ve tanımlanma çalışmalarında birliktelik sağlamak, farklı tüketici ve üretici taleplerine yönelik 
yeni çeşitlerin geliştirilmesi, fasulye tarımının problemlerinin çözülmesi ve geliştirilmesi açısından 
son derece önemlidir (Bozoğlu ve ark. 2009). Buna rağmen Türkiye'de fasulye genetik 
kaynaklarının tanımlanmasında genetik değil, morfolojik özellikler kullanılmaktadır; halbuki birçok 
morfolojik özellik, fasulyenin yetiştirildiği çevre şartlarından çok etkilenmekte, bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Moleküler markörlerle daha doğru; genetik çeşitlilik tespiti, çeşit 
tanılama ve tescilinde kullanılma, bitkiler arası akrabalık seviyeleri belirleme çalışmaları 
yapılabilmektedir (Gülşen 2009).  

Moleküler markörler yardımıyla; gen bankalarında duplike olarak muhafaza edilen 
örneklerden hangilerinin muhafaza açısından öncelik taşıdığının, muhafaza edilecek tohum 
örnekleri ya da populasyonlara ait optimum büyüklüklerin belirlenmesi, çekirdek koleksiyonların 
oluşturulması, gen akışlarını ortaya koymaya yönelik çalışmaların yapılması mümkündür (Tan ve 
ark. 2009). SSR markörleri genetik haritalama, genetik çeşitliliğin belirlenmesinde kullanılmaktadır 
(Gülşen ve Mutlu 2005). 

Toplanan fasulye genetik kaynaklarının genetik analizinin yapılması hem ıslah çalışmaları 
hem de bitki gen bankaları açısından büyük öneme sahiptir. Türkiye'de daha önceki yıllarda 
fasulyede yapılan tanımlama çalışmaları genelde morfolojik düzeyden öteye gitmemiş, 
materyallerin genetik yapılarına ait bilgiler yetersiz düzeyde kalmıştır. Gerçekte genetik yönden 
benzer olan fasulye populasyonları ıslahta ve birçok morfolojik çalışmada kullanılabilmektedir. 
Hatta tescilli fasulye çeşitleri bile genetik yönden birbirine benzer olabilir. Bu durum ülkemiz için ise 
zaman, para, işgücü kaybına neden olmaktadır.  Yerel fasulye çeşitlerimizin ıslahta kullanımı ve 
bitki gen bankalarımız açısından fasulye genetik kaynaklarının genetik analizi büyük önem arz 
etmektedir. Bu çalışma; fasulyede gerek Türkiye’nin farklı bölgelerini gerekse farklı kuruluşlarını 
kapsaması açısından bir ilk olacaktır. Ayrıca morfolojik gözlemler için zaman ve para 
harcanmaması açısından da ekonomik kazanç sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma 
sonuçlarının bundan sonra yürütülecek; genetik haritalama, marköre dayalı seleksiyon (MAS), gen 
klonlama vb. çalışmalarda ön veri özelliğini taşıyacak olması açısından bu çalışmaya ihtiyaç vardır. 
 
 Materyal ve Metot : 
  1. Bitkisel Materyal 
 Araştırmada materyal olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Karadeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü’nden morfolojik özellikleri tespit edilmiş kuru fasulye alt populasyonu 
kullanılacaktır. Ayrıca Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce tescil ettirilen bazı 
kuru fasulye çeşitleri de değerlendirilecektir. Toplam 96 adet kuru fasulye materyalinde 
çalışılacaktır. 
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 2. Yöntem 
 2.1. DNA İzolasyonu  
 
 Ayrı ayrı saksılara ekilecek fasulye materyallerinden taze yapraklar toplanıp, sıvı azot 
tankları içerisinde dondurulacak ve -70o C’ de analiz zamanına kadar muhafaza edilecektir. Genç 
yapraklardan DNA izolasyonu yapılacaktır. DNA izolasyonu için 2XCTAB v.b. metot veya hazır kit 
uygulanacaktır.  DNA' nın saflığı ve konsantrasyonu Nanodrop spektrofotometre ile belirlenecektir.  
 2.2. SSR Reaksiyonları 
 
 Araştırmada floresan işaretli SSR (Basit Dizi Tekrarları) primerleri kullanılacaktır. . PCR 
reaksiyonu ve döngüsü primerlere göre optimize edilebilecektir. PCR ürünleri agaroz jelde 
yürütülerek kontrol edilecektir. Çalışan lokuslara sahip örnekler kapiler elektroforezde 
yürütülecektir.  
 
 2.3. Genetik Analizler 
 

Elde edilecek verilerle dendogram  (UPGMA: Unweighted Pair-Group Method of the 
Arithmetic Average), NTSYS-pc (Numerical Taxonomy System) software 2.02g versiyonu 
kullanılarak oluşturulacaktır. Ayrıca genetik analizleri sonuçlarına göre morfolojik özellikler ve 
genetik analizler ilişkilendirilebilecek, yine yeni genetik analizlerde (gen akışı v.b.) sonuçlar 
değerlendirilebilecektir. 

 
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı:  

Bu çalışma; fasulye ıslahında, çeşit geliştirme çalışmalarında toplanan fasulye 
germplazmlarından benzer olanlarının erken dönemde fark edilerek birleştirilmesi, ıslahta zaman 
ve kaynak israfının engellenmesinde önemli bir adım olacaktır. Gen kaynakları tanımlanmadıkları 
sürece ıslah programlarında yer alamamakta, tanımlama yapılmadan ıslah programlarına alınsa 
bile kısa süre içinde genetik kayba uğramaktadır. Fasulyede bitki gen bankası için genetik veri 
tabanı oluşmasına v.b. çalışmalara katkı sağlayacaktır. Yerel çeşitlerin genetik kayba uğramadan 
ıslahta kullanımı için ilerde yapılacak çalışmalara yön verebilecektir. Moleküler destekli seleksiyon 
(MAS), genetik haritalama, gen klonlama v.b. çalışmalar için kaynak teşkil edecektir. Bu 
araştırmadan potansiyel yararlanıcılar fasulye ıslahçıları, bitki genetik kaynakları, populasyon 
genetiği ve moleküler genetik konusunda çalışanlar ve akademik çalışma çevreleri olacaktır.   
 
TALEP EDİLEN TAHMİNİ BÜTÇE                                    
 
          

Toplam 
TL     EKONOMİK KODLAMA 2011 2012 

    TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 91000 81000 172.000 
 
 
ÇALIŞMA TAKVİMİ:  
 
Proje Çalışma Takvimi 

Proje Faaliyetleri Sorumlu 
Kişi 

Aylar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Örnek kayıt Özlem BİLİR   * *  *                 
Tohum 
çimlendirme Özlem BİLİR     *  *                 
Tohumun ekimi ve 
numune alımı Özlem BİLİR   

   * * * 
              

DNA izolasyonu Özlem BİLİR       *  * * * *         
PCR  çalışmaları Özlem BİLİR         * * * * * *     
Kapiler sistem Özlem BİLİR             * * * * *   
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Değerlendirme Özlem BİLİR     * * * * * * * * * * 
Rapor yazımı Özlem BİLİR                     * * 
  
 
 
 
 
Projenin Adı  :    Marmara Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi                   
  (Dry Bean Breeding Researches for Marmara Region) 
Proje No  : TAGEM/TA/09/12/03/002 
Yürütücü Kuruluş  : Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri             :   Bülent CENGİZ 
Proje Yürütücüleri  :  Bülent CENGİZ, Yakup NOGAY 
İşbirliği Yapılan Kuruluş  : KTAEM, ETAEM, İTAŞ 
Başlama ve Bitiş Tarihi  : 2009-2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 

2010 yılı sıcaklık ve yağış değerleri uzun yıllar ortalamaları ile büyük farklılık göstermiştir. 
Yağış miktarı özellikle fasulye ekim dönemi olan Mayıs ayının 2. haftasından sonra yoğun (Uzun 
yıllar ortalamasının yaklaşık olarak 2 katı) olmuştur. Temmuz ve Ağustos aylarında ise hemen 
hemen hiç yağış olmaması ise sulamalarla telafi edilmiştir. Nem yönünden ise uzun yıllar 
ortalaması ile paralellik yaşanmıştır. Sıcaklık değerleri ise Mayıs ve Haziran aylarında uzun yıllar 
ortalamasına göre yaklaşık 1,5-2 0C, Temmuz da 2,5 0C ve Ağustos da 5 0C lik bir artış 
göstermiştir. Kritik sıcaklık değerleri bu yıl özellikle Haziran Temmuz ve Ağustos aylarında etkisini 
göstererek çiçeklenme ve bakla bağlama oranını düşürmüş olup, Temmuz ve Ağustos ayları 
maksimum sıcaklık değerlerinin 31 ve 34,40C olması da bazı çeşit ve hatlarda döllenme 
olmamasına ve bakla bağlamamasına neden olmuştur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Marmara 
Bölgesi Kuru Fasulye Verim Denemesinin çift lokasyon olarak kurulması neticesinde daha sağlıklı 
veriler elde edilmiştir.  

Bilindiği üzere Marmara Bölgesi ve özellikle Sakarya da Kuru fasulye için en uygun ekim 
zamanı mayıs ayı olması sebebi ile Proje kapsamında ekimler 17 Mayıs tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Zamanında ekimi yapılan kuru fasulye de Mayıs ayındaki aşırı yağışlar (82,3 mm) sebebi ile 
çıkış problemlerine neden olmuştur. Çıkıştan sonra fasulye 4–5 yapraklı iken hafif bir çapalama 
yapılarak toprağın havalanması sağlanmış dolayısı ile de bakteri çalışması teşvik edilmiştir. 
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık değerleri uzun yıllar ortalamasına göre artış 
göstermiş ve kritik sıcaklık değerleri sebebi ile çiçeklenme ve bakla bağlama oranlarında düşüş 
gözlemlenmiştir. Hatta bazı hassas çeşit ve hatlarda bakla hiç oluşmamıştır. Yağışlar ise Temmuz 
ve Ağustos aylarında geçmiş yıllara oranla çok düşük seviyelerde kalmıştır. Yapılan sulamalarla bu 
handikap aşılmaya çalışılmıştır. Bölgemizin genel sorunu olan Baklagil tohum böceği için ürün 
tarlada iken gerekli ilaçlamalar yapılarak ürün kaybı önemli ölçüde azaltılmıştır. Bölgemizde 
özelliklede Sakarya’da yağış ve nispi nemin yüksek olmasından kaynaklanan Bakteriyel 
hastalıklarda önceki yıllara göre az da olsa düşüş göstermiştir. 

Hasat işlemi çeşit/ hatların erkenci veya geççilik durumlarına göre Ağustos-Eylül aylarında 
gerçekleşmiştir. 

ISLAH ÇALIŞMALARI 
Açılan Materyal 
2009 yılında tek bitki sıraları şeklinde ekilerek, adaptasyon kabiliyeti iyi olan ve hastalıklara 

dayanım açısından bölge koşullarına iyi uyum sağladığı tespit edilen 10 hat seçilmiştir. 2010 
yılında seçilen bu hatlar, standart çeşitlerle beraber gözlem bahçesi denemesine alınmıştır. 
Deneme 4 tekrarlamalı olarak, 5 m x 4 sıra ve 0,70 cm parsellere elle ekilmiş olup, Tesadüf 
Blokları Deneme Deseni uygulanmıştır. Marmara Bölgesi Kuru Fasulye Açılan Materyal Gözlem 
Bahçesi denemesinde 10 adet hat ve 4 adet standart çeşit yer almıştır. Denemede adaptasyon 
kabiliyeti ve hastalıklara dayanım açısından bölge koşullarına iyi uyum sağladığı tespit edilen ve 
verim yönünden standart çeşitlerden daha iyi performans gösteren hatlar seçilmiştir. Seçilen hatlar 
2011 yılında Ön Verim denemelerine alınacaktır.             

2009 yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Ülkesel Kuru Fasulye Islah 
Araştırmaları Projesi kapsamında gönderilen F5 kademesinde 12 adet hat ekilerek tek bitki seçimi 
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yapılmıştır. 2010 yılında bu hatlardan tek bitki sıraları oluşturularak adaptasyon kabiliyeti iyi olan ve 
hastalıklara dayanım açısından bölge koşullarına iyi uyum sağladığı tespit edilen 2009 ADA/1-4 ve 
2009 ADA/7-4 nolu hatlar seçilerek 2011 yılında gözlem bahçesi denemelerine alınacaktır.  

 
2010 yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Ülkesel Kuru Fasulye Islah 

Araştırmaları Projesi kapsamında gönderilen F5 kademesinde 17 adet hat ekilerek tek bitki seçimi 
yapılmıştır. Adaptasyon kabiliyeti iyi olan ve hastalıklara dayanım açısından bölge koşullarına iyi 
uyum sağladığı tespit edilen hatlardan 1 nolu (09.ES.ÜKFAM.1) hattan 1 adet, 2 nolu 
(09.ES.ÜKFAM.2) hattan 2 adet,6 nolu (09.ES.ÜKFAM.6)  hattan 2 adet, 8 nolu (09.ES.ÜKFAM.8)  
hattan 1 adet,  12 nolu (Gana*Pinto) hattan 3 adet,  13 nolu (Akdağ*Volare) hattan 6 adet, 15 nolu 
(Gina*Cardinal) hattan 3 adet, 16 nolu (Elinda*L.R.Kidney) hattan 5 adet,    ve 17 nolu (Gina*Pinto-
1-1 sa bulk) hattan 1 adet  olmak üzere toplan 24 adet hat seçilmiştir. 2011 yılında bu hatlardan tek 
bitki sıraları oluşturulacaktır. 
Verim Denemeleri 

2006 yılında Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Ülkesel Kuru Fasulye Islah 
Araştırmaları Projesi kapsamında gönderilen F5 kademesindeki materyal 2007 yılında tek bitki 
sırası,2008 yılında gözlem bahçesi, 2009 yılında ise, Ön Verim Denemesi kurularak seçilen hatlar, 
2010 yılı itibari ile Verim Denemesine alınmıştır. 

Marmara Bölgesi Kuru Fasulye Açılan Materyal Verim Denemesi 7 hat, 4 standart çeşit 
olmak üzere 4 tekrarlamalı olarak, 5 m x 4 sıra ve 0,70 cm parsellere elle ekilmiş olup, Tesadüf 
Blokları Deneme Deseni uygulanmıştır. Deneme Kirazca ve Pamukova olmak üzere 2 lokasyonda 
kurulmuştur. Denemede adaptasyon kabiliyeti ve hastalıklara dayanım açısından bölge koşullarına 
iyi uyum sağladığı tespit edilen ve verim yönünden standart çeşitlerden daha iyi performans 
gösteren hatlar seçilmiştir. 

Yapılan gözlem ve ölçümler ise; Çıkış tarihleri, çiçeklenme tarihleri, adaptasyon kabiliyetleri, 
hastalık gözlemleri, bitki boyları, olgunlaşma tarihleri, 100 tane ağırlıkları ve verim değerleri 
alınarak istatistikî analize tabi tutulmuştur. Özellikle tarla şartlarında bazı bitkilerin hangi 
hastalıklara daha hassas olduğu iklim şartlarından dolayı yerinde tespit edilebilmiştir. Olgunlaşma 
gün sayıları 2009 yılına göre ortalama 5-10 gün arasında daha erkenci olmuştur. 

                  Deneme yer alan çeşit ve hatlardan Yunus-90 çeşidi ve 2006ADA/2-22 hattı aşırı 
sıcaklardan dolayı bakla oluşturmadıkları için deneme istatistik analizinde yer almamışlardır.  
 Çeşitler arasındaki verim farkı % 1 seviyesinde önemli bulunmuştur. 

ADA1–12 hattı 221,9 kg/da ile A grubuna girerken, ADA 1–6 hattı 218,9 kg/da ve ADA 1–7 
hattı 215,7 kg/da ve 2006ADA1-4 hattı 214,3 kg/da ile AB grubuna girmiştir. ADA1–14 ise Önceler 
98,Akman ve Noyanbey standart çeşitlerini verim açısından geçmiştir. (ilk beş sırayı oluşturan 
hatlar 2009 yılı Gözlem Bahçesi denemesinde yine üst sıralarda yer alarak standartları 
geçmişlerdir.) 

Aynı denemeye ait Pamukova lokasyonunda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Genel 
olarak daha sıcak bir iklim yapısına sahip olan Pamukova lokasyonundan elde edilen verim 
değerleri Kirazca lokasyonuna göre daha düşük olmuştur.     

   Pamukova lokasyonunda elde edilen sonuçlar ise: 2006ADA/1–12 (172,6 kg/da), 
2006ADA/1-4 (169,6 kg/da), 2006ADA/1–6 (169,6 kg/da), 2006ADA/1–14 (168,8 kg/da) ve 
2006ADA/ 1–7 (164,9 kg/da) hatları,A grubuna girerken, Önceler 98,Akman ve Noyanbey standart 
çeşitlerini verim açısından geçmişlerdir. (ilk beş sırayı oluşturan hatlar 2009 yılı Gözlem Bahçesi 
denemesinde yine üst sıralarda yer alarak standartları geçmişlerdir.) 

Deneme yer alan çeşit ve hatlardan Yunus-90 çeşidi ve 2006ADA/2-22 hattı aşırı 
sıcaklardan dolayı bakla oluşturmadıkları için deneme istatistik analizinde yer almamışlardır.  

Ülkesel Kuru Fasulye Bölge Verim Denemesi: 
           2010 yılında 8 adet materyalin yer aldığı deneme Enstitünün Kirazca işletmesinde 
kurulmuştur.  

Adapazarı lokasyonunda çıkış oranına göre verimler 80–263 kg/da arasında değişmiştir. 
Standart çeşitlerden Mecidiye kuru fasulye çeşidi (263,3 kg/da) ile ilk sırayı alırken Arda (Şeker) ise 
(249,4 kg/da) ise ikinci sırada yer almıştır. Standart çeşitlerden Göynük-98 (139,4 kg/da), Önceler-
98  (100,8 kg/da), Akman-98 (92 kg/da), Erzincan-2 (83 kg/da) ve Erzincan-1 (80,5 kg/da) verimle 
son sırada yer almıştır. Km-59 hattı aşırı sıcaklardan dolayı bakla oluşturmamıştır. 
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Ülkesel Kuru Fasulye Çeşit Uyum Denemesi: 
2010 yılında 10 çeşidin yer aldığı deneme Enstitünün Kirazca işletmesinde kurulmuştur. 

Çeşitler arasındaki verim farkı % 1 seviyesinde önemli bulunmuştur. Adapazarı lokasyonunda 
verimler 96-223 kg/da arasında değişmiştir. Cihan Kuru fasulye çeşidi (223,4 kg/da) ile ilk sırayı 
alırken, Karacaşehir-90 çeşidi (181,4 kg/da) ile ikinci sırada yer almıştır. Zülbiye (161,8 kg/da), 
Noyanbey (136,7 kg/da),Göynük (128,8 kg/da), Önceler-98 (119,6 kg/da) ve Akman (96 kg/da) ile 
son sırada yer almıştır.  

Proje Çalışmalarında en büyük sıkıntılardan biri hasat dönemindeki harman işlemleri 
olduğundan dolayı bu konuda da enstitümüz harman makinesinin demir aksamlarında bir takım 
değişiklikler yapılarak bu konudaki sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır. 
Projede Önerilen Değişiklikler: 

   Personel                       : Yakup NOGAY Askerlik görevini tamamlayarak projeye dahil 
olmuştur. 
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Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.01.2012/ 31.12.2016    
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Yetersiz ve dengesiz beslenme dünyada olduğu gibi Ülkemizde de en önemli sorunlardan 
biridir. Artan dünya nüfusunu dengeli bir şekilde beslemek giderek önem kazanmaktadır. Dünya 
nüfusunun büyük bir bölümü yeterli miktarda protein alamamaktadır. . Baklagiller genel olarak 
protein, çeşitli vitamin ve mineraller ile diyet lifi bakımından çok önemli bir kaynaktır. Diğer taraftan 
yağ içerikleri de son derece düşüktür. Aynı zamanda, %60 civarındaki karbonhidrat içerikleri 
nedeniyle iyi birer enerji kaynağıdırlar (Reddy vd. 1984, Baysal, 2004). Zengin diyet lifi içerikleri 
nedeniyle de son yıllarda kalp-damar rahatsızlıkları, Tip-II diyabet, obezite, kolon kanseri ve diğer 
bazı hastalıklara karşı koruyucu olarak beslenme uzmanları tarafından önerilmekte, buna ilaveten 
son yıllarda bilinçli beslenme kültürünün yaygınlaştığı ülkelerde tüketimi gittikçe artmaktadır.  

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) önemli tarla ürünlerinden olan mısır, ayçiçeği, patates ve 
tütün gibi ülkemize sonradan gelmiş (17. yy da), Asya ve Amerika orijinli bir tür olmasına rağmen, 
iyi adapte olmuş ve geniş alanlarda yayılış göstermiş bir baklagil bitkisidir. Bu tür,  ülkemizin 
hemen her tarafında taze ya da kuru tane amaçlı yetiştirilen ve milli yemeğimiz olacak kadar 
halkımız tarafından benimsenen önemli bir tarımsal üründür. Yemeklik Tane baklagiller içerisinde 
çeşitlilik açısından ise en zengini olup ayni zamanda en fazla tüketilenidir (Sat, 1997). Çeşide ve 
yetiştirilme koşullarına bağlı olarak fasulyelerin protein oranları % 17–35 arasında (ortalama %22) 
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değişmektedir. Diğer taraftan fosfor, demir, B1 vitamini ve diyet lifi bakımından son derece zengin 
bir kaynaktır ( Robinson, 1987; Steel ve ark. 1995). 

Fasulye ülkemizde çok eski yıllardan beri bilinen, tarımı yapılan ve toprak ıslahında 
kullanılan bir yemeklik tane baklagil bitkisidir. Ülkemizde fasulye ekim alanı son yıllarda inişli çıkışlı 
bir seyir takip etmiş olup, 2009 yılında 94.928 ha, üretimi 181.205 ton ve verimi 191 kg/da’ dır. 
Fasulye, yemeklik dane baklagiller içinde ekim alanı ve üretim yönünden nohut ve mercimekten 
sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Enstitümüzün sorumluluk alanında olan Konya İlinde 16.268 
ha, Karaman İlinde 5.192 ha,  Niğde İlinde 3.751 ha, Aksaray ilinde 2.750 ha, Nevşehir İlinde 817 
ha fasulye ekilişi olup, bu ekiliş alanı, toplam ekişlin alanının %30 unu oluşturmaktadır. Yine 
sayılan beş ildeki toplam kuru fasulye üretimi 84.055 ton olup bu da toplam üretimin %46,4 ünü 
oluşturmaktadır (TÜİK, 2009).  

Adaptasyon kabiliyeti yüksek olan fasulye bitkisinin Türkiye’de ve özellikle de tarımın en 
fazla yapıldığı il olan Konya’da genetik çeşitliliği çok fazladır. Bunun yanında projenin yürütüleceği 
söz konusu illerde fasulye tarımında yetiştirme tekniklerinden, hastalık ve zararlı zararı, çeşit 
özelliklerinden kaynaklanan ciddi sorunlar bulunmaktadır.  

Tüketici çeşitliliğine bağlı olarak artan farklı talepler, yaşam kalitesinin artmasıyla daha 
dengeli ve sağlıklı beslenme istekleri, ekolojik farklılıklar, tarımdaki gelişmeye bağlı olarak 
meydana gelen hastalık ve zararlıların yoğunlukları gibi nedenler mevcut fasulye çeşitleri ile 
yetinmeyip sürekli yeni çeşitlerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Mevcut veriler değerlendirildiğinde, en yüksek ekiliş alanına sahip ve ülke üretiminin 
neredeyse yarıya yakınının karşılandığı bölgemizde fasulye konusunda, verim ve kaliteyi arttırmak 
amacı ile ıslah çalışması yapılması ülke ekonomisi açısından uygun ve gerekli gözükmektedir.  

Konya İli ve Orta Güney Anadolu Bölgesi iklim ve toprak koşulları için; kalite, renk ve tane iriliği 
olarak T.S.E. standartlarına uygun, makineli tarıma elverişli, hastalık ve zararlılara dayanıklı ve yüksek 
verimli fasulye çeşitlerinin ıslah edip üreticinin hizmetine sunmak projenin temel amacıdır. Tüketici 
isteklerine uygun renk, görünüş ve irilikte, makineli hasada uygun, erkenci, başta protein oranı olmak 
üzere besin değeri yüksek ve adaptasyon kabiliyeti iyi olan çeşitleri geliştirmek, var olan çeşitler ile 
ilgili sorunlara çözüm aramak projemizin amaçlarındandır.  

10. Materyal ve Metot: 
Proje materyalini; Ülkesel kuru fasulye ıslah araştırmaları materyali, bölgemizden 

toplanacak yerel çeşitler, yurt dışından sağlanacak materyal ile gen bankalarından temin edilecek 
materyal oluşturacaktır. Ülkesel kuru fasulye ıslah araştırmalarından sağlanan materyal modifiye 
bulk metodu ile, yerel çeşitler, yurt dışından sağlanan materyal ve gen bankalarından temin 
edilecek materyal saf hat seleksiyonu yöntemi ile ıslah için değerlendirilecektir.  

Enstitümüz bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında Konya İline bağlı ilçelerde 
ve çevre illerde yapılan proje çalışmaları sırasında 32 adet yerel fasulye çeşidi toplanmıştır. 
Toplanan bu yerel çeşitlerde saf hat seleksiyonu; 

Birinci yıl: Karışık olan fasulye popülasyonu (yerel çeşit) tohum morfolojisine göre (büyüklük, şekil 
ve renk) tiplere ayrılacak ve her tip 5 m lik bloklara 60 X 10 cm ekim sıklığında her 10 hatta bir 
kontrol çeşidi gelmek üzere birer sıra ekilecek, ilk bakla yüksekliği, olgunlaşma zamanı ve şekli, 
bakla sayısı, verim, makinalı hasada uygunluk, bitkinin tarladaki genel görünüşü, hastalıklara 
dayanıklılık, tohum rengi-şekli-iriliği kriterleri yönüyle üstünlük gösteren bitkiler seçilerek ayrı ayrı 
hasat ve harman edilecektir.   

İkinci yıl: İlk yıl seçilen bitkilerden elde edilen tohumlar, 5 m lik bloklara ayrı sıralar halinde 50 X 10 
cm ekim sıklığında her 10 hatta bir kontrol çeşidi gelecek şekilde birer sıra ekilecektir. Yetiştirme 
süresince yapılan gözlemlerde tip dışı bitki bulunduran sıralar atılacak, kalan sıralar ayrı ayrı hasat 
ve harman edilecektir.  

Üçüncü-dördüncü yıl: Her hattan elde edilen tohumluk miktarı yeterli ise standart çeşitlerle 
tekrarlamalı ön verim denemesi kurulacak, yeterli değilse 40 X 10 cm ekim sıklığında ekim 
yapılarak tohum çoğaltmaya devam edilecektir.  
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Beşinci yıl: Bu dönemde standart çeşitlerle verim denemeleri kurulacak, eldeki hatlardan yapılacak 
gözlem ve ölçümler sonucu üstün özellik gösterenleri seçilerek ileriki aşamaya (bölge verim 
denemesi) aktarılacaktır. 

Altıncı-yedinci yıllar: Bu dönemde standart çeşitlerle tekrarlamalı bölge verim denemeleri kurulacak 
ve üstünlük gösteren saf hatlar çeşit adayı olarak tescile sunulmak üzere seçilecektir.  

Ülkesel kuru fasulye açılan materyal çalışmalarında F4-F5 kademesinde proje dahilinde 
Enstitümüze gelen popülâsyonlarda modifiye bulk metodu; 

F5 kademesindeki bitkiler 5 m lik bloklara 60 X 10 cm ekim sıklığında her 10 hatta bir kontrol 
çeşidi gelmek üzere birer sıra ekilecek, ilk bakla yüksekliği, olgunlaşma zamanı ve şekli, bakla 
sayısı, verim, makinalı hasada uygunluk, bitkinin tarladaki genel görünüşü, hastalıklara 
dayanıklılık, tohum rengi-şekli-iriliği kriterleri yönüyle her tipte üstünlük gösteren bitkiler seçilerek 
ayrı ayrı hasat ve harman edilecektir.   

 F6 kademesinde; F5 kademesinde seçilen tek bitkiler sıralar halinde 5 m lik bloklara her 10 
sırada bir kontrol çeşidi gelmek üzere ekilecek ve yapılan gözlem ve ölçümler sonucu üstün özellik 
gösteren sıralar seçilerek ayrı ayrı hasat edilecektir. 

Devam eden yıllarda seçilmiş olan hatlar kontrol çeşitleriyle tekrarlamalı ön verim-verim ve 
bölge verim denemelerine alınacak, bu denemelerde üstünlük gösteren hatlar çeşit adayı olarak 
tescile sunulacaktır.  

 Gözlem ve Ölçümler 
 Projede ıslah materyalinin bulunduğu aşamaya göre aşağıdaki gözlem ve ölçümler 
alınacaktır (Gözlem ve Ölçümlerin ne şekilde alınacağı Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 
Teknik Talimatından belirlenmiştir): 

1. Çiçeklenme gün sayısı (gün): Çıkış tarihinden itibaren, bitkilerin %50’ sinin çiçeklendiği 
zamana kadar geçen süre, çiçeklenme gün sayısı olarak alınacaktır. 

2. Fizyolojik olum (gün): Çıkış tarihi ile bitki tacının ortasındaki baklaların sarardığı tarih 
arasındaki gün sayısıdır. 

3. Bitki boyu (cm): Hasat olgunluğuna gelmiş doğal haldeki bitkinin toprak yüzeyinden en üst 
noktasına kadar olan uzunluk bitki boyu olarak değerlendirilecektir. 

4. İlk bakla yüksekliği (cm): Hasat döneminde; bitkinin meyve bağlayan ilk baklasının toprak 
yüzeyinden yüksekliğidir. 

5. Bitkide dal sayısı (adet): Hasatta parsel içinde daha önce belirlenen bitkilerde dal sayımı 
yapılarak ortalaması alınacaktır. 

6. Bitkide bakla sayısı (adet): Hasatta parsel içinde daha önce belirlenen bitkilerde bakla sayımı 
yapılacak ve bitki başına düşen ortalama bakla sayısı adet olarak belirlenecektir. 

7. Baklada tane sayısı (adet): Hasatta parsel içinde daha önce belirlenen bitkilerde bakla sayımı 
ve tane sayımı yapılacak, tane sayısı bakla sayısına bölünerek baklada tane sayısı bulunacaktır. 

8. Tane Dökme (1-5 ): Kuru fasulye bitkilerinin hasat sırasında ve daha önce tane dökme durumu 
1-5 skalasına göre belirlenecektir. 

1 = İyi (tane dökme yok) 

5 = Kötü (tane dökme var)  

9. 100 tane ağırlığı (g): Daneler kuruduktan sonra her parselden elde edilen üründen rastgele 4 
adet 100 tanenin ağırlık ortalaması alınacaktır.  
10. Verim (kg/da): Parselden elde edilen ürün tartılacak ve kg/da cinsinden hesap edilecektir. 

11. Ham protein oranı (%): Homojen şekilde öğütülen dane örneklerinde,  Enstitümüz Kalite 
Laboratuvarın da mevcut azot tayin cihazı LECO FP 528 ile protein oranı (azot oranı*6.25) 
belirlenecektir.  

12. Kuru ağırlık (g): Her parselde elde edilen tane ürününden 100 adet fasulye sayılıp tartılacak 
ve elde edilen değer kuru ağırlık olarak kaydedilecektir.  
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13. Yaş ağırlık (g): Yeteri kadar su erlenmayere konup, kuru ağırlığı alınmış olan 100 tane fasulye 
içine atılıp 16 saat bekletildikten sonra kurutma kâğıdı ile kurutulup tartılarak sonuç yaş ağırlık 
olarak kaydedilecektir. 
14. Su alma kapasitesi (g/tane): Aşağıdaki formül ile hesap edilecektir: 

[(Yaş ağırlık - Kuru ağırlık) X ( Kuru ağırlık /100 ) X Şişmeyen tane sayısı]  
100 - Şişmeyen tane sayısı 

 
Şişmeyen tane yok ise; 

Su Alma Kapasitesi (g/tane)= (Yas Ağırlık – Kuru Ağırlık) /100 
formülüne göre hesaplanacaktır.   

15. Su alma indeksi (%): 
Su alma kapasitesi (g/tane) 
Kuru ağırlık (g) /100  formülüne göre hesaplanacaktır. 

16. Kuru hacim (ml): 100 tane fasulye numunesi ml cinsinden dereceli silindire alınır, 50 ml saf su 
ilave edilir ve sonuç kuru hacim olarak kaydedilir. 

17. Islak hacim (ml): 100 tane fasulye numunesine yeterli miktarda saf su ilave edilir ve 16 saat 
bekletildikten sonra kağıt havlu ile kurulanarak ml cinsinden dereceli silindirde 100 ml saf su ilave 
edilir. Sonuç ıslak hacim olarak kaydedilir. 
18. Şişme kapasitesi (ml/tane): 
[(Islak hac.-100)-(Kuru hac.-50)]-[(Kuru hacim-50/100) x Şişmeyen tane sayısı]  

100 – Şişmeyen tane sayısı 

19. Şişme indeksi (%): 
Islak hacim - 100  
Kuru hacim – 50  formülü ile hesaplanacaktır.  

20. Pişme süresi (dakika): 100 tane ıslatılmış fasulye numunesi kaynayan suyun içerisine 
atılacak, 40 dakikadan sonra her 5 dakikada kontrol edilip, kabuğu soyulup tane ikiye ayrıldığında 
içindeki beyaz nokta kaybolunca pişme süresi olarak kaydedilecektir. 

21. Hastalık durumu (1-9 skalası): Denemedeki bitkilerin virüs hastalıklarından adi mozaik 
virüsüne (Phaseolus 1-2), bakteriyel hastalıklardan yaprak hale lekesi (Pseudomonas 
phaseolicola) ve adi yaprak yanıklığına (Xanthomonas phaseoli), fungal hastalıklardan kök 
çürüklüğü, antraknoz (Collectotrichum lindemunthianum) ve pasa (Uromyces appendiculatus) 
yakalanma durumları 1-9 skalasına göre belirlenir. 

1 = Toleranslı 

3 = Orta toleranslı 

5 = Orta hassas 

7 = Hassas 

9 = Çok hassas 

Beklenen Yararlar /Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı 
Her geçen gün daha büyük bir önem arz eden insanların yeterli ve dengeli beslenme 

sorununun çözümünde mevcut tarım ürünlerinin verim ve kalite durumlarının iyileştirilmesi büyük 
önem arz etmektedir. Bu anlamda özellikle proteince zengin olup ülkemizde yaygın bir şekilde 
tüketimi bulunan fasulye bitkisinde yapılacak ıslah çalışmaları gayet önemlidir. Fasulye yemeği 
ülkemizin resmi bir yemeği olarak adlandırılmakta ve gayet yaygın bir şekilde tüketilmektedir. 
Dünya üzerine en fazla üretilen yemeklik tane baklagil olup, dünya yemeklik baklagil üretim ve 
ticaretinin üçte birini fasulye oluşturmaktadır.   Ülkemiz her bölgesinde üretimi yapılmakta olan 
fasulye, 2009 yılı toplam 1.073.721 ton yemeklik tane baklagil üretimimizin 181.205 ton ile %16,8 
‘ni oluşturarak üçüncü sırada yer almaktadır. Konya ili ise tek başına toplam ülke fasulye üretiminin 
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51.477 ton ile %28,6 sını karşılamaktadır (TÜİK, 2009). Elde edilen ürün iç ve dış pazarda 
kolaylıkla pazarlanmakta olup,  üretim ve ihracatın arttırılması modern tarım sistemi içinde farklı 
bölgeler için yüksek verimli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, iç ve dış pazar isteklerine uygun renk, 
irilik ve kalitede çeşitler geliştirilmesiyle mümkündür. Tarım bakanlığının mevcut politikaları içinde 
fasulye bölgemizde desteklenen ürünlerin başında gelmektedir.  

  Sonuç olarak anlatılan bu hususlar dikkate alındığında Fasulye ülkemiz ve bölgemiz için 
önemli bir yemeklik baklagildir. Ülke ihtiyacının yaklaşık üçte biri projenin yürütüleceği bölgeden 
karşılanmaktadır. Bu amaçla bölgede mevcut fasulye ziraatındaki sorunlarının dikkate alınacağı bir 
fasulye ıslah projesinin ülke fasulye tarımına etkisi şüphesiz büyük olacaktır. Proje amaçları 
doğrultusunda çeşitler geliştirilip üreticinin hizmetine sunulmak suretiyle Ülkemiz ve Bölgemiz 
Fasulye üretiminin arttırılması sağlanacaktır. Öncelikle antraknoz olmak üzere hastalık ve 
zararlılara dayanıklı, yüksek verimli ve makineli hasada uygun çeşitlerin ıslahı ile daha yüksek 
verim yanında ilaç, işgücü vb. girdilerin azaltılması ile ülke ekonomisine ve üreticiye katkı 
sağlanacaktır. Tüketici isteklerine uygun renk ve irililikte, pişme kalitesi yüksek pişme süresi kısa 
olan çeşitler ile ihracat ve pazar değeri yüksek çeşitler elde edilmeye çalışılacaktır.  

Talep Edilen Bütçe:  

YILLARA GÖRE DAĞILIM 2012 2013 2014 2015 2016 

TOPLAM  12100 11550 7700 8400 8850 

 48,600 TL 
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Projenin Adı : Bodur Gelişme Formunda, Dermason, Barbunya ve Şeker Tane 
Tipinde, İri Taneli Kuru Fasulye Islah Yarıyol Materyali Geliştirme 
Projesi 

Projenin İngilizce Adı : A Project for Development Of Pre-Breeding Material Of Dermason, 
Barbunya, and Şeker Type Bush Beans with Large Seeds.     

Proje No   : KFYMP-75002 (Devam Eden) 
Yürütücü Kuruluşlar  :Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, İTAŞ (İhracatçı Birlikleri 

Tohumculuk ve Araştırma San. Ve Tic. A.Ş.) 
Proje Koordinatörü :Dr. İsmail KÜSMENOĞLU 
Proje Lideri :Dr. Sabri ÇAKIR,  
Proje Yürütücüleri   :Evren ATMACA, Ramazan AKIN, Hakan ÖZİÇ 
Başlama ve Bitiş Tarihi :01.05.2007 – 31.12. 2012 
Dönem Bulguları ve Tartışma:  

Projenin amacı, bodur gelişme formunda dermason, barbunya ve şeker tane tipinde kuru 
fasulye yarı yol materyali geliştirmektir. Yürütülen ıslah çalışmasında, tane kalitesi yönünden 
tüketici istekleri dikkate alınmaktadır. Bitki gelişme tipi bakımından ise kuru fasulye üretiminin geniş 
alanlarda yapılmasını ve bitkilerin eş zamanlı olgunlaşması nedeniyle bodur ve dik gelişen 
çeşitlerin elde edilmesi hedeflenmektedir. Çalışma sonucunda, kuru fasulye hasat ve harmanı 
makine ile yapılacağından ve yüksek verim kapasitesinde yeni çeşitlerle birim alandan daha fazla 
ürün alınacağından tarım alanları daha da genişleyecektir. Çalışma, sektörde yer alan tüm 
tarafların bir araya getirildiği örnek bir çalışma olarak değerlendirilmektedir.    

Materyal ve Metot: Bu çalışmada ülkemizin belirli bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen 
sarılıcı ve sırık büyüme habitusuna sahip yerel barbunya, dermason ve şeker fasulyeleri ve İTAŞ 
tarafından sağlanan bodur tipli, virus ve hastalıklara dayanıklı sıra tane tipindeki çeşit ve hatlarla ile 
melezlenmiştir. Çalışma 12 kombinasyon üzerinden planlanmış olup, her kombinasyondan en az 
5-10 adet melez tane alınması hedeflenmiştir. Açılan Materyalde F1, F2, F3, F4, F5 ve F6 
kademelerinde bulunan hatların ekim ve seleksiyonları yapılacak olup, generasyon ilerlemesi 
Single Seed Descent metodu kullanılarak yapılmaktadır.     

Bodur Gelişme Formunda Dermason, Barbunya ve Şeker Tane Tiplerinde Kuru Fasulye 
Yarı yol Materyali Geliştirme Projesinin amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla 2007 yılında 3 
Barbunya, 3 Dermason ve 2 şeker tane tipinde toplam 8 adet hat-çeşit kullanılarak 16 
kombinasyonda yürütülen düz ve resiprokal melezleme çalışmaları sonucunda 247 adet melez 
tane elde edilmiştir.  

2008 yılında, Açılan Materyal çalışmalarına başlanmış olup, açılan materyalde Single Seed 
Descent metodu kullanılarak generasyon ilerlemesi yapılmıştır. Melezleme çalışmaları sonucunda 
her kombinasyondan elde edilen melez taneler 2008 yılında F1 olarak tarlaya ekilmiş ve her bir F1 
bitkisinden azami tohum elde edilmeye çalışılmıştır. 

2008 yılında F1 dölleri her kombinasyon bir sıraya olacak şekilde resiprokal melezleri ile 
yan yana ekilmiş ve her resiprokal melezde dominant karakterler bakımından ilerlemeleri göre 
bilmek amacı ile resiprokal melezlerin baş ve son sıralarına ana ve baba hatlar ekilmiştir.F1 
döllerinde anaçlara göre dominant karakterler bakımından ilerlemeyi görebilmek amacı ile sübjektif 
gözlemlerle birlikte Bitkide dal sayısı, İlk bakla yüksekliği, Bitkide bakla sayısı, Bitkide tane sayısı 
ve Bitkide tane verimi gibi ampirik sayım ve ölçümler yapılmıştır.  

Deneme parsellerindeki bitkiler hasat olgunluğuna geldiklerinde gerekli ölçüm ve gözlemler 
yapıldıktan sonra ayrı ayrı elle hasat edildikten sonra, yine elle harman yapılmıştır 

2009 yılında her bir F1 bitkisinden alınan tohumlar F2 bitkilerini elde etmek için her bir 
popülâsyondan elde edilen tohumlar 5 metre uzunluğundaki sıralara 24’er sıra ekilmiştir. F2 
sıralarında feneotipik olarak melez kontrolü yapmak için melezler, Resiprokalleri ile birlikte yan 
yana gelecek şekilde 24’er sıradan oluşan parsellere ekilmiş olup,  her resiprokala ait parsellerin 
başlarına ve sonlarına ikişer sıralık parseller şeklinde ana ve babalar ekilmiştir. F2 döllerinin en iyi 
ortamda yetişmesi için azami önlemler alınmış, eksikliği görülen kısımlara çinkolu ilave 
gübrelemeler yapılmış, yabancı ot ve zararlılarla azami mücadele yapılmış, herhangi bir sulama 
stresinden dolayı bitki gelişmesinde olabilecek gerilemeyi önlemek amacı ile deneme alanına 
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damla sulama sistemi kurulmuştur. Yapılan gözlemler sonucunda parsellerde elde edilen açılımlar 
sonucunda kendilenme işleminin olmadığı ve parsellerdeki bitkilerin Melezleme sonucu elde 
edildiği belirlenmiştir.  

Deneme parsellerindeki bitkiler hasat olgunluğuna geldiklerinde gerekli ölçüm ve gözlemler 
yapılmış ve rekombinant inbred hatları elde etmek için her F2 parseldeki yaklaşık 250 bitkiden birer 
adet tohum alınmıştır. Çalışma sonucunda 2010 yılında değerlendirmek amacı ile yaklaşık 3750 
adet F2 bitkisinde tohum alınmıştır. Ayrıca her F2 parselinde seleksiyon parametreleri bakımından 
yaklaşık 100 adet bitki seçilmiş ve bu bitkilerin tohumları balk edilmiştir.  

2010 yılında F3 popülâsyonları üzerinde yapılan çalışmalar 3 grup altında yürütülmüştür. 
1. Grup çalışmada her F2 parselinden seçilen bitkiden alınan birer adet tane 2010 yılında 

F3 bitkileri olarak ayrı ayrı sıralara ekilmiş ve bu bitkilerde gerekli bakım gözlemler yapıldıktan 
sonra hasat zamanında bu bitkilerden 2011 yılında F4 bitkilerini yetiştirmek için birer tane alınmıştır  

2. Grup çalışmada her F2 parselinde amaçlar doğrultusunda seçilen 100 bitkinin tohumları 
birleştirilerek elde edilen materyal değerlendirilmiştir.  Bu parsellerde üretim periyodunca gözlemler 
yapılmış ve gözlemler sonucunda da 100-150 bitki seçilmiştir. Seçilen bitkilerin tohumları 
birleştirilmiş ve 2011 yılında F4 parseli oluşturulacaktır.  

3. Grup çalışmada ise her F2 parselinden elde edilen üründen yapılan tane seleksiyonu 
sonucu seçilen tohumlar F3 olarak ekilerek 12 sıralık parsellerde yetiştirilmiş, hasat zamanı bulk 
olarak harman edilmiş olup, ambarda yine tane seleksiyonu yapılacaktır.  

 

 

 

 

Ülkesel Kuru Fasulye Yetiştirme Tekniği Araştırmaları 

 

Proje Adı   : Erzincan İli Fasulye Ekim Alanlarında Ekim Nöbetinin Verimlilik 
ve Kalite Üzerine Etkileri 

   The Effect of Rotation on Yield and Quality of Dry Bean in Erzincan 
Proje  No   : TAGEM/TA/06/10/02/002 
Yürütücü Kuruluş   : Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Selçuk YILMAZ 
Proje Yürütücüleri  : Harun ALICI, İbrahim ULUKAN, Alpaslan GÜRSOY 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 2007-2010 
Dönem Bulguları ve Tartışma : 

Projeye 2007 yılında ekim nöbetinin fasulye de verim ve verim unsurlarına etkilerini 
incelemek amacı ile başlanmıştır. Enstitü arazisinde çakılı sistem olarak hazırlanmış tesadüf 
blokları deneme desenine göre; fasulye, buğday-fasulye, buğday-fasulye-şeker pancarı-silajlık 
mısır şeklinde; münavebesiz ikili münavebe ve dörtlü münavebe olarak bitkiler ekilmiştir. Parseller 
5 metre eninde 15 metre uzunluğunda olacak şekilde çakılı olarak devam edilmiştir. Parseller arası 
1 m bloklar arası 10 m bırakılmıştır. Buğday 12.11.2009 tarihinde kışlık olarak ekilmiş, Şeker 
Pancarı 15 Nisan 2010 tarihinde, Fasulye ve Silajlık Mısır ise 06 Mayıs 2010 da ekilmiştir. Fasulye 
sıra arası 60 x 10cm, şeker pancarı sıra arası 45 x 15 cm, buğday sıra arası 14 cm, silajlık mısır 
sıra arası 70 x 15 cm mesafelerle ekilmiştir. Gerekli Bakım işleri yapılmıştır. Hasat kenar tesirleri 
çıkarıldıktan sonra yapılmıştır. Silajlık Mısır ve Şeker Pancarı verimi Çizelge 1 de, Buğday verimi 
Çizelge 2 de verilmiştir. Erzincan Yerel Dermason Fasulyesinden aşırı sıcaklıklar nedeni ile 
değerlendirmeye alınacak kadar verim alınamamıştır. Bölgemizdeki sıcaklıkları gösteren  grafikler 
grafik 1 ve grafik 2 de verilmiştir. Fasulye ekiminden sonra yağışların az olması ve çıkışların 
dolayısı ile geç olması ve çiçeklenme gün sayısının 58-63 gün olması nedeni ile tam çiçekleme 
zamanı Temmuz sonu ağustos ayı başına gelmesi sebebi ile döllenme probleminden dolayı verim 
alınamamıştır. 
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Çizelge 1 Silajlık Mısır Şeker Pancarı Verimi 
 Parsel Verimi(kg) Verim(kg/da) 
Silajlık Mısır 150,67 2690,48 
Şeker Pancarı 415,15 7413,33 

Çizelge 2 Buğday Verimi 
 Parsel Verimi(kg) Verim(kg/da) 
Buğday* 22,67 404,76 
Buğday** 20,67 369,05 

*= İkili Münavebe 
**=Dörtlü Münavebe 
 
Grafik 1 Erzincan ili 2010 yılı ve uzun yıllar sıcaklıkları(oC) 

2010 Yılı Maximum ve Ort. Uzun Yıllar Ort. Sıcaklıklar
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Grafik 2 Erzincan ili 2010 yılı Temmuz Ağustos ayı sıcaklıkları(oC) 

2010 Yılı Temmuz Ağustos Ayı Sıcaklık Değerleri
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Projede Önerilen Değişiklikler : 

a- Proje Faaliyet Takvimi : Erzincan Yerel Dermason Fasulyesinden çiçeklenme 
döneminde aşırı sıcaklıklar oluşması nedeni ile yeterli verim alınamamıştır. Bu nedenle 
Projenin 1 yıl uzatılması talep edilmektedir. 
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SONUÇLANAN PROJELER 

 

Proje Adı  :Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Yetiştirme Tekniği 
Araştırmaları 
Researches Of The Blacksea Region Dry Bean Agronomy Technices 

Proje No   : TAGEM/TA/07/12/03/002 
Yürütücü Kuruluş  : Karadeniz Tarımsal Araştırma Ens. – SAMSUN 
Proje Lideri   : Mustafa ACAR 
Proje Yürütücüleri   : Dr. Hüseyin ÖZÇELİK, Şahin GİZLENCİ, Dr. Mehmet Arif ÖZYAZICI 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Ens. SAMSUN 
Başlama Bitiş Tarihleri : Ocak 2007 – Aralık 2009 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: Ülkemiz kuru fasulye alanlarının % 11.9’u Samsun’da 
bulunmakta ve üretimin de % 4.77’si Samsun tarafından gerçekleştirilmektedir. Samsun ilinin kuru 
fasulye üretim alanlarının ülke geneline oranının % 11.9 olmasına rağmen üretimin % 4.77’sini 
karşılamasının sebeplerinden birisi verimin çok düşük olmasıdır. Türkiye kuru fasulye verimi 
ortalama 152 kg/da iken Samsun’da sadece 61 kg/da’dır. Buradan da anlaşılacağı üzere Samsun 
ili kuru fasulye üretiminde bir takım sorunlar bulunmakta olup, bir an önce bu sorunların 
çözümlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla en uygun ekim zamanı ve tohum sıklığının belirlenmesi 
için çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.  
Materyal ve Metot: Bu çalışma, Samsun İli Kavak İlçesi çiftçi arazisinde ve Bafra İlçesinde Samsun 
Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü arazisinde yürütülmüştür.  

Bafra lokasyonunda kuru fasulye için en uygun ekim sıklığının belirlenmesi çalışmasında 
Zülbiye, Önceler ve Şeker çeşitleri için 5 farklı sıklık konu olarak alınmış ve her bir çeşit için 4 
tekrarlamalı denemeler ayrı ayrı kurulmuştur. En uygun ekim zamanının belirlenmesi çalışmasında 
da Zülbiye, Önceler ve Şeker çeşitleri için 5 farklı ekim zamanı konu olarak alınmış ve her bir çeşit 
için 4 tekrarlamalı denemeler ayrı ayrı kurulmuştur. Yapraktan verilen fosfor dozlarının çinkolu ve 
çinkosuz uygulamalarda döl tutumu üzerine etkileri çalışmasında da Zülbiye, Noyanbey ve Önceler 
çeşitleri ile çalışılmış, her bir çeşit için 3 tekrarlamalı denemeler ayrı ayrı kurulmuştur.  

Kavak lokasyonu çalışmalarında kuru fasulye için en uygun ekim sıklığının belirlenmesi 
çalışmasında Zülbiye, Önceler ve Şeker çeşitleri için 5 farklı sıklık konu olarak alınmış ve her bir 
çeşit için 4 tekrarlamalı denemeler ayrı ayrı kurulmuştur. En uygun ekim zamanının belirlenmesi 
çalışmasında da Zülbiye, Önceler ve Şeker çeşitleri için 4 farklı ekim zamanı konu olarak alınmış 
ve her bir çeşit için 4 tekrarlamalı denemeler ayrı ayrı kurulmuştur. 

Bulgular ve Tartışma: 
1 KARADENİZ BÖLGESİ SAHİL KUŞAĞI VE İÇ GEÇİT BÖLGESİNDE KURU 

FASULYE İÇİN EN UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ 
Çalışma 2008-2009 yılları arasında yürütülmüştür. Bölgeyi tam olarak temsil edebilmesi 

amacı ile sahil kuşağı için Samsun Bafra, iç geçit bölgesi için de Samsun Kavak ilçelerinde 
denemeler kurulmuştur. Her iki lokasyonda da 3 farklı kuru fasulye çeşidi (Zülbiye, Önceler ve 
Şeker) kullanılmıştır. Denemeler her bir çeşit için ayrı olacak şekilde, tesadüf blokları deneme 
desenine gore 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemelerde sıra sayısı 4, sıra aralığı 70 cm ve 
parsel uzunluğu 5 m’dir. Denemelerde ortadaki 2 sıra değerlendirilmiş, kenarlardaki sıralar kenar 
tesir olarak alınmıştır. Denemelerde 24, 28, 32 ve 36 tohum/m2 ile çiftçi uygulaması olarak 10 
kg/da serpme uygulamaları konu olarak alınmıştır. 2009 yılında yapılan Program Değerlendirme 
Toplantılarında alınan kararlar gereği de Bafra ve Kavak lokasyonlarının sonuçları birleştirerek 
rapor haline getirilmiştir. İstatistik analizler JMP paket programında yapılmıştır. Denemelerde 
bakım işlemleri Kara (1996)’ya göre yapılmıştır. 

A-ZÜLBİYE 
Zülbiye çeşidinin en uygun ekim sıklığının belirlenmesi için Bafra’da kurulan denemeler 

2008 yılında 08.05.2008 tarihinde, 2009 yılında ise 14.05.2009 tarihinde kurulmuştur. 
Çiçeklenmeler 43-46 gün, fizyolojik olumları ise 115-125 gün arasında gerçekleşmiştir. Kavak’da 
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kurulan denemeler ise 2008 ve 2009 yıllarında 7 Mayıs tarihinde kurulmuştur. Çiçeklenmeler 43-46 
gün, fizyolojik olumları ise 114-122 gün arasında gerçekleşmiştir. Denemenin birleştirilmiş analiz 
sonuçlarına göre denemenin CV’si 13,6 olarak hesaplanmıştır. Verim üzerine sıklık, lokasyon ve 
yılların istatistiki etkisi çok önemli bulunurken, lokasyon*sıklık ve yıl*sıklık interaksiyonunun etkisi 
önemsiz bulunmuştur. Lokasyonlar ayrı ayrı incelendiğinde Bafra lokasyonunda en yüksek tane 
verimi 207,8 kg/da ile 36 tohum/m2 uygulamasından en düşük verim ise 154,3 kg/da ile 24 
tohum/m2 uygulamasından elde edilmiştir. Kavak lokasyonunda en yüksek verim 111,6 kg/da ile 32 
tohum/m2, en düşük verim ise 77,7 kg/da ile 24 tohum/m2 uygulamalarından elde edilmiştir. 
Lokasyonlar arasındaki en yüksek verimin farklı sıklıklardan elde edilmiş olması, başta rakım 
olmak üzere iklim ve toprak farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Her iki lokasyon birlikte 
değerlendirildiğinde; en yüksek verimin 155,7 kg/da ile 36 tohum/m2 uygulamasından, en düşük 
verimin ise 116,0 kg/da ile 24 tohum/m2 uygulamasından elde edildiği görülmektedir. Tavsiye 
noktasında ise;  en yüksek verimin 36 tohum/m2 uygulamasından alındığı görülmekle beraber, 
istatistiki olarak aynı grupta yer alan 32 tohum/m2 uygulamasının, tohum maliyetinin daha düşük 
olacağı görüldüğünden, 32 tohum/m2 uygulaması tavsiye edilebilir bulunmuştur. 32 tohum/m2 

uygulamasının dekara kg cinsinden karşılığı ise 15,3 kg/da’dır. 
 

B-ÖNCELER 
Önceler çeşidinin en uygun ekim sıklığının belirlenmesi için Bafra’da kurulan denemeler 

2008 yılında 08.05.2008 tarihinde, 2009 yılında ise 14.05.2009 tarihinde kurulmuştur. 
Çiçeklenmeler 44-48 gün, fizyolojik olumları ise 119-127 gün arasında gerçekleşmiştir. Kavak’da 
kurulan denemeler ise 2008 ve 2009 yıllarında 7 Mayıs tarihinde kurulmuştur. Çiçeklenmeler 44-48 
gün, fizyolojik olumları ise 121-147 gün arasında gerçekleşmiştir. Denemenin birleştirilmiş analiz 
sonuçlarına göre denemenin CV’si 11,9 olarak hesaplanmıştır. Verim üzerine sıklık, lokasyon ve 
yılların istatistiki etkisi çok önemli bulunurken, lokasyon*sıklık ve yıl*sıklık interaksiyonunun etkisi 
önemsiz bulunmuştur. Lokasyonlar ayrı ayrı incelendiğinde Bafra lokasyonunda en yüksek tane 
verimi 174,2 kg/da ile 36 tohum/m2 uygulamasından en düşük verim ise 129,1 kg/da ile 10 Kg/da 
serpme ekim uygulamasından elde edilmiştir. Kavak lokasyonunda en yüksek verim 118,8 kg/da ile 
32 tohum/m2, en düşük verim ise 86,4 kg/da ile 24 tohum/m2 uygulamalarından elde edilmiştir. 

C-ŞEKER 
Şeker popülasyonu için en uygun ekim sıklığının belirlenmesi için Bafra’da kurulan 

denemeler 2008 yılında 08.05.2008 tarihinde, 2009 yılında ise 14.05.2009 tarihinde kurulmuştur. 
Çiçeklenmeler 45-49 gün, fizyolojik olumları ise 112-114 gün arasında gerçekleşmiştir. Kavak’da 
kurulan denemeler ise 2008 ve 2009 yıllarında 7 Mayıs tarihinde kurulmuştur. Çiçeklenmeler 43-46 
gün, fizyolojik olumları ise 117-136 gün arasında gerçekleşmiştir.Denemenin birleştirilmiş analiz 
sonuçlarına göre denemenin CV’si 12,8 olarak hesaplanmıştır. Bu da deneme sonuçlarının 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Verim üzerine lokasyon ve lokasyon*sıklık 
interaksiyonunun etkisi istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli bulunurken, sıklık, yıllar ve yıl*sıklık 
interaksiyonunun istatistiki etkisi önemsiz bulunmuştur. Lokasyonlar ayrı ayrı incelendiğinde Bafra 
lokasyonunda en yüksek tane verimi 227,2 kg/da ile 24 tohum/m2 uygulamasından en düşük verim 
ise 191,1 kg/da ile 10 Kg/da serpme ekim uygulamasından elde edilmiştir. Kavak lokasyonunda en 
yüksek verim 127,2 kg/da ile 32 tohum/m2, en düşük verim ise 86,7 kg/da ile 24 tohum/m2 

uygulamalarından elde edilmiştir. Lokasyonlar arasındaki en yüksek verimin farklı sıklıklardan elde 
edilmiş olması, başta rakım olmak üzere iklim ve toprak farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Her iki 
lokasyon birlikte değerlendirildiğinde; sıklığın verim üzerine etkisi istatistiki olarak önemsiz olmakla 
birlikte, en yüksek verimin 163,7 kg/da ile 36 tohum/m2 uygulamasından, en düşük verimin ise 
146,3 kg/da ile 10 Kg/da serpme ekim uygulamasından elde edildiği görülmektedir. Bu durumda 
tohum maliyeti de göz önünde bulunarak 24 tohum/m2 uygulaması tavsiye edilebilir bulunmuştur. 
Çalışmada ortalama 100 tane ağırlığı 44,98 g olarak gerçekleşmiş olup; 24 tohum/m2 

uygulamasının dekara kg cinsinden ifadesi 10,8 kg/da tohum uygulamasıdır. 
2 KARADENİZ BÖLGESİ SAHİL KUŞAĞI VE İÇ GEÇİT BÖLGESİNDE KURU 

FASULYE İÇİN EN UYGUN EKİM ZAMANININ BELİRLENMESİ 
Çalışma 2008-2009 yılları arasında yürütülmüştür. Bölgeyi tam olarak temsil edebilmesi 

amacı ile sahil kuşağı için Samsun Bafra, iç geçit bölgesi için de Samsun Kavak ilçelerinde 
denemeler kurulmuştur. Her iki lokasyonda da 3 farklı kuru fasulye çeşidi (Zülbiye, Önceler ve 
Şeker) kullanılmıştır. Denemeler her bir çeşit için ayrı olacak şekilde, tesadüf blokları deneme 
desenine gore 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemelerde sıra sayısı 4, sıra aralığı 70 cm ve 



 73 

parsel uzunluğu 5 m’dir. Denemelerde ortadaki 2 sıra değerlendirilmiş, kenarlardaki sıralar kenar 
tesir olarak alınmıştır. Denemelerde Bafra lokasyonunda; 15 Nisan, 30 Nisan, 15 Mayıs, 30 Mayıs 
ve 15 Haziran tarihleri, Kavak Lokasyonunda ise,  15 Nisan, 30 Nisan, 15 Mayıs ve 30 Mayıs konu 
olarak alınmıştır. İstatistik analizler JMP paket programında yapılmıştır. Bafra lokasyonunda 5, 
Kavak lokasyonunda 4 ekim zamanı alındığı için her lokasyon kendi içerisinde değerlendirilmiş, 
lokasyonların birleştirmesi yapılmamıştır. 

a. BAFRA EKİM ZAMANI DENEMELERİ 
Denemeler Samsun Toprak ve Su Kaynakları Enstitüsünün Bafra İstasyonu arazisinde 

yürütülmüştür. Denemelerde en uygun ekim zamanının tespiti için Zülbiye, Önceler ve Şeker 
çeşitleri için ayrı ayrı denemeler kurulmuştur. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 4 
tekrarlamalı olarak, 30 tohum/m2 sıklığında kurulmuştur.  Denemelerde bakım işlemleri Kara 
(1996)’ya göre yapılmıştır. 

ZÜLBİYE: Denemeler 15 Nisan’dan başlayarak 15’er günlük aralıklarla kurulmuştur. 
Çiçeklenmeleri 43 – 47 gün arasında gerçekleşen denemede, fizyolojik olumlar 101 – 128 gün 
arasında değişmiştir. Elde edilen verilerin JMP paket programında istatistik analizleri yapılmıştır. 
Ekim zamanlarının verim üzerine olan etkisi denemenin yapıldığı her iki yılda ve yılların 
birleştirilmiş analizi sonuçlarına göre de istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. CV’si 
15,7 olan çalışmada yıllar ve yıl*ekim zamanı interaksiyonlarının verim üzerine olan etkisi de 
istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli bulunmuştur. En yüksek verimin 166,4 kg/da ile 15 Mayıs 
ekimlerinden alındığı çalışmada en düşük verim 78,4 kg/da ile 15 Nisan ekimlerinden alınmıştır. 
Bafra lokasyonu için Zülbiye çeşidinin en uygun ekim zamanının 15 Mayıs olduğu, bu tarihten önce 
veya sonra yapılacak ekimlerde verimin düştüğü görülmektedir. 

ÖNCELER: Denemeler 15 Nisan’dan başlayarak 15’er günlük aralıklarla kurulmuştur. 
Çiçeklenmeleri 44 – 48 gün arasında gerçekleşen denemede, fizyolojik olumlar 116 – 131 gün 
arasında değişmiştir. Denemenin ilk yılında 15 Haziran ekimlerinden sonuç alınamadığı için 2008 
yılında 4 ekim zamanına ait veriler verilmiştir. Elde edilen verilerin JMP paket programında istatistik 
analizleri yapılmıştır. Ekim zamanlarının verim üzerine olan etkisi denemenin yapıldığı her iki yılda 
ve yılların birleştirilmiş analizi sonuçlarına göre de istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli 
çıkmıştır. CV’si 15,4 olan çalışmada yıllar ve yıl*ekim zamanı interaksiyonlarının verim üzerine olan 
etkisi de istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli bulunmuştur. En yüksek verimin 152,1 kg/da ile 15 
Mayıs ekimlerinden alındığı çalışmada en düşük verim 80 kg/da ile 30 Mayıs ekimlerinden 
alınmıştır. 15 Nisan ekimlerinden itibaren 15 günlük aralıklarla yapılan ekimlerde; 15 Mayıs tarihine 
kadar artış gösteren verim değerleri, 30 Mayısta sert şekilde düşüş göstermiştir. Karadeniz Bölgesi 
Sahil Kuşağını temsil eden Bafra lokasyonu için Önceler çeşidinde en uygun ekim zamanının 15 
Mayıs olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. 

ŞEKER: Denemeler 15 Nisan’dan başlayarak 15’er günlük aralıklarla 5 farklı zamanda 
kurulmuştur. Çiçeklenmeleri 42 – 50 gün arasında gerçekleşen denemede, fizyolojik olumlar 106 – 
123 gün arasında değişmiştir. Elde edilen verilerin JMP paket programında istatistik analizleri 
yapılmıştır. Ekim zamanlarının verim üzerine olan etkisi denemenin yapıldığı her iki yılda ve yılların 
birleştirilmiş analizi sonuçlarına göre de istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. CV’si 
10,0 olan çalışmada yıllar ve yıl*ekim zamanı interaksiyonlarının verim üzerine olan etkisi de 
istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. En yüksek verimin 231,4 kg/da ile 15 Mayıs ekimlerinden 
alındığı çalışmada en düşük verim 133,2 kg/da ile 15 Nisan ekimlerinden elde edilmiştir. 15 Mayıs 
öncesi ekimlerde düşük olan verim değerleri 15 Mayıs ekimlerinde en üst değere ulaşmış, 30 
Mayıs ekimlerinden itibaren ise tekrar düşüş göstermiştir. Bu sebeple bu lokasyon için şeker 
fasulyenin en ideal ekim zamanının 15 Mayıs olduğu anlaşılmaktadır. 

b. KAVAK EKİM ZAMANI DENEMELERİ 
Denemeler Samsun ili Kavak ilçesinde çiftçi arazisinde yürütülmüştür. Denemelerde en 

uygun ekim zamanının tespiti için Zülbiye, Önceler ve Şeker çeşitleri için ayrı ayrı denemeler 
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kurulmuştur. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak, 30 tohum/m2 
sıklığında kurulmuştur.  Denemelerde bakım işlemleri Kara (1996)’ya göre yapılmıştır. 

ZÜLBİYE: Denemeler 15 Nisan’dan başlayarak 15’er günlük aralıklarla kurulmuştur. 
Çiçeklenmeleri 43 – 46 gün arasında gerçekleşen denemede, fizyolojik olumlar 114 – 141 gün 
arasında değişmiştir. Elde edilen verilerin JMP paket programında istatistik analizleri yapılmıştır. 
Ekim zamanlarının verim üzerine olan etkisi denemenin yapıldığı her iki yılda ve yılların 
birleştirilmiş analizi sonuçlarına göre de istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. CV’si 
11,6 olan çalışmada yıllar ve yıl*ekim zamanı interaksiyonlarının verim üzerine olan etkisi de 
istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli bulunmuştur. En yüksek verimin 115,0 kg/da ile 15 Mayıs 
ekimlerinden alındığı çalışmada en düşük verim 42,8 kg/da ile 15 Nisan ekimlerinden alınmıştır. 15 
Nisan ekimlerinden alınan verimlerin bu denli düşük olmasının sebebi Mayıs ayının hemen başında 
yaşanan soğuklardır. Özellikle 2008 yılında 15 Nisan ekimlerinde şiddetli soğuk zararı nedeni ile 
verimler 20 kg/da seviyelerine kadar düşmüştür. Bu sebeple bölgede ekimlerin 15 Mayıs tarihinde 
yapılması, özellikle 1 Mayıs tarihinden önce kesinlikle ekim yapılmaması önerilmektedir. 

ÖNCELER: Denemeler 15 Nisan’dan başlayarak 15’er günlük aralıklarla kurulmuştur. 
Çiçeklenmeleri 44 – 48 gün arasında gerçekleşen denemede, fizyolojik olumlar 121 – 147 gün 
arasında değişmiştir. Elde edilen verilerin JMP paket programında istatistik analizleri yapılmıştır. 
Ekim zamanlarının verim üzerine olan etkisi denemenin yapıldığı her iki yılda ve yılların 
birleştirilmiş analizi sonuçlarına göre de istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. CV’si 
16,8 olan çalışmada yıl*ekim zamanı interaksiyonlarının verim üzerine olan etkisi istatistiki olarak 
%1 seviyesinde önemli, yılların etkisi ise %5 seviyesinde önemli bulunmuştur. En yüksek verimin 
106,3 kg/da ile 30 Nisan ekimlerinden alındığı çalışmada en düşük verim 45 kg/da ile 15 Nisan 
ekimlerinden alınmıştır. Bu çalışmada da Zülbiye çeşidinde olduğu gibi 15 Nisan – 1 Mayıs 
arasında yaşanan soğuklar önemli oranda verimde düşüşe neden olmuşlardır. 30 Nisan 
ekimlerinde soğukların yaşandığı sırada çıkışların olmamış olması nedeni ile zararlanma 
yaşanmamıştır. Bu nedenle Önceler çeşidi için en uygun ekim zamanının 30 Nisan olduğu ve bu 
tarihten önce yapılacak ekimlerin yüksek risk taşıdığı tespit edilmiştir. 

ŞEKER: Denemeler 15 Nisan’dan başlayarak 15’er günlük aralıklarla 5 farklı zamanda 
kurulmuştur. Çiçeklenmeleri 44 – 51 gün arasında gerçekleşen denemede, fizyolojik olumlar 121 – 
151 gün arasında değişmiştir. Elde edilen verilerin JMP paket programında istatistik analizleri 
yapılmıştır. Ekim zamanlarının verim üzerine olan etkisi denemenin yapıldığı her iki yılda ve yılların 
birleştirilmiş analizi sonuçlarına göre de istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. CV’si 
11,4 olan çalışmada yılların etkisi istatistiki olarak önemsiz ve yıl*ekim zamanı interaksiyonlarının 
verim üzerine olan etkisi ise %1 seviyesinde önemli bulunmuştur. En yüksek verimin 111,1 kg/da 
ile 15 Mayıs ekimlerinden alındığı çalışmada en düşük verim 34,8 kg/da ile 15 Nisan ekimlerinden 
elde edilmiştir. Çalışmanın yapıldığı lokasyonda şeker fasulye de üzerinde çalışılan diğer iki çeşit 
gibi özellikle 2008 yılında Mayıs ayı başlarında yaşanan soğuklardan fazlasıyla etkilenmiş ve 
veriminde önemli düşmeler gerçekleşmiştir. Bu nedenle Mayıs ayı başından önce kesinlikle ekim 
yapılmaması gerektiği görülmüş ve en ideal ekim zamanının 15 Mayıs olduğu tespit edilmiştir.  

 
Özet: Bu çalışmada, 2006 yılı verilerine göre 9.339 ha ile Türkiye kuru fasulye 

alanlarının % 4,8’i gibi çok büyük bir kısmına sahip olan Samsun ilinde 61 kg/da olan verimi 
yükseltmek, en azından Türkiye ortalaması olan 152 kg/da seviyelerine çıkarmak için yetiştirme 
tekniklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma 3 alt çalışmadan 
meydana gelmektedir. 

Bu çalışmalardan birincisinde; Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağı ve İç Geçit Bölgesinde 
kuru fasulye için en uygun ekim sıklığı belirlenmiştir. Denemeler Sahil Kuşağı için Samsun 
Bafra’da, İç Geçit Bölgesini temsilen de Samsun Kavak ilçesinde kurulmuştur. Çalışmada Zülbiye, 
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Önceler ve Şeker çeşitleri kullanılmıştır. Denemeler her bir çeşit için ayrı olacak şekilde, tesadüf 
bloklarında 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışma sonucunda en uygun tohum miktarının 
Zülbiye çeşidinde 32 tohum/m2, Önceler çeşidinde 32 tohum/m2 ve Şeker popülasyonunda 24 
tohum/m2 olduğu belirlenmiştir. 

İkinci alt çalışmada Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağı ve İç Geçit Bölgesinde kuru fasulye için 
en uygun ekim zamanı belirlenmiştir. Denemeler Sahil Kuşağı için Samsun Bafra’da, İç Geçit 
Bölgesini temsilen de Samsun Kavak ilçesinde kurulmuştur. Çalışmada Zülbiye, Önceler ve Şeker 
çeşitleri kullanılmıştır. Denemeler her bir çeşit için ayrı olacak şekilde, tesadüf bloklarında 4 
tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bafra lokasyonunda en uygun ekim zamanlarının denenen tüm 
çeşitler için 15 Mayıs olduğu tespit edilmiştir. Kavak lokasyonunda ise Zülbiye ve Şeker için en 
uygun ekim zamanı 15 Mayıs, Önceler için ise 30 Nisan olarak belirlenmiştir.  
 
 
Proje Adı  : Türkiye’de Fasulye Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Bean common 

mosaic virus (BCMV) ve Bean common mosaic necrosis virus 
(BCMNV)’un Irklarının Belirlenmesi ve Bazı Fasulye Çeşit ve Islah 
Hatlarının BCMV ve BCMNV’ye Karşı Dayanıklılık Durumlarının 
İncelenmesi   

Proje No   : TÜBİTAK/TOVAG 1080101 
Yürütücü Kuruluş  : Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fak., Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Samsun 
Proje Lideri   : Doç. Dr. Miray SÖKMEN 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Hüseyin ÖZÇELİK , İlyas DELİGÖZ 
Başlama Ve Bitiş Tarihi : 01/01/2010-31/12/2010 
Dönem Bulguları Ve Tartışma  

Önceki dönemde Türkiye fasulye üretiminin % 64’ünün yapıldığı 15 ilden toplanan 256 parti 
fasulye tohum örneğinde ELISA ile belirlenen izolatlar ırk ayrım setine ait fasulye çeşitlerine inokule 
edilmiş ve verdikleri reaksiyonlara göre ırklar belirlenmiştir  

Çalışmalar sonucunda 15 il içersinde 13 ilde BCMV’nin ırkları belirlenmiştir. BCMNV ise 
yalnızca bir ilde tespit edilmiştir. Muğla ve İzmir illerinde ise her iki virüs te tespit edilememiştir. 

Irk ayrımları sonucunda BCMV’ nin 6 farklı ırkları ve BCMNV’nin ise tek bir ırkı 
belirlenmiştir. 4 BCMV izolatı  ise bugüne kadar dünyada belirlenmiş olan ırklardan farklı 
reaksiyonlar vermişlerdir. Bu izolatlar ile ilgili detaylı çalışmalar halen devam etmektedir.  

Projenin bu döneminde ayrıca fasulye çeşit ve hatları BCMNV’nin NL-3 ırkı ile inokule 
edilmiş ve dayanıklılık durumları incelenmiştir. Denemede kullanılan fasulye çeşit ve hatlarına virüs 
inokulasyonu yapıldıktan sonra bitkilerin gösterdiği simptomlar günlük olarak 21 gün boyunca 
gözlemlenmiş ve oluşan simptom tipleri kayıt edilmiştir.  İnokulasyon sonrası sistemik enfeksiyon 
gösteren çeşitler hassas, sistemik enfeksiyon göstermeyen çeşitler ise dayanıklı olarak kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca çeşit ve hatlarda dayanıklılık genlerinin belirlenmesi amacıyla moleküler markör 
çalışmaları yapılmıştır. Fasulye genotiplerinde dominant I geni ve resesif bc-12 geninin mevcut 
olup olmadığı bu genlere spesifik SCAR markörler (SBD-5 ve SW-13) kullanılarak multipleks-PCR 
yöntemiyle araştırılmıştır.  
 
 
 
 
Projenin Adı :Ülkesel Kuru Fasulye Kalite Araştırmaları  
Projenin İngilizce Adı : National research project on the quality of Dry bean                                                         
Proje No   : TAGEM/TA/10/12/01/003 (Devam Eden) 
Yürütücü Kuruluş  :Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri :Ramazan AKIN 
Proje Yürütücüleri :Evren ATMACA, Dr. Sabri ÇAKIR,  
İşbirliği Yapılan Kuruluş :Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Gıda laboratuarı (TARM.),  
Başlama ve Bitiş Tarihi :01.01.2010 – 31.12. 2014 
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Dönem Bulguları ve Tartışma: Projenin amacı; Ülkesel Kuru Fasulye Araştırmaları projesi 
çerçevesince yürütülen denemelerde değerlendirilecek kuru fasulye hat ve farklı kalite testleri 
uygulayarak, kalite derecelerini belirlemektir. 

Ülkesel Kuru Fasulye Islah Araştırmaları Projesi Çerçevesince 2010 yılında 11 hat ve çeşit 
kullanılarak 3 tekrarlamalı olarak yürütülen Ülkesel Kuru Fasulye Verim Denemesi ve 8 çeşit 
kullanılarak 3 tekrarlamalı olarak yürütülen Ülkesel Kuru Fasulye Çeşit Verim Denemesi 
çalışmaları çerçevesince Anadolu TAE, Ege TAE, Erzincan BKAE, Doğu Anadolu TAE, Karadeniz 
TAE, Kahramanmaraş TAE ve Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitülerince Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Yemeklik Tane Baklagil Kalite Laboratuarına gönderilen toplam 399 örnek 
üzerinde Kuru ağırlık (g), Yaş Ağırlık (g), Su Alma Kapasitesi (g/tane), Su alma indeksi (%), Kuru 
Hacim (ml), Islak hacim (ml), Şişme kapasitesi (ml/tane), Şişme indeksi (%), 100 tane ağırlığı (g) 
analizleri tamamlanmış olup, pişme ve protein analizi çalışmaları devam etmektedir. Kalite analizi 
çalışmaları tamlandığında söz konusu proje çerçevesince 2010 yılında laboratuarımızda 3990 
analiz yapılarak seleksiyon çalışmalarına katkıda bulunulmuş olacaktır.  
 

 

 

YENİ TEKLİF PROJE 
Proje Adı   : Çukurova Bölgesi Bezelye (Pisum sativum L.) Islah Araştırmaları                                     

Pea (Pisum sativum L.) Breeding Program  for Cukurova Region 
Yürütücü Kuruluş  : Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Tolga KARAKÖY 
Proje Yürütücüleri  : Dr. Dürdane MART, Dr. Murat Reis AKKAYA, Hatice YÜCEL, Prof. 

Dr.Adem Emin ANLARSAL 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarla Bit. Böl. 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.10.2011-01.01.2015 
Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi:  

İçerdiği zengin besin maddeleri ile insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip 
olan bezelye, dünyada ekim alanı bakımından fasulye, börülce ve nohuttan sonra dördüncü sırada, 
üretim yönünden ise kuru fasulyeden sonra ikinci sırada yer alırken, ülkemizde ekim alanı ve 
üretim yönünden diğer kuru baklagillerin gerisinde kalmıştır (FAO, 2008). Ülkemizde 2008 yılı 
istatistiklerine göre toplam bezelye ekim alanı yaklaşık 15 bin hektar olup, bunun da 13 bin 
hektarında taze tüketim amaçlı olarak yetiştirilmektedir (FAO, 2008). Ülkemizde bezelye tarımı 
daha çok kıyı bölgelerimizde (Marmara ve Ege bölgeleri başta olmak üzere) ve küçük alanlarda 
taze bezelye üretimi şeklinde yürütülmektedir. Bu yönden bakıldığında dünya geneline göre 
ülkemizde bezelye ekim alanı ve üretim miktarı diğer baklagillere kıyasla oldukça düşük 
seviyelerdedir. Bu durumun en önemli nedeni kuru olarak tüketim alışkanlığının yaygın olmaması 
ve farklı yörelere adapte olabilecek yerli materyalden geliştirilmiş bezelye çeşitlerinin yetersizliği 
gösterilebilir (Öz ve Karasu, 2010). Ülkemizde kuru tane amaçlı kullanıma yönelik hiçbir tescilli 
çeşit yokken, taze tüketim amaçlı bugüne kadar 11 adet çeşidin, tescilli veya üretim izinli olarak 
piyasada yer aldığı, bunlardan da sadece bir tanesinin ülkemiz gen kaynaklı çeşitlerden tescil 
edildiği bildirilmiştir (Karayel ve Bozoğlu, 2008). Bu durum ülkemiz yerel bezelye genotiplerinin 
(yerel çeşit, köy çeşitleri vb.) bezelye ıslahında yeterince değerlendirilemediğinin açıkça 
göstergesidir. 
 Bezelye yerel genotiplerinin farklı ekolojilere uyum yönünden oldukça önemli genetik 
kaynaklar olduğu birçok araştırıcı tarafından ifade edilmiş olup (Nechit ve ark. 1988; Ceccarelli 
1994; Bunder ve ark. 1996; Chahal ve Gosal 2002) bu bağlamda Türkiye orijinli yerel bezelye 
genotipleri kullanılarak farklı yörelere adapte olabilen, erkenci, kaliteli, yüksek verimli, düşük 
sıcaklık ve kurağa dayanıklı yeni bezelye çeşitlerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Farklı 
ekolojk bölgelere adapte olabilen taze ve kuru tüketim amaçlı yeni bezelye çeşitlerinin geliştirilmesi 
ve bu çeşitlerin kıyı bölgelerinde kışlık ara ürün olarak tarımının yaygınlaştırılmasının, ülkemiz 
bezelye üretim ve tüketimine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı, bezelye 
gen kaynakları bakımından oldukça zengin olan ülkemizdeki bu gen kaynaklarının farklı ekolojilere 
uyabilme yetenekleri ile agronomik ve kalite özellikleri yönünden incelenmesi ve bu materyalin hızlı 
bir şekilde bezelye ıslahı programlarına entegre edilmesi, farklı ekolojik bölgelere uygun Türkiye 
orijinli yeni çeşitlerin geliştirilmesi açısından oldukça önemli olacaktır.  



 77 

Bu amaçla; 1980-2003 yılları arasında ICARDA (Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal 
Araştırma Merkezi) tarafından ülkemizin farklı bölgelerinden (Akdeniz, Ege, Marmara, Güneydoğu 
Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi) toplanan 144 adet yerel bezelye 
genotipi, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü araştırma uygulama alanında yetiştirilecektir. 
Çukurova genelinde çiftçilerle yapılan görüş alışverişi ve incelemeler neticesinde, bölgede mısır ve 
pamuk hasadından sonraki yetiştirme döneminde kışlık ara ürün olarak değerlendirebilecek 
ürünlerin başında bezelye bitkisinin uygun olabileceği tarafımızdan düşünülmektedir. Bölge 
şartlarına uygun erkenci, düşük sıcaklık ve kurağa dayanıklı/tolerant yüksek verimli ve kaliteli 
bezelye çeşit/çeşitlerinin geliştirilmesi halinde, Akdeniz bölgesinde, uygun ekolojilerde mısır ve 
pamuk hasadından sonra bitkisel üretim deseni içerisine kışlık ara ürün olarak bezelye yetiştiriciliği 
yapılabilecektir. Bölgede kışlık ara ürün olarak da bezelye tarımının yaygınlaşması; bir yandan 
üreticilere ekonomik katkı sağlarken, diğer yandan yetiştirildiği toprakların fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik yapısını da iyileştirerek sürdürülebilir tarım açısından fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda 
bölge, bezelye tarımı bakımından bakir olduğundan hastalık ve zararlılar açısından en az düzeyde 
sorun yaşanacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca bölgede yetiştiricilerin bezelye tarımına özendikleri, 
birçok üreticinin bezelye yetiştiriciliğine başladığı, ancak uygun çeşit konusunda sıkıntı yaşadıkları 
da tarafımızdan yapılan yüz yüze görüşmelerde tespit edilmiştir. Üreticiler, farklı kaynaklardan 
temin ettikleri çeşitlerin uyum problemleri gösterdiğini bildirmişlerdir.  

Konu ile ilgili olarak mevcut araştırmanın temel amacı ana hatları ile, ICARDA tarafından, 
ülkemizin Akdeniz, Ege, Marmara, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve 
Karadeniz bölgelerinden toplanan 144 bezelye (Pisum sativum L.) yerel genotipi ve 6 ticari bezelye 
çeşidinin, erkencilik, kışa ve kurağa dayanıklılık/tolerans, büyüme formu, makineli hasada 
uygunluk, yüksek dane verimi gibi agronomik özellikler ve kalite özellikleri yönünden ümit var 
olanların belirlenmesi ve bunların hızla çeşit geliştirme programına alınması, bölge verim 
denemelerine aktarılması, gerekli görüldüğü taktirde varyasyonun artırılabilmesi için uygun 
ebeveynlerle melezleme programlarına alınması ve bölge şartlarına uygun yeni çeşitlerin 
geliştirilmesidir. 

Materyal ve Metot: Araştırmada, ICARDA (International Center for Agricultural Research in 
the Dry Areas)’dan temin edilen, ülkemizin farklı bölgelerinden toplanmış olan 144 adet yerel 
bezelye (Pisum sativum L.) genotipi ile Türkiye’de ticari olarak yetiştirilen 6 adet bezelye 
çeşidinden oluşan, toplam 150 adet  yerel bezelye populasyonu ve çeşidi materyal olarak 
kullanılacaktır.  

Metot 
 Araştırmanın ilk yılında tohumları çoğaltmak amacıyla, yerel bezeyle genotiplerine ait 

tohumlar 3 m uzunluğundaki sıralara, sıra arası 50 cm ve sıra üzeri 10 cm olacak şekilde, eldeki 
tohum miktarına göre her bir populasyon 2-3 sıra halinde ekilecektir. Aynı zamanda, ekimi yapılan 
her bir genotip üzerinde belirtilen gözlem ve ölçümler yapılacaktır. Gözlem ve ölçümler neticesinde 
ıslah amacına uygun olan materyal seçilerek adaptasyon çalışmalarının yapılacağı tarla 
denemelerine aktarılacaktır.  

Araştırma ile ilgili tarla denemeleri, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 
yetiştirme sezonlarında, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ait araştırma ve uygulama 
alanında Ekim-Kasım ayında kurulacaktır.  

Tarla denemeleri, her bir yerel genotipe ait tohumlar 5 m uzunluğundaki 4 sıraya, sıra arası 
50 cm, sıra üzeri 10 cm olacak şekilde, tesadüf blokları  deneme desenine göre kurulacaktır. 
Progress no 9, Bolero, Karina, Masterfon, Early Sweet 414 ve Sorgun bezelye çeşitleri kontrol 
olarak kullanılacaktır. Ekimler markörle çiziler açılarak elle yapılacaktır.  Ekim ile birlikte deneme 
alanına 3 kg/da saf azot, 6 kg/da saf fosfor üzerinden gübre uygulanacak ve çıkıştan itibaren 
yabancı ot mücadelesi elle yolma ve çapalama şeklinde yapılacaktır. İncelenecek agronomik 
özelliklerin tamamı ile gözlem-ölçümler ve hasat/harman işlemleri her parselde ortadaki iki sırada 
yapılacaktır.  
Araştımada incelenecek agronomik özellikler; 
 1. Çiçeklenme Gün Sayısı (gün) : Her parselde bitkilerin çıkış tarihi ile çiçeklenme oranının % 

50’ye ulaştığı tarih arasındaki gün sayısı olarak belirlenecektir. 
 2. Olgunlaşma Süresi (gün) : Bitkilerin % 50 çiçeklendiği tarih ile fizyolojik olgunluğun 

tamamlandığı tarih arasındaki gün sayısı olarak tespit edilecektir. 
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3. Bitki boyu: Bakla bağlama dönemi sonrası bitkiler kurumadan her tekerrürde orta sıradan 
seçilen 5 bitkide toprak seviyesinden bitkinin en üst büyüme noktasına kadar olan mesafesi 
ölçülecek ve ortalaması alınarak cm olarak ifade edilecektir.  

 4. Bitkide dal sayısı: Boyları ölçülen 5 bitkide dal sayımı yapılacak ve ortalamaları alınarak adet 
olarak bulunacaktır.  

 5. Bakla Dökme: Fizyolojik olum döneminden 1 hafta sonra veya hasat döneminde, her parselde 
rastgele deçilen 5 bitkide, 0-7 skalası ile belirlenecektir (yok :0, az :3, orta :5, yüksek :7). 

 6. Bakla Çatlaması: Fizyolojik olum döneminden 1 hafta sonra, her parselde rastgele seçilen 5 
bitkide, 0-7 skalası ile belirlenecektir (yok :0, az :3, orta :5, yüksek :7). 

  7. Bitkide Bakla Ağırlığı (gr/bitki) : Bitkilerin fizyolojik olum döneminde, her parselden seçilen 5 
bitkide meyveler hasat edilerek tartılacak ve ortalama bitki başına bakla ağırlığı gr olarak 
bulunacaktır. 

8. 100 Tohum Ağırlığı (g) : Her parselden elde edilen tanelerden 3 adet 100  tane sayılacak, 
ağırlıkları 0.01 g hassasiyetli terazide tartılacak, ortalamaları alınacak ve 100 tane ağırlıkları g 
olarak bulunacaktır. 

  9. Parsel verimi (kg/da): Hasattan sonra her bir parselden elde edilen taneler tartılarak kg/da 
cinsinden hesaplamak suretiyle persel verimi değerleri belirlenecektir. 

  10. Büyüme formu: Her parselde yapılan gözlemler sonucu, bitkilerin büyüme formları 
değerlendirmesi aşağıdaki skala kullanılarak yapılacaktır. 

  1. Dik   5. Yatık 
  3. Yarı dik  7. Sürünücü 
  11. Soğuk zararı (skor): Her parselde kış süresince yapılan gözlemler sonucu, bitkilerin soğuğa 

dayanıklılık değerlendirmesi aşağıdaki skala kullanılarak yapılacaktır. 
1. Çok dayanıklı: Zarar simptomu görülmedi,  
3. Dayanıklı: Yapraklarda hafif zarar (%11-12 yaprakçıklarda kuruma görülmüş ve % 20 dal 
kurumuş, bitki ölümü yok)  
5. Orta dayanıklı: % 41-60 yaprakçık ve % 21-40 dal kuruması ve % 5 bitki ölmüş, 
7. Hassas: % 81-99 yaprakçık ve % 61-80 dal kurumuş ve %26-50 bitki ölmüş, 
9. Çok hassas: Bitkilerin tamamı ölmüş. 

Kalite Analizleri 
Proje kapsamında bezelye örneklerinde; fiziksel olarak; rutubet (AOAC, 1990), ham 

protein (AOAC, 1990), nişasta (AOAC, 1990), kül (AOAC, 1990), ham lif (AOAC, 1990) içeriği 
saptanacaktır.  
Beklenen Yararlar/Uygulamaya Aktarma/Ekonomiye Katkı: Mevcut araştırmanın neticesinde 
aşağıda maddeler halinde verilen etki ve faydaların temin edilmesi beklenmektedir. 

1. Türkiye orijinli 144 adet bezelye yerel genotinin adaptasyon yeteneği ile agronomik ve 
kalite özelliklerinin detaylı olarak incelenmesi ile hem bu genotipler arasından ümitli 
görülenler çeşit adayı olarak belirlenecek, hem de bundan sonra yürütülecek bezelye 
ıslahı çalışmalarında diğer araştırıcıların mevcut materyalden amaca uygun olarak daha 
etkin faydalanmalarına olanak sağlanmış olacaktır.  

2. Ülkemizde taze ve kuru tüketime uygun yeni bezelye çeşitlerinin geliştirilmesi ve bezelye 
tarımının Akdeniz Bölgesinde kışlık ara ürün olarak yaygınlaşması ile bölge ekonomisine 
katkı sağlanacak, aynı zamanda tipik bir baklagil bitkisi olmasından dolayı bezelye 
yetiştirildiği bölgede sürdürülebilir tarımsal üretime fayda sağlayacaktır. 

3. Kışlık ara ürün olarak bezelye yetiştirilmesi özendirilerek, hem alternatif bir bitki 
yetiştirilmesi sağlanacak hemde boş kalan tarla alanlarını değerlendirerek ekonomik 
olarak kazanç sağlaması temin edilmiş olabilecektir. 

4. Elde edilen veriler ileriye dönük olarak yapılacak genetik ve genomik bezelye 
çalışmalarında amaca uygun anaçların seçilmesine olanak sağlayacaktır. Bu anaçların 
seçimi ile amaca uygun haritalama populasyonları oluşturulabilecektir. 

5. Sonuç olarak bu projenin yaygın etkisi, hem ülkemiz bezelye gen kaynaklarının etkin 
kullanımına olanak sağlamak, hem de farklı bölgelere uyabilen yeni çeşitlerin 
geliştirilmesine zemin hazırlayarak ve bezelye üretim ve tüketiminin artırılması ve 
böylece insanların beslenmesi ve ekonomik refahına katkıda bulunmak olarak 
özetlenebilir. 

 
Talep Edilen Bütçe : 55 550 TL 
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Çalışma Takvimi: 

ÖNEMLİ SAFHALAR GERÇEKLEŞTİRME 
TARİHİ 

Tohumların  çoğaltılması için araziye 
ekilmesi, bitkilerin yetiştirilmesi, bakımının 
ve hasadının yapılması, çeşit ve 
genotiplere ait tohumların ekime 
hazırlanması 

Ekim 2011 

Denemelerin kurulması, gözlemlerin 
alınması,  bakımın ve hasadının 
yapılması ve hasat sonrası verilerin 
toplanması, değerlendirilmesi 

Ekim 2011-2015 

Kalite Analizleri  Haziran-Aralık 2012-2015 

Projenin Sonuç Raporunun Yazımı ve 
Değerlendirilmesi Haziran-Aralık 2015 
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Ülkesel Mercimek Islah Araştırmaları 

 
 
Proje Adı   : Ülkesel Mercimek Islah Araştırmaları 
 National Lentil Breeding Researches  
Proje No : TAGEM/TA/09/12/02/001 
Yürütücü Kuruluş   : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri  :  Murat KOÇ 
Proje Yürütücüleri              :  Medeni YAŞAR, İrfan ERDEMCİ, Abdulkadir AYDOĞAN, Vural 

KARAGÜL, Ayşegül GÜRBÜZ, Nurettin ÇİNKAYA 
İşbirliği Yapılan Kuruluş    : ICARDA, Tarım İl Müdürlükleri, TİGEM 
Başlama ve Bitiş Tarihi      : 01.01.2009  /  31.12.2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
Ülkesel Mercimek Islahı Araştırmalarının amacı ; 
-Mercimekte varyasyonu genişletmek, 
-Kaliteli, hastalıklara dayanıklı, verimli çeşit geliştirmek, 
-Enstitüler ve disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, 
-Kaynak israfını önlemek, 
-Mevcut çeşitlerin çoklu yıl ve lokasyonda performansını tespit etmektir. 

Ülkemiz, mercimekte gen merkezi olması, ülkemiz insanlarının beslenmesine olan katkısı, 
ekim nöbetindeki yer alması, geçmişte üretimde ve tarımsal ihracata olan katkısı nedeniyle önemli 
bir yer tutmaktadır. 

2009-2010 yılı yetiştirme sezonunda planlanan denemeler tarla hazırlıkları yapılarak 
Kızıltepenin Çağıl  köyünde, , Diyarbakır’da enstitü arazisinde ve Ankara Haymana’da kurulmuştur. 

  
2009-2010 yılı yetiştirme sezonunda kurulan denemeler; 
1-Ülkesel Mercimek Çeşit Uyum  Denemesi ( 9 çeşit) 
2-Ülkesel Mercimek Bölge  Verim Denemesi ( 9 hat+4 kontrol) 
3-Ülkesel Mercimek Gözlem Bahçesi ( 28 hat+4 çeşit) 
4-Ülkesel Mercimek Kışa Dayanıklık Gözlem Bahçesi  

Ülkesel Mercimek Çeşit Uyum ve Bölge Verim Denemeleri Güneydoğu Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü tarafından Diyarbakır ve Kızıltepe/Mardin’de, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü tarafından Haymana/Ankara’da kurulmuştur. Kışa Dayanıklılık Gözlem Bahçesi Tarla 
Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından Sivas’ta kurulmuştur. Ülkesel Mercimek Gözlem 
Bahçesi ise Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından Haymana/Ankara’da, Güneydoğu 
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Diyarbakır’da kurulmuştur. Gerekli gözlemler 
alınıp istatistiki analizleri yapılmıştır. 
 

 

 

 
Proje Adı  : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mercimek Islah Araştırmaları 
    Lentil Breeding Studies  For South East Anatolia Region 
Proje No  : TAGEM/TA/08/12/02/001 
Yürütücü Kuruluş   : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri  : Murat KOÇ 
Proje Yürütücüleri      : Medeni YAŞAR, İrfan ERDEMCİ, 
İşbirliği Yapılan Kuruluş  : Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 
Başlama ve Bitiş Tarihi         : 01.01.2008  /  31.12.2012 
 
Dönem Bulguları ve Tartışma: 
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2009-2010 yılı yetiştirme sezonunda planlanan denemeler tarla hazırlıkları yapılarak Hazro’nun 
Sarıçanak köyünde, Kızıltepenin Çağıl  köyünde ve Diyarbakır’da enstitü arazisinde kurulmuştur. 
Gerekli gözlemler alınıp istatistiki analizleri yapılmıştır. 
 
2009-2010 yılı yetiştirme sezonunda kurulan denemeler; 
Açılan Materyal; 
LIF3N-S-2010 (16+2) 
Gözlem Bahçeleri; 
LIEN-S-2010 (48+1) 
LIEN-E-2010 (35+1) 
LICTN-2010 (14+2) 
LIFWN-2010 (47+2) 
 
Verim Denemeleri; 
Diyarbakır Lokasyonu; 
Kırmızı Mercimek Bölge Verim Denemesi-2  
Kırmızı Mercimek Bölge Verim Denemesi-3 
Kırmızı Mercimek Çeşit Verim Denemesi-3 
Kırmızı Mercimek Çeşit Verim Denemesi-4 
Kırmızı Mercimek Ön Verim Denemesi 
Kızıltepe Lokasyonu; 
Kırmızı Mercimek Bölge Verim Denemesi-2  
Kırmızı Mercimek Bölge Verim Denemesi-3 
Hazro Lokasyonu; 
Kırmızı Mercimek Bölge Verim Denemesi-2  
Kırmızı Mercimek Bölge Verim Denemesi-3 
 
Elit Tohumluk Üretimi; 
Fırat-87 2000 sıra 
Seyran-96 2000 sıra 
Çağıl 2000 sıra 
Altıntoprak 2000 sıra 

 

 

 
Proje Adı : Orta Anadolu Bölgesi Mercimek Islahı Çalışmaları 
Projenin İngilizce Adı : Lentil Breeding Research For Central Anatolia Region 
Proje No     : TAGEM/TA/10/12/02/001 
Yürütücü Kuruluşlar    : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri     : Abdulkadir AYDOĞAN 
Proje Yürütücüleri : Abdulkadir AYDOĞAN, Vural KARAGÜL, Ayşegül GÜRBÜZ 
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar : Gen Bankaları,Tarımsal Araştırma Enstitüleri, TİGEM, Tarım 

İl Müdürlükleri, ICARDA, Pulman/USA 
Başlama Ve Bitiş Tarihi  : 01.01.2010-31.12.2010 
Dönem Bulguları ve Tartışma : 
Kışlık Mercimek Çalışmaları 

Kışlık Kırmızı Mercimek Bölge Verim Denemesinde yapılan analiz neticesinde, denemeye 
ait hatların verim değerleri arasındaki fark %1’e göre önemli bulunurken, ortalama verim 197 kg/da 
olarak tespit edilmiştir. 3 hat, standartlar arasında en yüksek verime sahip Çiftçi çeşidinin üzerinde 
verim vermiştir. 100 tane ağırlıkları değerlendirildiğinde, ortalama 100 tane ağırlığı 3.77 g’dır ve 
çeşitler arasındaki fark %1’e göre önemli bulunmuştur. Buna göre en yüksek 100 tane ağırlığını 
5.07 g ile 15 nolu hat vermiştir. Kış zararı okumaları incelendiğinde, 8 ve 11 nolu hatlar 3 değerini 
alarak soğuğa en fazla dayanıklı hatlar bulunmuştur. Sonuç olarak, 3 hat tekrar bölge verim 
denemesine denenmek üzere alınırken , 3 hat ülkesel mercimek bölge verim denemesine 
seçilmiştir. Kışlık kırmızı mercimek verim denemesinde ortalama verim 191 kg/da bulunmuş, en 
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yüksek verim 218kg/da ile 2 nolu hattan alınmıştır. Islah amaçlarına uygun 2 hat bölge verim 
denemesine seçilmiştir. Kışlık Yeşil Mercimek Verim Denmesinde ortalama verim 284 kg/da olarak 
tesbit edilirken, ortalama 100 tane ağırlığı da 5.23 g olarak bulunmuştur. Kışlık Kırmızı Mercimek 
Ön Verim Denemesinin değerlendirilmesi neticesinde 16 hat verim denemesine aktarılmıştır. 
Gözlem Bahçesi ve açılan kademedeki diğer materyaller de değerlendirilerek bir sonraki yılda 
ekilmek üzere hat ve populasyon seçimleri yapılmıştır. Melez Bahçesi 12 kombinasyondan 
oluşmuş ve 21 FO  populasyono elde edilmiştir. 
Yazlık Mercimek Çalışmaları 
Yazlık Yeşil Mercimek Bölge Verim Denemesi’nde ortalama verim 220 kg/da olarak tespit 
edilmiştir. 10 hat standart çeşitlerin üzerinde verim vermiştir. 100 tane ağırlıkları 
değerlendirildiğinde, ortalama 100 tane ağırlığı 6.62 g’dır ve çeşitler arasındaki fark %1’e göre 
önemli bulunmuştur. Buna göre en yüksek tane verimini 7.43 g ile 23 nolu hat vermiştir. Yeşil 
Mercimek Verim Denemesi sonuçlarına göre 209 kg/da verim ortalaması alınırken, 6 hat standart 
çeşitten daha yüksek verim vermiştir. 5.94-7.06 g aralığında hatların 100 tane ağırlıkları değişim 
göstermiştir. Yazlık Yeşil denemelerinde seleksiyon işlemi devam etmektedir. Ancak Bölge Verim 
Denemesinde yapılan gözlem, analiz ve değerlendirmeler sonucu AkM 923 ve AkM 932 kütük 
numaralı Yazlık Yeşil Mercimek hatları tescile teklif edilmiştir.  
 Projede Önerilen Değişiklikler : 
 c-Personel 
 Personelde herhangi bir değişiklik önerilmemektedir. Vural KARAGÜL tayin nedeniyle 
projedeki görevinden ayrılmıştır 

 

 

 
Proje Adı   : GAP Bölgesi Mercimek Islah Projesi 

(Lentil Breeding Research for Southeastern Anatolia Region)                                       
Proje No   : TAGEM/TA/10/12/02/002 
Yürütücü Kuruluş  : GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 
Proje Lideri   : Dr. Ayşe Gülgün ÖKTEM 
Proje Yürütücüleri  : Mahmut GAYBERİ, Sibel SÖYLEMEZ, Nesibe Devrim ALMACA 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN  
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
Başlama ve Bitiş Tarihi : 01.01.2010-31.12.2014 
Dönem Bulguları ve Tartışma  : 
  
 Projede materyal olarak ICARDA’dan temin edilen açılan ve durulmuş kademelerde 
bulunan  hat ve populasyonlar kullanılmaktadır. 
 ICARDA’dan temin edilen mercimek hatlarının ekimi 2010-2011 yetiştirme sezonunda 
10.01.2010 tarihinde Şanlıurfa Koruklu Talat Demirören Araştırma İstasyonu’nda yapılmıştır.  
2009-2010 sezonunda yetiştirilmiş olan hatlardan yüksek verimli, bölgeye uygun, erkenci hatların 
seçimine özen gösterilmiştir.  F5 kademesinde bulunan toplam 53 hat seçilmiştir.  
 Seçilen hatlara ait denemeler 23.11. 2011 tarihinde 5mX 2 sıraX0.25m tesadüf blokları 
deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. 
 F4 kademesindeki açılan hatlardan 2009-1010 yetiştirme sezonunda seçilen  203 , F5 
kademesindeki hatlardan ise 78 tek bitkiden elde edilen tohumlar tek bitki  sıralarına ekilmiştir.  

 2009-2010 sezonunda tek bitki sıralarından seçilen yüksek verimli sıralar bulk yapılarak  
tekerrürlü olarak ekilmiştir. 
F5 Kademesinde seçilen hatlara ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
Kademesine Ait hatlar 

Deneme Adı Ekilen hat sayısı Seçilen hat sayısı 
LIEN-L 9 - 
LIEN-MMNR 8 3 
LIEN-E 11 10 
LIEN-S 24 20 
LIFWN 15 10 
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LIDTN 17 10 
LICTN 1 - 

 
 Yerli Kırmızı ve Fırat-87 çeşitleri standart hat olarak kullanılmıştır. 
 

 

 

 
Projenin Adı :Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yemeklik Tane 

Baklagiller (Kuru Fasulye, Nohut ve Mercimek) Islah Materyalinin 
Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi  

Projenin İngilizce Adı : Determination of Some Quality Characteristics of Food Legume (Dry 
bean, Chick pea, Lens culinaris) Breeding Materials Developed by  

Proje No   : TAGEM/TA/10/12/01/002 
Yürütücü Kuruluş  :Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri :Ramazan AKIN 
Proje Yürütücüleri :Evren ATMACA, Dr. Sabri ÇAKIR, Yaşar KARADUMAN, Bilal 

DEMİR    
İşbirliği Yapılan Kuruluş :Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Gıda laboratuarı (TARM.), 

İhracatçı Birlikleri Tohumculuk ve Araştırma Ticaret A.Ş. (İTAŞ), 
Korkmazlar Ticaret A.Ş.  

Başlama ve Bitiş Tarihi :01.01.2010 – 31.12. 2014 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Projenin amacı; Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü nohut ve 
kuru fasulye ıslah programlarında değişik verim kademelerde yer alan ıslah materyaline, hat sayısı 
ve verim kademelerine bağlı olarak, farklı kalite testleri uygulayarak, kalite derecelerini 
belirlemektir. 

Materyal ve Metot: Bu amaçla nohutta; gözlem bahçesi ve ön verim denemelerinde 100 
tane ağırlığı, kuru ve yaş ağırlık, su alma kapasitesi ve indeksi, kuru ve ıslak hacim, şişme 
kapasitesi ve indeksi değerleri tespit edilirken; verim ve bölge verim denemelerinde ise, 100 tane 
ağırlığı, kuru ve yaş ağırlık, su alma kapasitesi ve indeksi, kuru ve ıslak hacim, şişme kapasitesi ve 
indeksi değerleri, elek analizleri, ham protein oranı ve pişme derecelerini belirleyecek testleri 
yapılacaktır. Kuru fasulyede ise; gözlem bahçesi ve ön verim denemelerinde, 100 tane ağırlığı, 
kuru ve yaş ağırlık, su alma kapasitesi ve indeksi, kuru ve ıslak hacim, şişme kapasitesi ve indeksi 
değerleri; verim ve bölge verim denemelerinde 100 tane ağırlığı, kuru ve yaş ağırlık, su alma 
kapasitesi ve indeksi, kuru ve ıslak hacim, şişme kapasitesi ve indeksi değerleri, ham protein oranı 
ve pişme derecelerini belirleyecek analizler yapılmaktadır.  

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü nohut ve kuru fasulye ıslah programlarının değişik 
verim kademelerde yer alan hat ve çeşitlerin kalite derecelerini belirlemek amacıyla 2010 yılında 
nohutta Gözlem Bahçesi, Ön Verim Denmesi, Verim Denemesi, Bölge Verim Denemesi, Nohut 
Çeşit Tescil Denemesi, Ülkesel Nohut Çeşit Uyum Denemelerinde yer alan toplam 268 hat ve 
çeşitte Kuru ve yaş ağırlık, Su alma kapasitesi ve indeksi, Kuru ve Yaş hacim, Şişme kapasitesi ve 
indeksi, 100 tane ağırlığı, Pişme süresi ve ortamla elek analizlerini içeren 3320 analiz yapılmıştır. 
Yapılan kalite analizleri sonucunda tarla denmelerinde standart çeşitlere verim ve diğer gözlem 
kriterleri bakımından üstünlük gösterdiği için Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları Projesi 2010 
yılı Nohut Ön Verim Denemesinden seçilen 9 hat (1,2,3,4,9,11,14,20.22), Nohut Verim 
Denemesinden seçilen 5 hat (5,6,7,8,9) ve Bölge Verim Denemesinden seçilen 5 hat (3,4,6,7,8) 
kalite analizlerinden elek analizi, 100 tane ağırlığı, kuru ve yaş ağırlık ile Kuru ve Yaş hacim gibi 
analiz değerleri bakımından standart çeşitlere paralel veya daha iyi değerler vermişlerdir.  

Proje amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah 
Araştırmaları Projesi çerçevesinde değişik verim denemesi kademelerinde değerlendirilen toplam 
242 hat ve çeşitte ise Kuru ve Yaş hacim, Şişme kapasitesi ve indeksi, 100 tane ağırlığı, Pişme 
süresi ve ortamla elek analizlerinden oluşan toplam 4495 analizle, ıslah çalışmalarına katkıda 
bulunulmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler incelendiğinde verim denemelerinde verim ve verim 
komponetleri bakımından standartlara üstünlük gösterdiği için seçilen hatların 100 tane ağırlığı, 
kuru ve yaş ağırlık, kuru ve yaş hacim, şişme kapasitesi ve indeksi ile pişme değerleri bakımından 
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standart çeşitlere paralellik gösterdikleri, hatta bazı hatların daha iyi kalite özelliklerine sahip 
oldukları görülmektedir. 
 

 

 

Ülkesel Mercimek Yetiştirme Tekniği Araştırmaları 

 
Proje Adı : Kırmızı Mercimek Ve Nohut’ta Farklı Bitki Sıklığında Sırta Ekim 

Yönteminin Geleneksel Ekim Yöntemi İle Kıyaslanması. 
Projenin İngilizce Adı  : Comparing The Bed Planting Method With Conventional, Planting 

Method on Different Plant Density on Red Lentil and Chickpea. 
Proje No   : TAGEM/TA/11/12/02/001 
Yürütücü Kuruluş : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri        : Medeni YAŞAR 
Sunan:                             : Medeni YAŞAR 
Proje Yürütücüleri : Murat KOÇ, İrfan ERDEMCİ, Yunus BAYRAM,   Dr. Songül GÜRSOY 
İşbirliği Yapılan Kuruluş:   Dicle Üniversitesi    
Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.10.2010- 30.09.2013 
Dönem Bulguları ve Tartışma: Bu araştırma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında 
pamuk-baklagil (Kırmızı mercimek, nohut) veya mısır-baklagil (Kırmızı mercimek, nohut) ekim 
nöbetinde, sırta ekim sisteminin uygulanabilirliği ve sırta ekimde en uygun tohum miktarının 
belirlenmesi amacıyla yürütülmeye başlanmıştır. 

Sürdürülebilir tarım açısından nohut ve kırmızı mercimekte doğrudan sırta ekim yönteminin 
araştırılması ile mercimek ve nohutta büyük bir sorun olan geniş yapraklı yabancı otlar ile mekanik 
mücadele yöntemlerine olanak sağlanabilecektir. Ekimde kullanılan aşırı tohumluk miktarını 
azaltmak,  bitkilerde kök hastalıkları ile yatmanın önüne geçmek, tane verimi ve kalitesini 
yükseltmek gibi önemli hedeflere ulaşılabilecektir. 

 
Materyal ve Metot 
Çağıl Kırmızı mercimek çeşidi: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 
geliştirilen, 26-33cm boyunda, dik gelişen, orta derecede dallanan, kışa,  kurağa ve yatmaya 
dayanıklı, erkenci bir çeşittir. 
Diyar 95 nohut çeşidi: 50-75cm boyunda, dik gelişen, orta derecede dallanan kışlık ekime uygun, 
geççi bir çeşittir. 

Bu çalışmada, farklı ekim yöntemi(Sırta ekim ve geleneksel ekim yöntemi) ve farklı ekim 
sıklığının, nohut ve kırmızı mercimekte verim ve verim unsurlarına etkisi araştırılacaktır. Araştırma 
kırmızı mercimek bitkisinde geleneksel ekim ve sırta ekim şeklinde iki ayrı deneme,  Nohut 
bitkisinde de gelenekse ekim ve sırta ekim şeklinde iki ayrı deneme olmak üzere toplam 4 ayrı 
deneme şeklinde yürütülmektedir.  
Ön bitki olarak her iki yöntemde de (gelenekse ekim, sırta ekim) pamuk bitkisi kullanılmıştır. 
Pamuk bitkisinin hasadından sonra sap parçalama makinesi ile pamuk sapları parçalanmıştır.    
Sırta Ekim: Pamuk saplarının parçalanmasını müteakip, 70 cm aralıklı mevcut sırtlara, modifiye 
edilmiş mibzerle 2’şer sıra halinde ekim yapılmıştır. 

                               
                                   Sırta Ekim Sistemi 
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Geleneksel Ekim: Kültivatör ile toprak işlendikten sonra sıra arası 20 cm olan Üniversal ekim 
makinesi ile ekim yapılmıştır. 
 
Kırmızı mercimek denemesi için; 
 
Deneme Deseni :Deneme Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur.  
Ekim yöntemi  :Geleneksel ve sırta ekim yöntemi olmak üzere 2 ayrı deneme şeklinde 

ekilmiştir. 
Ekim normu             :Tohum miktarı (150, 200, 250, 300, 350  tohum/m2 )  
Parsel Boyutları      :Ekimde parsel alanı; 2.8x12=33,6 m2, Hasatta 2.8 x 10 = 28 m2 (hasatta 

1’er metre parsel başlarından ve sonlarından kenar tesiri olarak atılacak) 
Gübreleme : Denemede gübre olarak ekimle beraber dekara ortalama 2,5 kg. N ve 6 kg. 

P2O5 kullanılmıştır. 
Çeşit                         : Çağıl Kırmızı mercimek çeşidi 
Yabancı Ot Kontrolü: İhtiyaç halinde yabancı otlara karşı mekanik, elle ve                                          

kimyasal mücadele yapılacaktır. 
Hasat   : Parseller Hege parsel biçerdöveri ile hasat edilecektir. 
 
İncelenecek Özellikler: Çıkış süresi(gün), %50 Çiçeklenme süresi(gün), Fizyolojik Olgunlaşma 
süresi(gün), Bitki Boyu(cm), İlk Bakla Yüksekliği(cm), Bitkide Ana Dal Sayısı (adet), Bitkide Bakla 
Sayısı (adet), Baklada Tane Sayısı (adet), 1000 Tane Ağırlığı, Tane Verimi (kg/da). 
Söz konusu deneme pamuk-kırmızı mercimek münavebe sistemi içersinde değerlendirilecektir. 
Kurulacak nohut denemesi için; 
 
Deneme Deseni: Deneme Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur.  
Ekim yöntemi:   Geleneksel ve sırta ekim yöntemi olmak üzere 2 ayrı deneme şeklinde ekilmiştir.

  
Ekim normu:         Tohum miktarı(30, 35, 40, 45 ve 50 tohum/m2) 
Parsel Boyutları:   Ekimde parsel alanı; 2.8x12=33,6 m2,Hasatta 2,8 x 10 =28 m2  
Gübreleme:         Denemede gübre olarak ekimle beraber dekara ortalama 2,5 kg. N ve 6 kg. 

P2O5 kullanılmıştır. 
Ekilecek Çeşit :      Diyar-95 nohut çeşidi 
Yabancı Ot Kontrolü: İhtiyaç halinde yabancı otlara karşı mekanik, elle ve kimyasal mücadele 

yapılacaktır. 
Hasat:                    Parseller Hege parsel biçerdöveri ile hasat edilecektir. 
 
İncelenecek Özellikler: 
Çıkış süresi(gün), % 50 Çiçeklenme süresi(gün), Fizyolojik Olgunlaşma süresi (gün), Bitki 
Boyu(cm), İlk Bakla Yüksekliği(cm), Bitkide Ana Dal Sayısı(adet), Bitkide Bakla Sayısı(adet), 
Baklada Tane Sayısı(adet), 100 Tane Ağırlığı(g), Antraknoz Hastalık Okuması, Tane 
Verimi(kg/da).  
 
Söz konusu deneme pamuk-nohut münavebe sistemi içersinde değerlendirilecektir. 
 
PROJENİN BÜTÇESİ  
 
Toplam:11.000TL(1.Yıl 4.500TL, 2.Yıl 3500TL,3.Yıl 3.000TL) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 86 

Proje Adı   : Farklı Ekim Zamanları, Toprak İşleme Yöntemleri ve 
Herbisitlerin Mercimekte, Yabancı Otlara, Verim ve Verim 
Unsurlarına Etkisi  
(Effect of Different Planting Time, Tillage and Herbicides on Weeds, 
Yield and Yields Componentes in Lentil)  

Proje No   : TAGEM/TA/10/12/02/003 
Yürütücü Kuruluş  : Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Proje Lideri   : Dr. Songül GÜRSOY 
Proje Yürütücüleri  : Betül KOLAY, Cumali ÖZASLAN, Murat KOÇ 
İşbirliği Yapılan Kuruluş : Diyarbakır Zirai Mücadele Arş. Ens. Müd., Dicle Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 
Başlama ve Bitiş Tarihi :  2010-2012 
Dönem Bulgular ve Tartışma: Çalışma, 2009–2012 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün deneme alanlarında yürütülecek şekilde planlanmıştır. Deneme 
alanlarının toprak yapısı killi-tınlı olup, pH’sı 7.90’dır. Organik madde kapsamı % 0.35,  fosfor 
kapsamı ise 1.43 kg/da dır. Denemenin yürütüldüğü Diyarbakır ilinde, yazları sıcak ve kurak, kışları 
ise ılık ve yağışlı bir iklim hakimdir. Yıllık ortalama yağış 491 mm olup, bunun genellikle büyük bir 
kısmı kış aylarında ve erken ilkbaharda yağmaktadır. Denemenin yürütüldüğü sezondaki iklim 
verileri, uzun yıllardan oldukça farklı seyretmiş, Ekim ve Ocak ayları arasındaki yağış miktarı uzun 
yılların üzerinde,  Nisan ve Mayıs aylarında ise uzun yılların ortalamasından önemli ölçüde daha 
düşük olduğu gözlemlenmiştir. Mak, ort. ve min. Sıcaklık değerleri ise,   uzun yıllarınkinden daha 
yüksek olmuştur. 

Çalışma, erken ve geç ekim olmak üzere iki farklı deneme şeklinde tesadüf bloklarında 
bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede ekim 
işlemleri, erken ekim parsellerinde (Ekim ayı, sonbahar yağışları öncesi ekim) 19 Ekim 2009, geç 
ekim parsellerinde (Kasım ayı, sonbahar yağışları sonrası ekim) ise 23 Kasım 2009 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 
Ana Parselleri, toprak işleme yöntemleri 
 Kulaklı Pulluk + Kültüvatör + Ekim (Geleneksel ekim) 
 Kültivatör + Ekim (Azaltılmış toprak işlemeli ekim)  
 Doğrudan ekim (Toprak işlemesiz ekim)   

Alt Parselleri ise Yabancı Ot İlaç uygulamaları, 
 Ekim Sonrası-Çıkış öncesi (Geniş yapraklı yabancı ot ilaçlaması) 
 Otlu Parseli (İlaç kullanılmayacak) 
 Ekim Sonrası-Çıkış Öncesi (Geniş yapraklı yabancı ot ilaçlaması) + Çıkış sonrası (Dar 

yapraklı yabancı ot ilaçlaması) 
 Çıkış sonrası (Dar yapraklı yabancı ot ilaçlaması) 
 Otsuz Parsel (Elle Yabancı otlar yolunarak temizlenecek) 
Haziran 2009 tarihinde HG-240 biçer döveri ile hasat edilen alandaki buğday anızı tırmık ile 

toplanmış, Temmuz 2009 tarihinde ise geleneksel ekim parsellerinde pullukla toprak işleme 
yapılmıştır. Ekim makinası, m2’ye 300 bitki gelecek şekilde ayarlanmıştır. Ekim ile birlikte 3 kg/da 
N, 6 kg/da P olacak şekilde 18.46’lık DAP kullanılmıştır.  Denemede Ekim sonrası – Çıkış öncesi 
(Geniş yapraklılara karşı)  Prometryne (250 ml/da), Çıkış sonrası (Dar yapraklılara karşı)  
Haloxyfop (R) methyl ester (45 ml/da) yabancı ot ilaçları kullanılmıştır. 

Özellikle anıza ekim parsellerinde yoğun tarla faresi zararı görüldüğü için Aralık 2009 ve Ocak 
2010 tarihlerinde fare zehiri ilaçlaması yapılmıştır. Tarla faresi zararı, denemeyi olumsuz yönde 
etkilemiş olup, denemenin değişim katsayısını yükseltmiştir. Bir önceki ürün buğdayın biçer döver 
ile hasadı esnasında aşırı dane dökümü nedeniyle erken ekim parsellerindeki kendigelen 
buğdaydan dolayı verim çok düşük olmuştur.  

Verim ve verim unsurlarının geç ekimde daha yüksek olduğu,  etkili bir yabancı ot kontrolünün 
verimi artırdığı görülmüştür. En düşük verim, yabancı ot kontrolünün yapılmadığı parsellerde 
görülmüştür.Ekim yöntemleri içinde doğrudan anıza ekim yöntemindeki verimin daha düşük, 
yabancı ot kuru biyomas ağırlığının daha yüksek olduğu görülmüştür. Doğrudan anıza ekim 
parsellerinde fare zararı yoğunluğunun yüksek oluşu, verimi olumsuz yönden etkilemiştir. 
Uygulanan yöntemlerin ekonomik yönden karşılaştırılması ve toprak özelliklerine etkisi çalışmanın 
üçüncü yılının sonunda belirlenecektir.   
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	2010 yılında kendilenmiş döl elde etme bloğu kurulmuş ve kendilemeler yapılmıştır. Hasat esnasında yapılan değerlendirmelerde uygun olmayan koçanların olduğu görülmüştür. Bu nedenle gelecek yılda da kendileme bloğu kurulması planlanmıştır.
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	Projede Bu Enstitülerin önceki yıllarda tescil ettirmiş oldukları çeşitleri Türkiye’nin Farklı bölgelerinde denemeye alarak bu bölgelerdeki uyumlarına bakılmaktadır. Eski çeşitlerin yanında yeni çeşitlerle bu çalışma planlanmaktadır. Bu kapsamda 2010 ...
	2010 yılında toplam 10 materyal ile 7 farklı lokasyonda bu çalışma yapılmış ve Erzurum lokasyonu verileri çok düşük bulunmuştur. Çizelge 4’den de anlaşılacağı üzerehatlarda en yüksek verim 210.3/da kg ile KM-59’dan, en düşük verim ise 140.6/da kg ile ...
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	Aynı denemeye ait Pamukova lokasyonunda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Genel olarak daha sıcak bir iklim yapısına sahip olan Pamukova lokasyonundan elde edilen verim değerleri Kirazca lokasyonuna göre daha düşük olmuştur.
	Pamukova lokasyonunda elde edilen sonuçlar ise: 2006ADA/1–12 (172,6 kg/da), 2006ADA/1-4 (169,6 kg/da), 2006ADA/1–6 (169,6 kg/da), 2006ADA/1–14 (168,8 kg/da) ve 2006ADA/ 1–7 (164,9 kg/da) hatları,A grubuna girerken, Önceler 98,Akman ve Noyanbey stan...
	Ülkesel Kuru Fasulye Bölge Verim Denemesi:
	Ülkesel Kuru Fasulye Çeşit Uyum Denemesi:
	Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.01.2012/ 31.12.2016






